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Een nieuw jaar, een nieuw begin. Optimistisch hopen wij dikwijls dat dit voor 
veel dingen in ons leven waar is. Waarom ook niet? Voor onze liefhebberij 
gaat dit wel op! Elk jaar opnieuw staan wij voor het wonder: uit de rust van 
de winter, het nieuwe begin van de lente. Nieuwe groei, nieuwe bloei. Wel
ke verrassingen zal dit jaar brengen? Welke planten gaan voor het eerst 
bloeien? Ook natuurlijk teleurstellingen, wie kent ze niet. Het verlies van 
planten, moeilijkheden met de kas, wolluis enz.! Maar de moeilijkheden we
gen toch niet op tegen de vreugden die onze hobby ons geeft.
De meesten van u zullen vroeg in het voorjaar zaaien. Ook een spannende 
bezigheid. Wat komt er op, wat komt er van terecht? U heeft toch zeker 
zaad besteld bij het Clichéfonds? In het decembernummer is de zaadlijst af
gedrukt, een ruime keus. Voor iedereen is er wel wat bij. Door te bestellen 
ondersteunt u ook onze vereniging: de baten komen onze verenigingskas ten 
goede. Het zaaien geeft ook veel voldoening. De naam Clichéfonds zal wel 
niet aan iedereen duidelijk zijn. Oorspronkelijk lang geleden opgericht om 
ons blad van meer zwart-wit foto's te voorzien. De druktechniek eiste toen 
dat van een foto een cliché werd gemaakt om de zwart-wit foto's te kunnen 
afdrukken. Deze techniek wordt niet meer toegepast bij het drukken van ons 
blad. Maar de naam is nog met ons zaadfonds verbonden. U steunt toch ook 
ons Clichéfonds?
Het wel en wee van onze vereniging gaat ons allemaal ter harte. En op wel
ke manier is de bloei van onze vereniging beter verzekerd dan wanneer 
iedereen zich er in thuis voelt? Uitzonderingen daargelaten, hoop ik van gan
ser harte dat dat het geval zal zijn. Maar toch zijn er vooral nieuwe leden die 
kennelijk in onze vereniging niet vinden wat ze ervan verwachten en dus af
haken. Ik geloof dat ook een reden is, dat men alleen staat. Men moet toch 
een paar gelijkgezinden hebben om wanneer er moeilijkheden komen, steun 
aan elkaar te hebben. Dus zoek elkaar op! Het gemakkelijkst gaat dat door 
lid van een afdeling te worden. Iedereen woont wel in het gebied van een af
deling en zo dat niet het geval is, probeer dan met een paar gelijkgezinden 
een nieuwe afdeling op te richten!
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Moge alle instellingen en besturen, van 
hoofdbestuur tot afdelingsbesturen, bezield met groot enthousiasme nieu
we initiatieven ontwikkelen om het onze leden naar hun zin te maken!
Er rest mij nog u allen, in uw persoonlijk leven en in onze hobby, een heel 
gelukkig 1 989 toe te wensen!

J.H. Defesche

Op 5 januari 1 989 is overleden

A R IE  DE G R A A F
Erelid van Succulenta

Hij werd 66 jaar.
In het februarinummer zal een In memoriam verschijnen.
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Sulcorebutia m ariana Swoboda spec. nova Een nieuwe  
soort uit de om geving van M izque

HEINZ SWOBODA

Reeds verschillende keren heb ik getracht de groeiplaats van Sulcorebutia 
vizcarrae (Cardenas) Donald te vinden, die volgens de gegevens zou groeien 
in de directe omgeving van Mizque (Bolivia, Dept. Cochabamba, Prov. Miz
que). Tot op heden heb ik nog geen succes gehad. Wel stootte ik in de loop 
der jaren op diverse nieuwe Sulcorebutiapopulaties, die zeer waardevolle 
aanvullingen vormden in onze kennis en deels zelfs nieuwe taxa waren. 
Een van deze vondsten kreeg mijn veldnummer HS 1 5.
Ik ontdekte deze populatie in december 1 982 op een berghelling even ten 
noorden van de weg die de dorpen Arani en Mizque met elkaar verbindt, 
slechts enkele kilometers ten westen van Mizque op een hoogte van 2600 
m.
Het in eerste instantie moeilijk toegankelijke gebied bleek te bestaan uit een 
droge, zeer stenige, met wat gras en kleine struikjes begroeide bergrug, 
waarop de Indianen bezig waren enkele velden aan te leggen. De ontdekking 
van de planten was een gelukstreffer. Ofschoon ik het terrein zeer intensief 
afzocht vond ik geen planten. Pas toen ik alle hoop al had opgegeven om hier 
Sulco's te vinden en aan de terugtocht begon ontwaarde ik de eerste plant. 
Het was de roodgele bloem die opviel, half verscholen achter steen; de bijbe
horende plant was bijna volkomen ondergewaaid met zand en humus. Na de
ze treffer zocht ik opnieuw en vond op deze gehele helling tenslotte zes plan
ten, waarvan vier in bloei en twee met knoppen.
Een jaar later, in oktober 1 983, was ik weer in de gelegenheid dit gebied te 
bezoeken. In eerste instantie interesseerden me de ecologische omstandighe
den en de morfologische variatiebreedte, maar ook de grootte van het groei- 
gebied. Mijn verrassing was groot. Vele planten stonden in bloei en pas nu 
was te zien dat op deze plaats een groot aantal planten van deze nieuwe 
soort groeiden.

Het meest opvallende aan deze soort zijn naast de afgezonderde ligging van 
de groeiplaats vooral:
— de grijsgroene, in de droge tijd roodachtig bruine, kleur van het lichaam;
— de zeer grote, felgekleurde roodgele bloem;
— de grote vrucht, die sterk doet denken aan die van Lobivia;
— de waarschijnlijk grootste zaden binnen het geslacht Sulcorebutia.
De planten van deze nieuwe soort vertoonden geen gelijkenis met reeds be
kende soorten. Ook een vergelijking met de beschrijving van de reeds ge
noemde S. vizcarrae leerde dat zij hiermee niet direct verwant is. Een ver
wantschap met andere Sulco's kon evenmin gevonden worden.
S. mariana is een taxon dat te zamen met de nog niet beschreven vondsten 
HS 80, 81, 81a en 81c behoort tot een zelfstandige vormengroep binnen 
het geslacht. Het interessante van deze groep is dat zij misschien de schakel 
vormt tussen de vormengroep rond S. torotorensis (S. purpurea) en S. 
steinbachii var. steinbachii. Een ondersteuning van deze theorie kan ook ge
vonden worden in de areaalgeografische aspekten.
Tot slot nog enkele opmerkingen bij de door mij gedane keuze van het 
geslacht. Deze was niet willekeurig noch voortgesproten uit een voorliefde
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voor het systeem volgens Curt Backeberg, maar juist op grond van mijn over
tuiging dat Sulcorebutia een goed begrensd en ook overzichtelijk geslacht 
binnen de familie der Cactaceae vormt. De basis daarvoor zijn voor mij de are- 
aalgeografische en ecologische verhoudingen van de groeiplaatsen maar na
tuurlijk ook de morfologische kenmerken van de planten zelf.

Sulcorebutia mariana Swoboda spec. nov.
Corpus solitarium ad proliferum, applanatum ad globosum, durocarnosum griseoviride in regio
ne verticis 30-60 mm diametitur acumine rare spinis obtecto depresso et in radices rapiformes 
1 -3 ad 1 0 cm longas paucis radicibus filosis transit; surculi semper funiculo brevi cum stirpe co- 
niuncti sunt et numquam radices proprias formant.
Costae ad 30 in gibberes paene rotundos 5-8 mm longos, 4-6 mm latos et 3-4 mm altos sol
vuntur et in spiras instructae sunt.
Areolae in parte suprema gibberum 4-6 mm longae et ad 3 mm latae, omnes albae, veteres in
super tomento albo instructae, 1 0 mm inter se distant.
Spinae rigidae, rectae ad retrorsae, in basi crassatae, subbrunneae acumine brunneo ad fusco; 
centrales 0-3, 5-6 mm longae distant; 1 8-20 marginales 2-4 mm longae pectinate positae 
sunt.
Gemmae rotundae brunneorubrescentes et squamulis eiusdem coloris imbricatis obtectae e par
te suprema areolarum inferiorum oriuntur.
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verschillende zaadvormen
zaad, doorsnede
E =  embryo
H = hilum
M = micropyle
hilum-micropyle-deel
zaadknoppen
vrucht met bloemrest
bloemdoorsnede met pericarpel- en
receptaculumschubjes en
perian thbladeren
jong dorenareool
volgroeid dorenareool
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Flores infundibuliformes 40-65 mm longi, in anthesi ad 50 mm lati, carminei faucibus scarlati- 
nis sunt, non redolent; pericarpellum applanate globosum 4 mm longum et 5 mm latum oliva- 
ceum ad brunneorubrescens squamulis carnosis triangularibus 1,7-1,9 mm longis et 1,3-1,9 
mm latis brunneoreubrescentibus in acumine subbrunneis quarum margo raro tantum undatus 
vel dentatus est et in quarum axillis pili tenues albi sunt, obtectum est; caverna seminifera ro
tunda ad 2,5 mm diametitur ovulis parietalibus semper singulis; receptaculum 1 4-1 8 mm lon
gum et 1 2-1 5 mm latum squamulis rubrobrunneis 2-6 mm longis et 2,5-4 mm latis triangulari
bus ad oblongis quarum acumen subbrunneum, margo undatum et acumen irregulariter denta
tum est, intectum est; folia exteriora perianthii 20-24 mm longa et 5-7,2 mm lata spathulata 
rubra sunt, acumine irregulariter dentato, basi paulo carnosa, ceterum tenuia et perspicua; inte
riora 1 9-22 mm longa et 5-6,5 mm lata spathulata rubra sunt, basi paulum carnosa, acumine ir
regulariter dentate, ceterum tenuia et perspicua; stamina albescentia 6,5-8 mm longa in 6 coro
nis in parte interiore tubi, infima paribus intervallis a stylo et ca 4-5 mm longa, cetera in stylum 
inclinantur; antherae flavae ex auro 2 mm longae sunt; stylus ca 1 7 mm longus est et 1 mm di
ametitur, in basi glandulae nectareae parvae adsunt; stigmata 6 flavoalbescentia 3 mm longa 
sunt, penicillate coniuncta. •
Fructus bacca spadix ad olivacea est, primo carnosa sed maturescens membranaceaum exare
scit tumque brunnea est, primo carnosa sed maturescens membranaceum exarescit tumque 
brunnea est, 5-8 mm diametitur et squamulis parvis in quarum axillis pauci pili albi tenues obtec
tus est; maturus irregulariter transverse rumpitur.
Semina globularia 1,4-1,7 mm longa et lata sunt, fusca, obsolete nitida; testa verrucosa, saepe 
applanata pressu seminum vicinorum, partim cuticula ochrea obtecta; pecten robuste enatum 
undatum est; regio micropylaris irregulariter elliptica depressa et strophiola subochrea intecta 
est; micropyle pro rata parte magna margine rubro dentato instructa est, hilum vertice tantum e 
textura regionis micropylaris eminet.
Habitat: Bolivia, in departemento Cochabamba, provincia Mizque, in occidentem oppidi Mizque 
in altitudine 2600 m.
Holotypus: depositus in herbario Hamburgense sub Swoboda 1 5 (HS 1 5).
Haec species die 2 Decembris 1 982 inventa est ab auctore et de Maria Augustin, uxore comitis 
mei, appellata est.

Beschrijving

Lichaam grijsgroen, bij extreme droogte ook roodachtig bruin, hardvlezig, 
soms iets spruitend, afgeplat bolvormig tot bolvormig, overgaand in 1 tot 3, 
tot 1 0 cm lange penwortels en enkele vezelwortels. Spruiten zijn steeds via 
een korte streng (navel) met de hoofdspruit verbonden en vormen zelf geen 
wortels. Op de groeiplaats komen de planten slechts met de schedel boven 
de bodem uit, in de droge tijd is ook deze met zand en humus bedekt. De 
enigszins met dorens bedekte schedel is verdiept. De diameter ter hoogte 
van de schedel varieert van 30 tot 60 mm. De tot 30 spiraalvormig verlopen
de ribben zijn in knobbels onderverdeeld; knobbels 3-4 mm hoog, 4-6 mm 
breed en 5-8 mm lang.
Areolen op de bovenste helft van de knobbels, 4-6 mm lang en tot 3 mm 
breed. Onderlinge afstand op de rib ongeveer 1 0 mm. Alle areolen zijn wit; 
oudere areolen zijn bedekt met witachtig wolvilt.
Dorens stijf, recht tot teruggebogen, aan de voet verdikt, uikleurig met bruine 
tot zwarte punt. Randdorens 1 8-20, 2-4 mm lang, pectinaat gerangschikt; 
middendorens 0-3, 5-6 mm lang, afstaand.
De ronde knoppen verschijnen aan de bovenste rand van lager staande, 
meestal zelfs onder de bodemoppervlakte liggende areolen. De knoppen zijn 
roodachtig bruin en dakpansgewijs bedekt met schubben van dezelfde kleur. 
Bloem niet geurend, trechtervormig, 40-65 mm lang en bij volle anthese tot 
50 mm breed. De bloemkleur is rood (karmijn) met een scharlakenrode (gele) 
keel.
Pericarpellum afgeplat bolvormig, 4 mm hoog en 5 mm breed, olijfgroen tot 
roodachtig bruin, bezet met vlezige, driehoekige, 1,7-1,9 mm lange en 1,3- 
1,9 mm brede, roodachtig bruine, aan de punt lichtbruine, schubben. De 
schubben zijn aan de rand sporadisch gegolfd of getand. In de schuboksels
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staan fijne, witte haren. Zaadholte rond, tot 2,5 mm in diameter. Zaadknop- 
oen wandstandig, steeds alleenstaand.
Receptaculum 1 4-1 8 mm lang en 1 2-1 5 mm breed, bedekt met roodbrui
ne, 2-6 mm lange en 2,5-4 mm brede, driehoekige tot langwerpige schub
ben. Schubrand gegolfd, punt onregelmatig getand, lichtbruin.
Buitenste perianthbladeren 20-24 mm lang en 5-7,2 mm breed, spatelvor
mig, rood. Bladpunt onregelmatig getand, bladvoet iets vlezig, bladschijf dun 
en doorschijnend. Binnenste perianthbladeren 19-22 mm lang en 5-6,5 
mm breed, spatelvormig, rood. Bladpunt onregelmatig getand, bladvoet iets 
vlezig, bladschijf dun en doorschijnend. Meeldraden in 6 kransen op de bin
nenkant van de bloembuis, 6,5-8 mm lang, witachtig, de onderste evenwij
dig aan de stamper, de overige naar de stamper toe gebogen. Helmknoppen 
2 mm lang, goudgeel. Stijl ongeveer 1 7 mm lang, 1 mm dik, witachtig, bij 
de voet kleine nektarklieren Stempellobben 6, 3 mm lang, penseelvormig 
tegen elkaar aan, geelachtig wit.
De vrucht is een olijfgroene bes, eerst vlezig, bij rijpheid perkamentachtig ver
drogend, dan bruinachtig, 5-8 mm groot, bedekt met enkele kleine schubben 
met in de schuboksels fijne, witte haren. Bij rijpheid onregelmatig dwars ope
nend. Tot 40 zaden per bes.
Zaad bolvormig, 1,4-1,7 mm lang en breed, matglanzend, zwartbruin. 
Testastructuur knobbelig, zelden met putjes, dikwijls afgeplat door de druk 
van ertegen aan liggende zaden, deels bedekt met een okerkleurige cuticula. 
De kam van het zaad is krachtig ontwikkeld en gegolfd. Hilum-micropyle- 
zone onregelmatig elliptisch, verdiept en opgevuld met een lichte, okerkleuri
ge strophiola. Micropyle verhoudingsgewijs groot, met een getande, rode 
rand. Van de navel komt slechts een puntje boven het hilumweefsel uit. 
Groeiplaats Bolivia, Departement Cochabamba, Provincie Mizque, ten 
westen van de gelijknamige plaats Mizque, op 2600 m boven zeeniveau. 
Sulcorebutia mariana ontdekte ik op 2 december 1 982.
Holotype gedeponeerd in de Botanische Tuin van Hamburg, BRD onder 
Swoboda 1 5 (HS 1 5).
De nieuwe soort is vernoemd naar Mevrouw Maria Augustin, de echtgenote 
van mijn vriend en reisgezel.

TABEL
Kleuren volgens DIN 6164 

(plantenkleurenatlas Prof. dr. E. Biesalski)
Plantendeel Algemene Kleurkaart Hoofdkleur Kleurniveau

kleuraanduiding

lichaam grijsgroen 24,5 uraangeel U
dorens lichtbruin 4 oranjegeel B-C

dorenpunt bruin-zwart 4 oranjegeel U-W
bloem rood 8 karmijn F

bloemkeel rood 7,5 scharlakenrood E
vrucht roodachtig-bruin 10 purper I U
zaad zwart-bruin 7,5 scharlakenrood U

Beschreibung
Körper graugrün, bei extremer Trockenheit auch rötlich-braun, hartfleischig, einzeln bis wenig 
sprossend; flachkugelig bis kugelig, in 1 -3, bis zu 1 0 cm lange Rübenwurzeln mit wenigen Fa- 
serwurzeln übergehend. Sprosse sind stets mit einem kurzen Steg (Nabel) mit dem HauptsprolJ 
verbunden und bilden keine eigenen Wurzeln aus. Am Standort ragen die Pflanzen nur mit dem 
Scheitel aus dem Boden, in der Trockenheit ist dieser dann zusatzlich mit Sand und Humusteilen 
überdeckt. Der Locker mit Dornen bedeckte Scheitel ist eingesenkt, der Durchmesser im Schei-
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telbereich variiert von 30-60 mm. Die bis zu 30 Rippen sind spiralig angeordnet und in rundli- 
che, 3-4 mm hohe, 4-6 mm breite und 5-8 mm lange Hoeker aufgelöst. Areolen auf der oberen 
Halfte der Hoeker sitzend, 4-6'mm lang und bis zu 3 mm breit. Abstand von Areole zu Areole ca. 
10 mm. Alle Areolen sind weiS, wobei altere Areolen zusatzlich mit weiBlichem Filz bedeckt 
sind. Dornen steif, gerade bis nach rückwarts gebogen, an der Basis verdickt, zwiebelfarbig mit 
brauner bis schwarzer Spitze. Randdornen 1 8-20, 2-4 mm lang, pektinat angelegt. Mitteldor- 
nen 0-3, 5-6 mm lang, abstehend. Die runde Knospen erscheinen am oberen Rand der tie- 
ferstehenden, meist sogar unter der Erdberührungslinie liegenden Areolen. Sie sind rötlich-braun 
und mit gleichfarbigen Schuppen dachziegelartig bedeckt. Die nicht duttende Blüte ist trichter- 
förmig, 40-65 mm lang und in der Anthese bis 50 mm breit. Die Blütenfarbe ist rot (karmin) mit 
scharlachrotem (gelben) Schlund. Pericarpell flachkugelig, 4 mm hoch und 5 mm breit, oliv bis 
rötlich-braun, mit fleischigen dreieckigen, 1,7-1,9 mm langen und 1,3-1,9 mm breiten, rötlich- 
braunen, an der Spitze hellbraunen Schuppen besetzt. Schuppenrand nur selten gewellt oder ge
zahnt. In den Schuppenachseln befinden sich feine, weiBliche Haare. Samenhöhle rund, bis 2,5 
mm im Durchmesser. Samenknospen wandstandig, stets einzeln stehend. Receptaculum 14- 
1 8 mm lang und 1 2-1 5 mm breit, bedeckt mit rotbraunen, 2-6 mm langen und 2,5-4 mm brei
ten, dreieckigen bis langlichen Schuppen. Schuppenrand wellig, Spitzen unregelmaBig gezahnt, 
hellbraun. AuBere Perianthblatter 20-24 mm lang und 5-7,2 mm breit, spatelförmig, rot. 
Blattspitze unregelmaBig gezahnt, Basis etwas fleischig, Blattspreite dünn und durchscheinend. 
Innere Perianthblëtter 19-22 mm lang und 5-6,5 mm breit, spatelförmig, rot. Blattspitze 
unregelmaBig gezahnt, Basis etwas fleischig, Blatspreite dünn und durchscheinend. 
StaubgefaBe in 6 Kranzen an der Innenseite der Röhre entspringend, 6,5-8 mm lang, weiBlich, 
die untersten parallel zum Griffel, die übrigen zum Griffel geneigt. Staubbeutel 2 mm lang, gold- 
gelb. Griffel ca. 1 7 mm lang, 1 mm dick, weiBlich, an der Basis kleine Nektardrüsen. Narben 6, 
3 mm lang, pinselförmig zusammengelegt, gelblich weiBlich. Die Frucht ist eine olivgrüne Beere, 
erst fleischig, in der Reife pergamentartig auftrocknend, dann braunlich, 5-8 mm groB, mit weni- 
gen kleine Schuppen bedeckt, in den Schuppenachseln feine, weiBe Haare. In der Reife 
unregelmaBig quer aufplatzend. Samenanzahl je Beere bis 40. Samen kugelförmig, 1,4-1,7 
mm lang und breit, schwarzbraun, mattglanzend. Testastruktur warzig, seltener grubig und oft 
durch den Druck benachbarter Samen abgeplattet, teilweise mit ockerfarbiger Cuticula bedeckt. 
Der Kamm des Samens ist kraftig entwickelt und gewellt. Hilum-Mikropylarregion unregelmaBig 
elliptisch, eingesenkt und mit heller, ockerfarbiger Strophiola angefüllt. Mikropyle 
verhaltnismaBig groB, mit gezahntem rotem Rand. Vom Nabel ragt nur die Spitze aus dèm Hi- 
lumgewebe. Heimat: Bolivien, Departement Cochabamba, Provinz Mizque, westlich der gleich- 
namigen Ansiedlung Mizque, auf 2600 m.

Mijn dank gaat uit naar de heren A.J. Brederoo voor het maken van de tekeningen en drs. J.C.M. Theunissen voor het opstellen 
van de Latijnse diagnose.

Gregerstrasse 46, A -240 1  Fischamend Vert.: L Bercht

Een merkwaardige vergissing: Echeveria bella en Grapto- 
petalum saxifragoides

W.J.M. STERK

Tijdens het I.O.S.-congres in Frankfurt in 1 984 zag ik in de Palmengarten 
een zeer kleine Echeveria, die daar volop stond te bloeien. Het is een soort 
die uitlopers vormt, waardoor snel flinke zoden ontstaan. Op mijn verzoek 
kreeg ik er een stekje van mee. Er was geen twijfel mogelijk, het was een 
Echeveria. De naam die erbij stond was Graptopetalum saxifragoides. Nu 
kan er in iedere verzameling wel eens een naam verwisseld worden, maar 
tot mijn grote verbazing zag ik een jaar later in de botanische tuin van de 
V.U. in Amsterdam dezelfde Echeveria onder dezelfde verkeerde naam. Het 
bleek in beide gevallen een plantje te zijn, dat als ruilmateriaal afkomstig was
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Echeveria bella 
(onder de naam 
Grap tope talum 
saxifragoides in de 
Palmengarten)

Bloem van 
Echeveria bella

Foto's van de 
schrijver

Graptopetalum
saxifragoides
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van Huntington Gardens in San Marino, Californië. Ik had zelf al ontdekt dat 
het hier ging om Echeveria bella
Het stekje is bij mij uitgegroeid tot een flinke zode en bloeit ieder jaar volop. 
Ter controle stuurde ik een foto naar Kimnach in San Marino, die de naam 
bevestigde. Tevens deelde hij mede dat er verschillen zijn tussen plantjes 
van verschillende vindplaatsen. Op de foto kon hij natuurlijk niet zien, tot 
welke kloon mijn exemplaar behoorde. Dit is misschien een verklaring voor 
de opmerking van Van Keppel in 1 977 in Succulenta dat deze kleinste 
Echeveria-soort het in zijn verzameling niet goed deëd, terwijl het volgens de 
auteur, Dr. E.J. Alexander van de New York Botanical Garden, die deze 
soort in 1 940 beschreef, een makkelijk groeiend en bloeiend plantje moest 
zijn.
E. bella vormt kleine rozetjes, die meestal kleiner zijn dan vijf centimeter. Ze 
bestaan uit aan de toppen wat naar boven gebogen blaadjes van 28 mm 
lang en 5 mm breed. De bloemstengels kunnen volgens de beschrijving 25 
centimeter hoog worden en 1 0 tot 1 2 bloemen dragen. Deze zijn één centi
meter lang en onderaan 6 mm, bovenaan 4 mm breed. De kleur is onderaan 
rood, naar boven toe heldergeel. Het is, zowel in de kas als op een lichte 
plaats in de kamer voor het raam, een buitengewoon aardig, goed groeiend 
en bloeiend plantje, dat weinig verzorging vraagt. Het verdient zeker een rui
mere verspreiding.
Enkele botanische tuinen schijnen wel de echte Graptopetalum saxifra- 
goides te hebben ontvangen.
Deze soort werd door Myron Kimnach in 1 977 in het Mexicaanse succulen
tentijdschrift beschreven. Het plantje lijkt zonder bloemen zoveel op E. bella, 
dat verwisseling bij het verzenden in de winter te begrijpen is. De blaadjes 
zijn iets dikker en aan de toppen niet naar boven gebogen. De bloemen zijn 
de bekende roodbruin gestreepte sterretjes, zoals bij de meeste Graptopeta- 
lumsoorten. Deze soort maakt bij mij niet zoveel stekken of uitlopers als 
Echeveria bella. Volgens de beschrijving zijn de blaadjes in het begin iets 
naar boven staand, later afstaand. Ze worden één tot anderhalve centimeter 
lang, vier tot vijf millimeter breed en twee tot drie millimeter dik. Dat is dus 
iets kleiner dan die van E. bella.
Het is een interessant plantje voor verzamelaars, dat naar mijn ervaring meer 
aandacht vraagt dan de fraaier en rijker bloeiende Echeveria.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Reisindrukken van de Patagonische kust

HANS ROERSMA en BERT JONKERS

Eind 1 986 maakte één van ons (H.R.) een reis naar Patagonië en Vuurland. 
Hieronder volgt eerst het verslag van de reis in het Patagonische kustgebied. 
Daarna zullen we proberen de gevonden cactussen van een naam te voor
zien.

Voor wij aan onze reis begonnen hoopten we ons een beeld van de flora en 
fauna van dit betrekkelijk onbekende gebied te vormen door wat literatuur te 
verzamelen. Dat werd een moeizame speurtocht die weinig opleverde. Wat 
de cactussen betreft stelden we zelf een veldgidsje samen aan de hand van 
boeken en tijdschriften. Met een flinke portie geluk zouden we zo'n 1 2 soor-



ten uit vijf genera (Maihuenia, Opuntia, Pterocactus, Austrocactus  en 
Gymnocalycium) kunnen vinden.
Verhoudingsgewijs liggen vrij veel vindplaatsen en typelokaliteiten in de 
kuststreek, niet doordat daar misschien meer cactussen zouden voorkomen, 
maar waarschijnlijk omdat deze streek vaker door botanisch geïnteresseer
de reizigers bezocht werd. Het wegennet is hier uitgebreider dan in het bin
nenland en ook de meeste vliegvelden liggen aan de kust. De betere bereik
baarheid over zee zal vroeger een rol gespeeld hebben. Daarnaast is het 
kustgebied biologisch en landschappelijk gevarieerder dan het meer landin
waarts gelegen Patagonië. Om deze redenen heeft men in het verleden (en 
tegenwoordig mensen zoals wij) wellicht besloten de woestijn in de 
kuststreek te bezoeken.
Begin december, aan het begin van de zuidelijke zomer, arriveerden we in 
Trelew, vanwaar we naar Peninsula Valdés reisden (zie kaartje). Tijdens de
ze tocht maakten we voor het eerst kennis met de Patagonische woestijn: 
een glooiend gebied in fletse tinten onder een staalblauwe lucht. De nage
noeg constante en straffe wind maakte de temperatuur draaglijk. Jaarlijks 
valt er niet meer dan 200 mm regen, dus die ene regenbui die we over ons 
heen kregen was wel een buitenkans. De vegetatie bestaat uit stekelige 
struiken tot 2 meter hoog, met daartussen een schaarse begroeiing van ver
dorde kruiden of helemaal open plekken. Behalve een aantal soorten zang
vogels, roofvogels en enkele nandu's zagen we guanaco's en hazen. Het 
grote aantal holen verraadt de aanwezigheid van o.a. vossen en gordeldie- 
ren.
Op Peninsula Valdés, waar het diepste punt (-40 m) van het Zuidamerikaan- 
se continent ligt, kun je zien op welke abrupte manieren de woestijn aan de 
Atlantische Oceaan grenst. Op sommige plaatsen eindigt het land met kliffen 
in zee; de woestijnvegetatie groeit hier tot aan de klifranden. Waar het land 
geleidelijker naar zee afdaalt zijn allerlei types strand, maar ook hier is geen 
overgangsvegetatie aanwezig.



1) De woestijn bij Peninsula Valdés, habitat van Opuntia darwinii, met gezicht op Golf o Nuevo.
2) Opuntia darwinii in het typegebied bij Puerto Madryn.
3) Gymnocalycium gibbosum omringd door een dijkje van zand.
41 Deze Magelhaen-pinguin bij Punta Tombo heeft het zichtbaar warm. Foto’s: Hans Roersma; kaartje: Ruud van Aarle
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VERENIGINGSNIEUWS JANUARI 1989
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: Drs. J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw.
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. E. van Dle-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland /  35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f 50,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden / 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.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2263 HM Leischendam.
Redacteur: Th.W.M. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
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. /  30,-; 1/8 pag. /  55,-; 1/4 pag. / 85,-; 1/2 pag. f  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: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
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.

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 bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. ver
koop te Lunteren, onder vermelding van het gewenste artikel.
Voor België: rekeningnummer 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
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EVENEMENTENKALENDER
t/m 15 maart : INSCHRIJVEN RUILEN ZONDER HUILEN
8 april : ALGEMENE LEDENVERGADERING TE ZWOLLE

6 t/m 7 mei 
20 mei
7 t/m 14 juni 

10 juni
2 september
8 t/m 16 sept

agenda in dit nummer.
: Beurs en tentoonstelling van de afdeling Haarlem.
: Goudse Cactusbeurs
: Succulentenshow in de botanische tuin ” De Uithof” te Utrecht.
: Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
: 12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.
: Cactusreis naar Blanes in Spanje onder leiding van Dhr. W. Sterk. Info in het de

cembernummer van 1988 en telefonisch nr.: 04920-23903.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam
10 januari : Algemene Jaarvergadering. Na afloop bespreking van de uitgekomen zaadlijsten en

zonodig gezamenlijke bestelling.
Plaats: De Hortus Plantage, Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Armhem
9 februari : Diavoordracht door Dhr. W. Ruysch over de Flevohof.

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

Afd. Brabant-België
27 januari : Lezing door Dhr. L. van Kriekinghe over Braziliaanse cactussen.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Fryslan
14 februari : Dialezing van Wiebe Bosma over inheemse succulenten en Kalanchoë’s.

Plaats: Restaurant Sportpark, Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda en omstreken
16 februari : Drs. C. Boele houdt een lezing over Zimbabwe.

Plaats: ” ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Hoeksche Waard
9 februari : Dia’s van Jan Magnin over Spanje.

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

Afd. Tilburg
13 februari : Thema-avond.

Plaats: "De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

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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Afd. Utrecht
13 februari : Jaarvergadering en dia’s eigen leden.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht. Bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zaanstreek
3 februari : Lezing door Dhr. Tuyn.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland
27 januari : Jaarvergadering met o.m. jaarverslagen, bestuursverkiezing, foto en diawedstrijd.

Plant v.d. maand: Het geslacht Sedum met diavertoning door Dhr. P. Dekker. 
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg
14 februari : Lezing door Dhr. Beukelaers over Turbinicarpus en cactusbloemen. Tevens loterij.

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

Afd. Zwolle
26 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

AFDELINGSNIEUWS:

SUCCULENTA-HOEKSCHE WAARD Programma 1e halfjaar 1989.

9 februari

9 maart

13 april 
11 mei

8 juni

Jan Magnin neemt U aan de hand van dia’s mee naar de botanische tuinen in de omgeving 
van Barcelona.
Deze avond zijn we van plan met een quiz te beginnen. Verder maken we er een gezellige 
praatavond van met onderwerpen, die ter tafel komen.
We nodigen een spreker uit België uit, die ons meeneemt op cactussafari.
De heer Rovers, voormalig lid van onze afdeling, komt het een en ander vertellen over de 
bestrijding van ziektes en plagen.
We sluiten de avond af met een ruilbeurs, waar U weer al uw overtollige planten kwijt kunt. 
Ook dit jaar weer de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie een Bingo-avond. Ieder
een, ook uw huisgenoten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Alle avonden beginnen om 8 uur en vinden plaats in het Natuur Educatief Centrum aan de Rijkshaven bij 
Numansdorp.

Tijdens de pauze de gebruikelijke verlotingen.

Wij hopen U op al deze vergaderingen te kunnen begroeten.

Het bestuur.

HOBBY-KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389.
In de wintermaanden gesloten. Wij staan weer voor u klaar vanaf 31 maart 1989. Iedere zaterdag kunt u dan bij 
ons terecht van 11-17 uur.
Wij vergroten onze verkoopruimte. Hierdoor zijn wij ideaal voor excursie's. Neem gratis en vrijblijvend kontakt hier
over op met ons, indien u dit wilt kunnen wij eventueel bezoeken bij andere liefhebbers en kwekers regelen. 
Onze nieuwe plantenlijst is verschenen. Deze bevat een kleurenfoto, vele zw/w afbeeldingen en pentekeningen. 
Wij zijn gespecialiseerd in epiphytische cactussen en Epiphyllum hybriden en nog steeds geldt dat wij bij de 
juiste Epiphyllum hybride de juiste naam hebben staan. Onze plantenlijst kost f 7,50, hiervan f 2,50 retour bij 
eerste bestelling.
U kunt de lijst bestellen door storting van f 7,50 op giro 889563.

WIJ KUNNEN AANBIEDEN: MEER DAN 30 CEROPEGIA-SOORTEN!!!
Onze lijst is niet alleen maar een lijst maar een echt verzamelitem met interessante artikelen van gerenomeerde 
liefhebbers!
Indien u vragen heeft betreffende de hobby, planten, boeken of verzorging neem gerust kontakt met ons op, 
telefoon 04750-19389 (na 20.00 uur).
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JAARVERSLAG RUILEN ZONDER HUILEN 1988

Ook dit jaar was het aantal ruilers klein (14).
In de eerste jaren van het bestaan van R.z.H. was er een behoorlijk aantal deelnemers (±  30). Dit aantal is 
steeds kleiner geworden in de loop der jaren, waaruit de conclusie mag worden getrokken dat de huidige 
opzet niet helemaal in de behoefte voorziet. Dit jaar zullen we daarom voor de ruilers naar een iets andere 
opzet zoeken.
Voor de beginners kreeg ik weer veel plantjes en de heer Schraets stuurde mij wat zakjes overtollig zaad 
toe, zodat voor de beginners weer een leuk pakketje kon worden samengesteld.
Het jaar 1988 werd afgesloten met f  230,70 in kas, in het jaar 1987 was dat f  143,19.

E. v. Die

RUILEN ZONDER HUILEN 1989

Dit jaar gaan we van start met een gewijzigde vorm voor de ruilers. Iedereen die leuke plantjes heeft om 
te ruilen maakt daarvan een lijst en stuurt deze naar mij op (adres onderaan dit stukje).
Na verloop van tijd krijgt U de gebundelde lijsten van alle deelnemers toegestuurd. Ook mensen die geen 
lijst hebben ingestuurd, kunnen om de lijsten vragen. U neemt dan onderling contact op en probeert tot 
een ruil te komen, lukt dit niet, dan kunt U overeen komen om een kleine vergoeding te geven voor de ver
kregen planten. Maak hierover echter wel goede afspraken! Let wel, R.z.H. bemiddelt alleen en neemt 
geen enkele verantwoordelijkheid op zich over niet nagekomen afspraken.
Maar ook voor de beginners gaan we aan de slag. Gaarne ontvangen we van iedereen overtollige zaai
lingen om die onder de deelnemende beginners te kunnen verdelen. Zo raakt de zaaiende liefhebber zijn 
overtollige plantjes op een heel zinvolle manier kwijt en de beginners varen er wel bij.
Wat moet U doen om aan R.z.H. 1989 deel te nemen.
1. Beginners maken f 5,-- over op gironummer 3960475 ten name van R.z.H. Molenweg 56, Luntern. 
Wilt U hierbij vermelden "Beginners RzH 1988” ? Beginners uit België gireren Bfrs. 100,-. Mocht U voorde 
instandhouding van RzH iets meer willen gireren dan wordt dat in dank ontvangen. En natuurlijk kunt U 
het geld ook in een enveloppe opsturen (zie adres onderaan dit stukje).
Iemand kan niet meer dan drie jaar mee doen als beginner, maar daarna is het ook veel leuker om als rui- 
ler mee te doen. Een beginner die dit jaar begint met zaaien - en kijk eens wat een keus ons clichéfonds 
biedt - heeft over drie jaar heus wel leuke plantjes om te ruilen.
Als beginner ontvangt U in de loop van het eerste halfjaar een beginnerspakket met een zeer gevarieerd 
aantal plantjes.
2. Ruilers gireren f 5,- op gironummer 3960475 ten name van RzH, Molenweg 56, Luntern. Daarnaast stu
ren ze de volgende gegevens aan ons op voor de ruillijst.
- Naam, adres, telefoon en gironummer 
-Welke planten biedt U aan om te ruilen?

Wilt U vooral proberen de plantennamen duidelijk te schrijven? Alle gegevens en de verschuldigde bijdra
ge ontvangen wij graag voor 15 maart. Doet U allemaal mee?
Tot slot een verzoek aan iedereen die planten aan RzH wil geven voor verdeling. Wilt U die zodra U ze 
kwijt wilt, zonder pot en aarde en bij vorstvrij weer opsturen aan het adres onderaan dit stukje? De on
kosten worden vergoed.
U kunt de planten natuurlijk ook komen brengen, maar bel eerst even voor de zekerheid. Laten we er met 
elkaar een goed ruiljaar van maken.
Schenkers van planten kunnen een wensplant opgeven. R.z.H. zal proberen deze wens te vervullen.

E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. Giro: 3960475 ten name van RzH.

Cactuszaden en Tillandsia’s
Vraag onze gratis zaadlijst met meer dan 3000 soorten en variëteiten aan. 
Naast een uitgebreid assortiment cactuszaden vindt u ook: Euphorbia, Pa- 
chyoidium, Acave, Yucca, Cycas, Datura, Eucalyptus, Passiflora, Conophy- 
tum, Lithops, Mesembryanthenum, Musa-Bananen, Palmen, Palmvarens en 
nog vele andere zaden van (Succulente) planten. Tevens een groot assorti
ment Tillandsia’s.

C. Köhres
Wingertstralie 33 - D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.
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EXOT I CA  '89

INTERNATIONALE SUCCULENTEN-DAGEN
3. en 4. juni 1989 in de ’Aula’ en ’Mehrzweckhalle’ van de stad HOckelhoven

-  Plantenwedstrijd met premering -

-  Buitengewone dia-voordrachten -

-  Rijk aanbod van planten -

Openingstijden: Zaterdag, 3. juni 1989 9.30 — 21.00 uur 
Zondag, 4. juni 1989 10.00 — 18.00 uur

Entree: DM 3 ,-  per dag p.p. (incl. voordrachten) /  onder 18 j. vrije toegang

Organisator:

E X O T I C A Marita +  Ernst Specks 
Am Kloster 8

BOTANISCHE RARITATEN D-5140 Erkelenz-Golkrath



PROGRAMMA
Zaterdag, 3. Juni 1989
9.30 uur Opening. Begin plantenverkoop

10.30 - 11.30 uur Diavoordracht: Ernst Specks (Duitsland / Voordracht in Duits)
Thema: Caudex-planten in Namibië en Zuid-Afrika

14.00 - 15.00 uur Diavoordracht: Alan Butler (Engeland / Voordracht in Duits)
Thema: Op de standplaatsen zeldzame succulenten in Jemen, Oman 

en Saoed-Arabie

15.30 - 16.30 uur Diavoordracht: Günter Andersohn (Palmengarten frankfurt, Duitsland /
Voordracht in Duits)

Thema: Een botanische studiereis door Zimbabwe

17.30 - 18.30 uur Diavoordracht: Dipl.-Ing. Gerhard Frank (Oostenrijk, Voordracht in
Duits)

Thema: De herontdekking van Euphorbia gymnocalycioides.
Een reisbrief uit Ethiopië

19.30 uur Einde plantenverkoop

19.30 - 20.30

21.00 uur

Diavoordracht: Susan Carter-Holmes (Royal Botanical Gardens Kew, 
Engeland / Voordracht in Engels)

Thema: Bedoornde Euphorbias uit Oost en Noordoost Afrika

Sluiting

Zondag, 4. Juni 1989
10.00 uur Opening. Begin plantenverkoop

10.30 - 11.30 uur Diavoordracht: John Lavranos (Zuid-Afrika / Voordracht in Duits) 
Thema: Weinig bekende succulenten uit Somalië en Sokotra

14.00 - 15.00 uur Diavoordracht: Dieter Supthut (Stadtische Sukkulenten-Sammlung
Zürich / Zwitserland)

Thema: De Canarische Eilanden en hun succulenten

15.30 - 17.30 uur Diavoordracht: Prof. Dr. Werner Rauh (Botanischer Garten Heidelberg,
Duitsland / Voordracht in Duits)

Thema: De succulentenvegetatie van Madagaskar

18.00 uur Sluiting

PLANTENVERKOOP
BLEICHER Cactussen • EX01ICA Andere Succulenten • H0VENS Cactussen, Phyllos • 

KÖHRES Cactussen, Tillandsias • KOPPER Benodigdheden, Literatuur • PILZ Cactussen • 

N0LTEE Andere Succulenten • UHLIG Cactussen, Andere Succulenten •
VERMAGEREN Cactussen



Ik ben geinteresseerd in:

O  een overnachtingsmogelijkheid

O  deelname aan de plantenwedstrijd 

s.v.p. in blokletters!

Naam

Adres

Land

> 3
s.v.p. uitknippen en toezenden aan:

J.H. Slabbers 
Molenweg 5 
NL-6049 GA Herten 
Nederland

Tel.: 04790 / 34923 na 18.00 uur

U ontvangt dan omgaand het betreffende aanmeldingsformulier en verdere 

informatie

Aanmelden tot ui terlijk 30. April 1989

PLANTENW EDSTRIJD: ANDERE SUCCULENTEN
Wij nodigen U van harte uit om deel te nemen aan een plantenwedstrijd. 

Probeer Uw geluk eens! Breng ons Uw mooiste succulenten. Een 

internationale jury zal deze dan onderling vergelijken en beoordelen. 

Deelname is kosteloos en alleen voor liefhebbers (geen handelaren).

Per groep worden 3 medailles toegekend.



INTERNATIONALE JURY
Deze bestaat uit de volgende 10 personen:

G. Andersohn (Palmengarten Frankfurt, Duitsland) • A. Butler (Engeland)*
S. Carter-Holmes (Royal Botanical Gardens Kew, Engeland) • Dipl.-Ing. G. Frank 
(Oostenrijk) • J. Lavranos (Zuidafrika) • F. Noltee (Nederland )•
Prof. Dr. W. Rauh (Botanischer Garten Heidelberg, Duitsland) • E. Specks (Duitsland) 
D. Supthut (Stadtische Sukkulentensammlung Zürich, Zwitserland)

WEDSTRIJDGROEPEN
1. AGAVACEAE Agave, Sansevieria

2. ASCLEPIADACEAE Trichocaulon, Pseudolithos

3. ASCLEPIADACEAE zonder groep 2.

4. CRASSULACEAE Crassula

5. CRASSULACEAE Adromischus, Cotyledon, Tylecodon

6. CRASSULACEAE Dudleya, Echeveria, Pachyphytum

7. CRASSULACEAE Sedum

8. CRASSULACEAE Aeonium, Aichryson, Greenovia, Monanthes,

9. EUPHORBIACEAE Euphorbia / Madagascar

1.0. EUPHORBIACEAE Euphoriba / Namibië, Zuidafrika

11 . EUPHORBIACEAE Euphorbia / Kenia, Tanzania, Zimbabwe

12. EUPHORBIACEAE Euphorbia / Arabie, Ethiopje, Somalia

13. EUPHORBIACEAE Euphorbia / Amerika, Azië, Noord- en Westafrika

14. EUPHORBIACEAE Jatropha, Monadenium

13. GERANIACEAE Pelargonium, Sarcocaulon

16. LILIACEAE Aloë

17. LILIACEAE Haworthia truncata en H. maughanii

18. LILIACEAE Haworthia zonder H. truncata en H. maughanii

19. MESEMBRYANIHEMACEAE Conophytum

20. MESEMBRYANTHEMACEAE Lithops

21 . MESEMBRYANTHEMACEAE zonder groep 19. en 20.

22. PORTULACACEAE Anacampseros, Ceraria, Talinum

23. CAUDEX-PLANTEN Adenia

24. CAUDEX-PLANTEN Adeniurn

23. CAUDEX-PLANTEN Pachypodiurn

26. CAUDEX-PLANTEN Asclepiadaceae: Brachystelma, Ceropegia, Fockea, etc.

27. CAUDEX-PLANTEN Burseraceae: Bursera, Commiphora, Pachycormus, etc.

28. CAUDEX-PLANTEN Cucurbitaceae: Gerrardanthus, Ibervillea, Momordica, etc.

29. CAUDEX-PLANTEN 6 - 13 cm pot zonder groep 23. - 28.

30. CAUDEX-PLANTEN 16 - 50 cm pot zonder groep 23. - 28.

31. ANDERE SUCCULENTEN Cristaten

32. ANDERE SUCCULENTEN 6 - 15 cm pot zonder groep 1. - 31.

33. ANDERE SUCCULENTEN 16 - 50 cm pot zonder groep 1. - 31.



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 1988, GEHOUDEN IN DE REEHORST 
TE EDE.

1. Opening.
De Vice-voorzitter opent de Vergadering om 13.45 uur. In zijn openingswoord herdenkt hij Mevr. A. 
Beukema en Dhr. H. Masman die het afgelopen jaar overleden en hij verzoekt de aanwezigen een mi
nuut stilte in acht te nemen.

2. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 28 mei 1988.
De Vice-voorzitter grijpt deze gelegenheid aan om de afdeling Fryslan nogmaals te bedanken voor de 
voortreffelijke wijze waarop zij deze Vergadering hadden georganiseerd.
De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. Brief van Dhr. P. Neut. Naar aanleiding van een opmerking gemaakt door Dhr. Tuyn m.b.t. tot de 

kwaliteit van de kalender heeft Dhr. P. Neut een brief gezonden met het verzoek op een positieve 
wijze aan het tot stand komen van de kalender te blijven meewerken. Dhr. Tuyn zegt deze mede
werking toe.

b. Clichéfonds
Een aantal leden heeft gereageerd op de open brief van Dhr. Schraets waarin hij zijn zorg uitsprak 
m.b.t. het Clichéfonds. De Vice-voorzitter bedankt deze leden voor hun reacties. Het lijkt alsof men 
van mening is dat de kwaliteit van de zaden die door het Clichéfonds worden verkocht van minde
re kwaliteit zouden zijn.
Het Bestuur zal de mogelijkheid van zaaiproeven nader onderzoeken. Deze zaaiproeven zullen uit
sluitsel moeten geven over de kwaliteit van de zaden.
Dhr. Schraets meldt dat met ingang van het komende jaar de zaden pas na aflevering betaald hoe
ven te worden.

3. c. Ruilen Zonder Huilen.
Mevr. E. van Die legt uit dat de belangstelling voor het ruilen sterk is teruggelopen. Zij vraagt zich 
af of het nog wel zinvol is hiermee door te gaan en vraagt de aanwezigen om suggesties over de 
wijze waarop dit onderdeel van R.z.H. weer nieuw leven kan worden in geblazen. De vraag naar be- 
ginnerspakketjes blijft constant en het aanbod van plantjes voor de pakketjes is voldoende zodat 
het probleem alleen het ruilen betreft.
Door de Vergadering worden de volgende adviezen verstrekt:
1. Meer artikelen over R.z.H. in Succulenta.
2. Gevorderde liefhebbers vinden niet genoeg aanbod in de ruillijst.
3. Ruilen is uit de tijd. Ook liefhebbers verkopen nu hun planten. Maak R.z.H. commercieel.
4. Niet alleen planten ruilen maar ook zaden en stuifmeel!
5. Laat R.z.H. bemiddelen in de verkoop van planten tussen de leden. Zie voorbeeld D.K.G.

d. Ledenwerfactie.
De Ledenwerfactie heeft tot nu toe 140 nieuwe leden opgebracht waarvan 80 via de afdelingsse- 
cretariaten. In de komende tijd zullen er in een aantal, aan onze hobby verwante bladen, adverten
ties van de vereniging wordt geplaatst. Ook de mogelijkheid van ruiladvertenties wordt onder
zocht.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om de afdelingen op de hoogte te houden van mutaties in het 
ledenbestand. Nogmaals wordt gezegd dat elke afdeling een ledenlijst bij de Ledenadministrateur 
kan aanvragen.
In de praktijk blijken nieuwe leden na korte tijd hun lidmaatschap weer op te zeggen. De afdelin
gen worden dringend verzocht nieuwe lezen zo snel mogelijk bij de afdeling te betrekken.

e. Dhr. D. Veel is bereid gevonden vragen over succulente planten in andere bladen namens Succu
lenta te beantwoorden.

f. Het ligt in de bedoeling een nieuwe affiche te laten drukken.
g. In 1992 wordt in Zoetermeer weer de Floriade gehouden. Het Bestuur zal de afdeiingen in die om

geving schriftelijk verzoeken om aan deze manifestatie deel te nemen. Het is de bedoeling dat uit 
deze afdelingen een commissie wordt gevormd die ideeën m.b.t. deelname nader zal uitwerken.

h. Ledenadministratie.
De gesprekken over overname van de administratie door een ander computerbureau zijn in een 
vergevorderd stadium. Ter ondersteuning van deze administratie heeft de vereniging een personal 
computer aangeschaft. De administratie bij het computerbureau dient om de continuïteit ten allen 
tijde te waarborgen.

i. De bibliotheekcatalogus ligt bij de drukker en zal binnen korte tijd gereed zijn.
j. Statuten.

Door omstandigheden zijn de nieuwe statuten nog niet gereed. Dhr. van Oeveren van de afd. 
Brabant-België biedt zijn medewerking aan. Deze medewerking wordt door het Bestuur in dank 
aanvaard.

k. Kascommissie.
Op de vorige Algemene Vergadering is verzuimd een nieuwe kascommissie te benoemen.
Dhr. Essers van de afd. Zuid-Limburg biedt aan dit door zijn afdeling te laten verzorgen.
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l. Redactie.
Dhr. F. Noltee heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden als fotoredac
teur voor Succulenta. Het Bestuur is van mening dat de redactie een zeer deskundig medewerker 
verliest en bedankt Dhr. F. Noltee voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor het maand
blad heeft verricht.
Dhr. J. de Morree is bereid gevonden zijn plaats in te nemen.

m. Infostand.
Er zijn in de loop van de tijd nogal wat onderdelen van de infostand zoekgeraakt. De afdelingen 
die deze stand hebben gebruikt worden verzocht na te gaan of deze spullen zoals verlichting en 
verbindingsstukken nog te vinden zijn.

n. Het Bestuur vraag of er nog aanmerkingen zijn op de nieuwe verzendenveloppes voor Succulenta.
Zo niet dan zal in het vervolg Succulenta in deze enveloppes worden verzonden. De Vergadering is 
tevreden met de enveloppen.

4. Begroting 1989.
Gevraagd wordt waarom de herdruk van de handleiding onder de post propaganda is ogenomen. Dit is 
gedaan omdat in de praktijk deze handleidingen alleen worden weggegeven aan nieuwe leden. De ver
koop is te verwaarlozen.
De begroting geeft een negatief saldo van f 3800,- aan, gezien het vermogen van ± I 70.000,- is het 
Bestuur van mening dat dit voor eenmaal acceptabel is.
De Vergadering gaat onder dankzegging aan de Penningmeester akkoord met de begroting voor 1989.

5. Verkiezing nieuwe Voorzitter.
Door het overlijden van de Voorzitter, Dhr. H. Masman, was het Bestuur genoodzaakt uit te zien naar 
een nieuwe kandidaat. Ondanks oproepen aan de leden werden geen kandidaten voor het functie van 
voorzitter aangemeld. Het Bestuur stelt, staande de Vergadering, voor om Dhr. J. Defesche te benoe
men tot Voorzitter van de vereniging. De Vergadering gaat met de kandidaatstelling akkoord en be
noemt Dhr. J. Defesche tot Voorzitter van Succulenta.

6. Openstaande vragen van de vorige vergadering.
Het blijkt dat deze vragen reeds tijdens de vorige vergadering naar genoegen werden beantwoord.

7. Rondvraag.
a. Dhr. van Veen verzoekt het Bestuur om aan het opstellen van de statuten voorrang te verlenen. Het 

Bestuur zegt toe alles in het werk te zullen stellen om de nieuwe statuten snel aan de Algemene 
Vergadering voor te kunnen leggen.

b. Dhr. Jamin vraagt wat de status is van de Buiningdia's en de bijbehorende aantekeningen. De 
dia’s zijn alle in beheer bij de Diatheek. De bijbehorende aantekeningen echter niet. Volgens Dhr. 
L. Bercht zijn destijds alleen de aantekeningen aan Succulenta geschonken. Het zou hier gaan om 
in totaal 12 aantekenboekjes waarvan er 5 in het bezit zijn van Dhr. Bercht en 7 bij Dhr. Brederoo. 
Dhr. H. Rubingh zegt toe zo snel mogelijk met Mevr. Buining contact op te nemen zodat op dit 
punt duidelijkheid wordt verkregen. Het Bestuur verzoekt Dhr. Rubingh haar het antwoord van 
Mevr. Buining zo snel mogelijk mede te delen.

7. c. Dhr. Linssen vraagt waarom er branchevreemde advertenties in Succulenta verschijnen.
Het Bestuur is blij met elke advertentie die geld opbrengt.

d. Dhr. Essers merkt op dat volgend jaar België zijn 150-jarig bestaan viert en vraagt zich af of Succu
lenta hieraan uiting wil geven.
Het Bestuur was zich hiervan nog niet bewust en heeft nog geen plannen in deze richting.

e. Dhr. A. Pullen vraag hoe het aanschafbeleid van de bibliotheek geregeld is.
Het Bestuur is van mening dat dit een verantwoordelijkheid is van de Diathecaris en vraagt Dhr. J. 
Magnin of hij zijn aanschafbeleid aan de Vergadering wil toelichten.
Dhr. J. Magnin zegt dat zijn beleid zich in de eerste plaats richt op het aanschaffen van specia
listische literatuur met betrekking tot cactussen en vetplanten. Hiervoor is hij afhankelijk van aan
kondigingen, advertenties en literatuur recensies in de diverse bladen. Tips van leden van de vere
niging zijn echter ook zeer welkom.

f. Dhr. Spee vraagt of Bestuursleden de afdelingen vaker kunnen bezoeken.
Het Bestuur antwoordt dat reeds op vorige vergadering op eenzelfde verzoek is geantwoord. Tijd
gebrek bij de leden van het Bestuur is het grootste probleem in deze. Dhr. Magnin merkt op dat 
het mogelijk is om een soort van kringvergaderingen met de afdelingen te organiseren waardoor 
niet elke afdeling apart moet worden bezocht.

8. Vaststelling volgende vergadering.
De vice-voorzitter vraagt aan de aanwezigen welke afdeling de volgende Algemene Vergadering wil or
ganiseren. Dhr. A. Pullen van de afd. Zwolle biedt aan om de volgende vergadering te laten organise
ren voor de afd. Zwolle.
Als datum voor deze Vergadering wordt 8 april 1989 vastgesteld.
Hierna dankt de Vice-voorzitter alle aanwezigen voor hun positieve bijdrage en sluit de vergadering.

P. Melis, secretaris
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 8 APRIL 1989

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 Ledenvergadering op zaterdag 8 april 1989 te Zwolle bij te wonen. 
Deze dag die georganiseerd gaat worden door de leden van de afdeling Zwolle, belooft uiterst interessant 
te worden en ik raad u aan om 8 april nu reeds hiervoor te reserveren.
Nadere mededelingen omtrent de indeling van deze dag worden gepubliceerd in het februarinummer.

AGENDA
1. Opening door de Voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 8 oktober 1988. Deze notuelen 

staan in dit nummer van Succulenta.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de Instellingen. Deze worden gepubliceerd in het januari- en februarinummer van 

Succulenta.
6. 1. Goedkeuring van de balans 1988 en verslag van de kascommissie.

De balans over 1988 zal in het februarinummer worden gepubliceerd.
6. 2. Verkiezing nieuwe kascommissie.
7. Verkiezing van nieuwe Bestuursleden.

Aftredend zijn:
W. Alsemgeest, Bestuurslid, herkiesbaar.
M. de Bekker, Bestuurslid, herkiesbaar.
P. Melis, Secretaris, niet herkiesbaar.
Bij het opstellen van deze agenda was bij het Bestuur nog geen kandidaat voor de functie van se
cretaris bekend.

8. Benoeming tot Lid van Verdienste van Dhr. Boogaards uit de Lier. De afdeling Den Haag heeft Dhr. 
Bogaards voorgedragen tot benoeming als Lid van Verdienste. Het Bestuur ondersteund deze 
voordracht.

9. Bekendmaking van de winnaars van de ledenwerfwedstrijd en prijsuitreiking.
10. Rondvraag.
11. Vaststelling van een datum voor de volgende Algemene Vergadering en sluiting.

P. Melis, secretaris.

NIEUWE LEDEN

Verboon Fam., Siakkenveen 211, 3205 GK Spijkenisse 
Jansen E., Den Tiender 33, 5541 CP Reusel.
Hoen J.G. v/t, Guldenwagenpltsn. 30, 1951 HG Velsen 

Noord.
Folkersma J.B., 17, 9616 PA Froombosch.
Scheringa E.R., Kerkweide 13, 9864 PH Kornhorn.

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

DOUG » VIV1 ROWLAND
200 Spring Rood •  K em pilon, Bedford •  Engkand MJU2-8ND 

Tetephone Bedford (02A4) 5B970

Cactus- en Hobby Kwekerij J. Speijcken
De enige echte in Limburg. Bij ons vele soorten cactussen en andere succulenten. Verzending mogelijk. 

Excursies vooraf aanvragen wegens grote drukte. Elke dag behalve zondag geopend.

Maasstr. 12 - 5871 AV Broekhuizenvorst - Tel. 04763-1762Tel.: 04763-1762.
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Opgaven voor het februari-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.

Gevraagd: Tegen betaling de volgende afleverin
gen van Succulenta: Augustus 1970 en September 
1976. J. Zwart, Zuidwalstraat 9, 1779 XJ Den Oever. 
Tel. 02271-1046.

Te koop: Fraaie Braziliaanse collectie, waaronder 
vele zeldzaamheden en standplaatsmateriaal, ca. 
500 stuks, alles in 1 koop. Unieke meerkleuren- 
zeefdruk in harmonische kleurschakeringen van 
Echinofosjulocactus in landschappelijk decor. 
Zeer beperkt voorradig. Formaat 50x25 cm. Prijs 
f 100,- (incl. porto). Nieuw: Cactuskalender met 13 
mooie zw/w pentekeningen of 13 originele kleuren
foto’s van schilderijen. Formaat A4 op stevig pa
pier. Prijzen resp. f  15,- en f 20,- (incl. porto). Car
ia Wolters, Van Horneplein 1, 6019 BW Wessem. 
Tel.: 04756-3146 (na 20.00 uur).

Gevraagd: Moderne, niet te oude Hobbykas. Afm. 
± 2,50 x 3,50 m. Aanbiedingen aan J. Hak, Willem 
Marisstraat 27, 3314 VV Dordrecht. Tel.: 078- 
145995.

Te koop: Wegens ruimtegebrek 100 st. verschillen
de bolcactussen ± 5 jaar oud. Prijs f  100,-. C. 
Woldringh, Ommelanderweg 9, 9978 TC Hornhui- 
zen. Tel. 05956-1511.

Wegens leeftijd al. kas met kachel met ther
mostaat ca. 200 str. 15-jarige cactussen (niet op 
naam). Tevens 13 jaargangen Succulenta (t/m 
1988). Prijs in overleg. H. Linderman, De Lutte.

Te koop: Zaailingen en zaad van Mammillaria, No- 
to's en Agaves. Lijst uitsluitend aanvragen d.m.v. 
gefrankeerde aan uzelf geadresseerde envelop. 
Lijsten met aanbiedingen om ev. te ruilen zijn wel
kom. A. Hasenoot, Bosweg 2, 7973 KZ Darp.

Te koop: Zaad en éénjarige zaailingen van Euphor
bia Bupleurifolia en Euphorbia Obesa. P. Dirven, 
Frans Halsstraat 22, 4715 BX Rucphen. Tel. 01654- 
1675.

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.

VERVOLG SPREKERSLIJST

Prestle M., Vijverweg 12, 5461 AL Veghel (N.)
Tel. 0031/4130-64486
Notocactus
Frailea
Brazilië, Rio Grande del Sur

Cuypers F., Fonteinstraat 18, 2300 Turnhout
Tel. 014/417065 
Algemeen

D’Eer G., Azalealaan 7, 2638 Reet
Tel. 03/8884844
Algemeen (alles uit de liefhebberij)

Dams W., Atheneumstraat 28, 3970 Leopoldsburg
Tel. 011/345349
Algemeen
Mammillaria
Cactussen in Spanje
Mexico 2000 (algemeen overzicht)
Mexico 2000 gesplitst per streek (4 delen)
Cactuskwekers in Europa
Cactusreis Zuid-Duitsland tot Oostenrijk
Alpenflora
Zaaien & enten

De Looze H., Kavelweg 20, 8181 SX Heerde (N.)
Tel. 0031-57822793
1800 km door de V.S. met Gordon Rowley deel 1 
1800 km door de V.S. met Gordon Rowley deel 2 
Het zuidwesten van de V.S. deel 1 
Het zuidwesten van de V.S. deel 2 
Het noordwesten van de V.S.
Mexico in de lente 
Mexico in de zomer

De Prijck J., Wellegweg 54, 9440 Erembodegem
Tel. 053/219969 
Bonsai

De Riemacker P., Rue de TEglise 18, 7589 Dergneau
Tel. 069/768070 
Irissen
Groei en bloei van cactussen
Orchideeën
Lava voor pot en tuin

De Roeck A., Mosbeekdreef 38, 3500 Hasselt
Sempervivums en flora in Z-Alpen

Dekker P., St. Pietersstraat 27, 4331 ET Middelburg (N.)
Tel. 0031/1188-14726 
Enten op Pereskiopsis

Delabarre F., Damasstraat 43, 9910 Mariakerke
Tel. 091/262678 
50 Cactusgeslachten
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Maihuenia valent ini i

Eén van de trekpleisters van dit schiereiland was voor ons de aanwezigheid 
van zeezoogdieren, waarvan met name de Patagonische zeeleeuwen het 
hele jaar door te zien zijn. Bij eb zie je goed hoe een mannetje op het strand 
zijn harem van gemiddeld tien zeeleeuwinnen tegen rivalen verdedigt. De 
voedselrijke kustwateren kunnen in september veel walvissen herbergen. 
Golfo Nuevo bij Punta Piramides wordt in die maand bevolkt door honderden 
Zuidkapers die, voordat ze aan hun tocht naar de Zuidpoolwateren begin
nen, hier jongen krijgen. Een aantal was tot december in de baai gebleven, 
zodat we ze tegen verwachting te zien kregen.
In deze omgeving (zie kaart, lokaliteit 1) vonden we de eerste cactussen, 
Opuntia's, die vrij algemeen op kale, zandige plekken groeien. Ze waren 
meestal bruin verkleurd en soms in losse segmenten zonder wortels uiteen 
gevallen. Geen enkele plant bloeide, wel vonden we er één in knop. 
Vervolgens verkenden we de omgeving van Puerto Madryn (lokaliteit 2), 
waar we na aanmerkelijk langer zoeken dan in het vorige gebied ook Opun
tia's vonden, nu af en toe met een onrijpe vrucht. Om een aantal te vinden 
moesten we soms wel een uur zoeken; algemeen zijn ze hier zeker niet. De 
planten waren op deze plaats aanmerkelijk groener dan op Peninsula Valdés, 
hetgeen mogelijk verband houdt met de hier minder doorlatende bo
demstructuur. We ontdekten ook enkele Gymnocalyciums, die nog schaar
ser zijn dan de Opuntia's. Hiervan bloeide er slechts één, met in de enige ge
opende bloem tientallen kevers die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de 
bestuiving.
Vandaar gingen we naar Punta Tombo om de enorme kolonie Magelhaen- 
pinguins te bekijken. Je associeert pinguins meestal met koude oorden als 
de Zuidpool en de daar in de buurt gelegen eilanden en het is dan ook even 
wennen grote aantallen van deze vogels in de woestijn te zien. Op het heetst 
van de dag staan ze onder een struik of zitten in hun uitgegraven nest te hij
gen.
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Halverwege Punta Tombo en Trelew, tegenover Isla Escondida (lokaliteit 3), 
vonden we op ongeveer 1 00 meter hoogte de eerste — en laatste — Mai- 
huenia. De woestijn is in dit gebied rijker begroeid dan in het noorden en de 
open plekken tussen de struiken waren redelijk bedekt met grassen. De ons 
nu vertrouwde Opuntia's stonden ook hier weer. Na deze vondsten daalden 
we af naar het strand, waar op zo'n 20 meter van de vloedlijn een Gym- 
nocalycium stond met nog niet rijpe vruchten. Concentrisch om dit exem
plaar lag een dijkje van zand. In de droge tijd wordt de cactus gedeeltelijk 
overdekt met zand dat, wanneer de plant door wateropname weer uitzet, als 
een ringvormige verhoging wordt afgezet.
In de drie gebieden bleken cactussen doorgaans schaars te zijn. De woestijn 
in deze omgeving kwam op ons homogeen over en we kunnen wellicht ver
onderstellen dat ze in de hele kuststrook weinig algemeen zijn.

Het determineren van het geringe aantal soorten cactussen in Patagonië zou 
een eenvoudig karweitje moeten zijn. De meeste zijn echter gebrekkig gedo
cumenteerd. Een gebied met maar weinig soorten is natuurlijk geen aantrek
kelijk doel voor een cactusexpeditie. Daarnaast is de betrekkelijke zeldzaam
heid van sommige soorten ook niet uitnodigend. Zo bleek Pterocactus pu
milus onvindbaar in zijn typegebied bij Punta Piramides. Door één en ander 
zien we dan ook bijna geen materiaal in verzamelingen.
De meest algemene cactus determineerden we als Opuntia darwinii. Deze 
soort werd voor het eerst verzameld door Charles Darwin in januari 1 834, 
tijdens zijn geschiedenis makende reis met de 'Beagle'. We noteerden afme
tingen tot ± 20 cm © en tot 1 7 bol/eivormige stengels, die in niet uitge
droogde toestand een frisgroene kleur hebben. De segmenten zijn gemid
deld bijna 2 cm © en 2,5 cm lang. De volgroeide areolen tellen 4-6 (meestal 
5) roodbruine tot vuilwitte, afgeplatte doorns van 3-4 cm lengte, die niet in 
rand- en middendoorns zijn te onderscheiden. Een herbariumplant, in 1 947 
bij Puerto Madryn verzameld, werd door Kiesling (1984, Darwiniana, vol. 
25, p. 200) als neotype aangewezen.
Nu is er ook nog een Opuntia hickenii beschreven, waarvan de typevind- 
plaats eveneens bij deze stad ligt. Volgens Kiesling blijft O. darwinii kleiner 
dan 1 0 cm ©, met segmenten minder dan 3 cm ©, terwijl O. hickenii grote
re afmetingen bereikt. In de illustratie bij zijn artikel lijkt laatstgenoemde — 
een plant van Rawson — inderdaad forser dan de afgebeelde 0. darwinii. De 
schaal bij O. hickenii is echter tweemaal zo groot, zodat deze in werkelijk
heid in alle delen kleiner is! Blijkens onze waarnemingen is in het typegebied, 
waar Kiesling vrijwel zeker nooit heeft verzameld, een simpele tweedeling 
aan de hand van de door hem opgegeven maten niet mogelijk. Wij houden 
voor de hier groeiende Opuntia's de oudste naam aan.
Overigens is Kieslings systematiek niet in orde. Hij beschouwt O. hickenii als 
variëteit van O. darwinii (als Maihueniopsis). Nu kunnen variëteiten van één 
soort niet samen voorkomen; ze zouden volledig in elkaar opgaan. Variëtei
ten dienen geografisch gescheiden te zijn.
De Gymnocalyciums zijn ons inziens het best tot de zeer variabele Gymno- 
calycium gibbosum te rekenen. Een typelokaliteit voor deze al in 1812 be
schreven soort werd niet opgegeven, maar typische vormen van de oor
spronkelijk als Cactus gibbosus beschreven plant werden aangetroffen bij 
de monding van de Rio Chubut (zie Schumann, 1 903, Gesamtb. Kakt., 2e 
druk, p. 409). Alle hier langs de kust groeiende Gymnocalyciums behoren 
waarschijnlijk tot G. gibbosum: G. brachypetalum van Carmen de Patago- 
nes (zie kaart), G. chubutense (eerder Echinocactus gibbosus var. chubu-



tensis genoemd) en mogelijk ook Echinocactus leonensis van Isla Leones, 
E. celsianus van het tegenoverliggende vasteland en E. towensis van Isla 
Toba.

Het is de vraag of we variëteiten kunnen onderscheiden; in de beschrijvin
gen zijn geen duidelijke verschillen aan te wijzen. De door ons bekeken 
exemplaren verschilden nogal sterk van elkaar. Zo zagen we 1 5- en 20- 
ribbige planten, met rechte of licht gebogen doorns. We telden 7 (-9) rand- 
doorns en 0-2 (3) middendoorns, crèmekleurig, grijs of lichtgekleurd met 
donkere voet.
Voor de Maihuenia vinden we in Backebergs 'Die Cactaceae' (vol. 1, p. 
1 22) twee namen die van toepassing kunnen zijn: M. patagonica (M. tehu- 
elches wordt vermeld als synoniem) en M. valentinii, waarvan de meeste 
kenmerken elkaar aanzienlijk overlappen. Volgens Ritter (1 980, Kakt. Süd- 
am., vol. 2, p. 378) is de oorspronkelijke diagnose van M. patagonica 
echter zo gebrekkig dat deze naam beter niet gebruikt kan worden. De door 
Backeberg gegeven beschrijving is waarschijnlijk grotendeels ontleend aan 
die van M. tehuelches.
Bij gelijke prioriteit van de resterende namen — beide werden in 1 902 ge
publiceerd — ligt het voor de hand 'onze' plant M. valentinii te noemen, 
aangezien deze naam gebaseerd is op een plant van Trelew.
Het gevonden exemplaar was 25 cm O. Naast de aanvankelijk roodbruine, 
later strokleurige, 3-4 cm lange middendoorn vonden we twee randdoorns 
van 3-7 mm lengte. De blaadjes waren slechts 2,5 mm lang.

Arendstraat 24, 3136 XD Vlaardingen 
Marshallplein 85, 2286 LJ Rijswijk

Pyrrhocactus setosiflorus Ritter

S. KOOIJ

Ook degene die specialiseert, ontdekt telkens weer wat nieuws in zijn/haar 
verzameling. Waarom je gaat specialiseren is moeilijk vast te stellen, het 
komt gewoon in je op. Wat je dan krijgt is een sterke verdieping in je verza
meling met alle prettige gevolgen van dien. Door intensiever met een plan
tengroep bezig te zijn krijg je meer oog voor details, voor bevindingen die 
een andere collectioneur meestal niet krijgt. Zo zijn er duidelijke verwant
schappen in groei en bloei te ontdekken, er van uitgaande dat je beschikt 
over goed materiaal. Een probleem op zich maar door intensief communice
ren met diverse andere liefhebbers lukt dat wel. Een interessant facet van de 
hobby is zeker om met gelijkgezinde liefhebbers — maar oh wat zijn die 
lastig op te sporen — intensief met de bestudering van de planten bezig te 
zijn. Bij een intensieve bestudering gaan details zichtbaar worden.
Een bijzonder leuke plant is de in de aanhef genoemde soort. Wat is hierbij 
het geval? De plant bloeit pas wanneer de jeugdfase is afgesloten. Die jeugd- 
vorm wijkt geheel af van de vorm op de bloeibare leeftijd. Eerst wanneer er 
zwaardere middendoorns gevormd zijn en de ribvorming duidelijk wordt gaat 
de plant bloeien. De habitus is daarmee totaal veranderd. En dat maakt de
terminatie in de jeugdfase niet echt simpel. Bij P. dimorphus komt dit ver
schijnsel ook voor. Alleen bloeit deze plant al in de jeugdfase als de zwaar-
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Foto van de schrijver

dere middendoorns nog niet zijn gevormd. De jeugdfase wijkt ook hier dus 
weer totaal af van de volwassen vorm. De soort is verwant met P. jussieui 
Maar daarover een andere keer.
Terug naar P. setosiflorus. Het lichaam van de plant is donker grauwgroen, 
vaak door de zon bruingebrand, in de natuur vlak met de bodem, tot iets 
halfkogelvormig, meestal 4 cm dik, maximaal tot 6 cm, in de natuur bloei
baar vanaf 1 8 mm in diameter, De plant spruit gewillig, heeft een iets inge
zonken schedel en is voorzien van een lange penwortel met een vernauwde 
hals. De ribben zijn bij jonge planten in knobbels opgedeeld; op latere leeftijd 
zijn ze scherper. In de jeugdfase heeft de plant slechts randdoorns (ca. 1 0), 
dun, meestal recht, tegen het plantelichaam aanliggend, in de volwassen fa
se meer rechte, afstaande doorns, naaldvormig 7-20 mm, lichtgeel (in de 
jeugdfase zwart van kleur). Meestal zijn er 4 middendoorns die zwaarder zijn 
dan de randdoorns. Op grote areolen vormen zich soms wel tien midden
doorns, die zich dan niet zo sterk van de randdoorns onderscheiden. Alle 
middendoorns 1 5-40 mm lang.
Zoals al vermeld komen de bloemen eerst nadat de plant de sterke doornvor- 
ming heeft aangezet. De bloemen verschijnen bij de schedel, zijn 40-65 
mm lang en bijna net zo breed, niet geurend; de kleur divergeert van bleek
geel, bleek groen/geel tot purperroood; de keel is wat lichter.
De afgebeelde plant is vermeerderd uit origineel materiaal van de typevind- 
plaats. De groeiplaats is een kleine plek nabij struikgewas aan de PanAm- 
highway in Chili.

Groeneveld 4, 2203 BP Noord wijk
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H et g e s la c h t M a tu c a n a  Br.&R. (XIX)

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

De auran tiaca-groep
In de nu volgende afleveringen zullen wij de aurantiaca-groep behandelen, 
genoemd naar de meest bekende soort Matucana aurantiaca.
Deze soortengroep omvat een aantal uitgesproken liefhebbersplanten, in 
veel gevallen nog in de verzamelingen aanwezig als "Submatucana's", die 
gemakkelijk te kweken zijn en rijk bloeien.

Taxonom ie
Ook hier doet zich het probleem voor om de vele namen en veldnummers 
zodanig te rangschikken dat er een aantal voor iedereen goed herkenbare 
soorten overblijft. De verschillen tussen de soorten van de aurantiaca-groep 
zijn vooral gelegen in de habitus van de plant en in de kleur en vorm van de 
bloem; de zaden zijn nagenoeg identiek; ze hebben allemaal het typische 
kenmerk van de uitstekende micropyle, zoals in deel IV is besproken. Op 
grond van dit kenmerk hebben wij de volgende taxa tot de aurantiaca- 
groep gerekend:

7. Matucana calvescens, (afwijkende) geel- 
bloeiende p lant in een populatie rood- 
bloeiende planten, gefotografeerd op de na
tuurlijke groeiplaats b ij Huamachuco. Foto:
A. Meerstadt.

2. Matucana grandiflora n.n., nr. 5 4 2 5 8  in de 
botanische tuin van Heidelberg; importplant 
afkom stig van Balsas. D it taxon behoort 
waarschijnlijk niet to t M. aurantiaca maar tot 
M. intertexta. Foto: R. Bregman.

3. Matucana bagalaensis n.n. (Knize 740), im 
portp lan t onder nr. 3 2 0 6 3  in de botanische 
tuin van Heidelberg. Foto: R. Bregman.



M. aurantiaca
M. calvescens
M. currundayensis
M. fruticosa
M. hastifera
M. ritteri
M. weberbaueri
M. weberbaueri var. flammea
M. pallarensis

M. polzii
M. bagalaensis n.n.
M. variicolor n.n.
M. aurantiaca var. densispina n.n. 
M. grandiflora n.n.
M. grandiflora var. densispina n.n. 
M. grandiflora var. albispina n.n 
M. calvescens var. seminuda n.n.

Deze planten kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
Plantelichaam frisgroen tot donkergroen, epidermis glad; matig tot sterk 
spruitend.
Ribben 10-30, in meer of minder duidelijke tuberkels opgelost. Bedoorning 
recht, naaldvormig, geelachtig tot donkerbruin.
Bloem geel tot rood; nektarkamer afgesloten door een diafragma, dat ge
vormd wordt door de basis van de primaire meeldraden.
Zaad dofzwart, hoger dan breed, met weinig, onregelmatige, arillusresten, 
dorsaal en ventraal weinig of niet verbreed. Zaadoppervlak met onregelma
tige groeven en bulten. Cuticula sterk geplooid. Hilumweefsel goed ontwik
keld, micropyle ver uitstekend buiten het hilum. Embryo iets krom.

Bovengenoemde taxa kunnen in 6 soorten worden verdeeld, te weten:
M. aurantiaca M. hastifera
M. fruticosa M. weberbaueri
M. ritteri M. polzii

M. aurantiaca en M. weberbaueri zijn al sinds het begin van deze eeuw 
bekend (beide oorspronkelijk onder Echinocactus beschreven). Pas in de 
jaren 50 volgden de beschrijvingen van een aantal andere soorten, vooral 
ten gevolge van de verzamelaktiviteiten van Friedrich Ritter. Dit waren M. 
ritteri, M. fruticosa, M. currundayensis en M. calvescens. In 1981 volg
den M. hastifera en M. pallarensis en tenslotte kort geleden (1986) M. 
polzii.
De Ritter-soort M. currundayensis en de ongeldige namen M. bagalaensis 
en M. variicolor verschillen zo weinig van M. aurantiaca dat deze planten 
volgens ons geen aparte taxonomische status verdienen, zelfs niet die van 
variëteit. Dit geldt ook voor M. calvescens, beschreven als Borzicactus 
calvescens door de Amerikanen Kimnach en Hutchison. De verschillen met 
M. aurantiaca, die deze auteurs in hun beschrijving van B. calvescens 
(1 957) in tabelvorm samenvatten, zijn zo minimaal dat zelfs op de natuur
lijke groeiplaatsen geen duidelijke verschillen te zien zijn. Wat dit betreft is 
het tevens merkwaardig dat iemand als Myron Kimnach een oecotype van 
M. aurantiaca (calvescens) op grond van nauwelijks waarneembare ver
schillen tot soort verheft, terwijl hij daarnaast een groot aantal goed her
kenbare soorten op één hoop gooit en zelfs het geslacht Matucana niet er
kent (ondergeslacht van Borzicactus). Dus enerzijds een "splitter", anders- 
zijds een "lum per". Een dergelijke inconsequente opvatting kan ook de En
gelsman John Donald verweten worden, die, net als Kimnach, alle 
Matucana-soorten tot het geslacht Borzicatus rekent, maar wel co-auteur is 
van de onlangs gepubliceerde Matucana polzii.
M. fruticosa en M. hastifera, beide door Ritter gevonden, zijn planten die 
door hun kenmerkende habitus opvallen, maar omdat ze in bloem, vrucht
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en zaad identiek zijn aan M. aurantiaca, zou men deze species eigenlijk als 
ondersoort of variëteit moeten opvatten. Op dit moment weten wij te wei
nig van deze 2 species (vooral van M. hastifera), om ze hier tot variëteit of 
ondersoort terug te brengen.
M. weberbaueri is een verhaal apart. In deel XIV is hierover bij de bespre
king van M. myriacantha al iets gezegd. De echte weberbaueri bloeit met 
citroengele bloemen. Planten met eenzelfde habitus maar met oranje bloe
men werden door Lau gevonden en door Donald als Borzicactus weber
baueri var. flammea beschreven. Wij zijn van mening dat hier slechts spra
ke is van een vorm (forma) omdat de kleur van de bloem het enige ken
merk is waarin deze plant zich van M. weberbaueri onderscheidt.
M. pallarensis is een zuidelijke vorm van M. aurantiaca die volgens de be
schrijving van Ritter een dichte bedoorning heeft en een gele bloem. Deze 
kenmerken blijken bij cultuurplanten, gekweekt uit importzaad, niet 
constant te zijn, zodat wij voorlopig dit taxon tot M. aurantiaca rekenen. 
M. poizii is een recent beschreven soort, waarvan nog maar weinig bekend 
is.
M. grandiflora met de variëteiten albispina en densispina is nooit beschre
ven, wij kennen slechts de habitus. Bloem en zaad zijn ons onbekend. Op 
grond van de habitus hebben wij deze planten tot M. aurantiaca gerekend. 
Gezien de groeiplaats (Balsas) is dit waarschijnlijk onjuist. Het is mogelijk, 
dat M. grandiflora niet in de aurantiaca-groep thuishoort en een vorm van 
M. intertexta is.



V erw an tsch ap pen
De aurantiaca-groep als geheel is vermoedelijk nauw verwant met de 
meest noordelijke soorten van de haynei-groep (M. yanganucensis en M. 
winteri). Op grond van de bloembouw kunnen we het aurantiaca-complex 
opvatten als bestaande uit M. aurantiaca, M. fruticosa, M. hastifera en 
M. polzii.
Al deze soorten bezitten de typische aurantiaca-bloem met de brede, stevi
ge bloembuis, geel aan de basis en met rode petalen. Het is dus waar
schijnlijk, dat deze vier soorten nauw verwant zijn.
Slankere bloemen hebben M. ritteri en M. weberbaueri. Beide soorten ver
tegenwoordigen waarschijnlijk twee verschillende ontwikkelingslijnen, uit
gaande van M. aurantiaca: M. ritteri is de westelijke vorm en heeft een lan
ge bloembuis, M. weberbaueri is een oostelijke vorm en heeft een korte 
bloembuis.

Zaad stru ktu u r
De zaden van de soorten van de aurantiaca-groep worden gekenmerkt door 
de uitstekende micropyle (zie deel IV). Dit kenmerk is in minder duidelijke 
toestand soms ook aanwezig bij soorten, die tot de haynei-groep behoren. 
Om ons op dit moment nog onduidelijke redenen heeft dit kenmerk in de 
loop van de evolutie zich in de aurantiaca-groep heel duidelijk gemani
festeerd.
In de overige zaadkenmerken staat de aurantiaca-groep dicht bij de haynei- 
groep. De hilumcup is doorgaans volledig met wit tot lichtgeel weefsel op
gevuld in tegenstelling tot de paucicostata-groep en de intertexta-groep, 
waar het hilumweefsel van één of twee gaten is voorzien.
De 6 door ons erkende soorten van de aurantiaca-groep zijn wat zaadstruk
tuur betreft niet van elkaar te onderscheiden. Alleen de grootte van het 
zaad kan verschillend zijn. M. fruticosa heeft de grootste zaden, terwijl die 
van M. ritteri en M. weberbaueri het kleinst zijn.

G eografische verspreid ing
De geografische verspreiding van de soorten van de aurantiaca-groep is ge
tekend in fig. 1 . M. aurantiaca heeft een groot verspreidingsgebied en 
komt voor van Huancabamba (dept. Piura) in het noorden tot Santiago de 
Chuco en El Pallar (dept. La Libertad) in het zuiden, hemelsbreed een af
stand van grofweg 400 km. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat 
deze soort bijzonder variabel is. Bovendien is deze soort in de natuur vrij al
gemeen. De overige soorten van de aurantiaca-groep zijn eigenlijk alleen 
bekend van de typevindplaats en de directe omgeving daarvan.
M. hastifera en M. polzii, resp. afkomstig uit het dept. Ancash en het 
dept. Huanuco, zijn de meest zuidelijke vertegenwoordigers van de 
aurantiaca-groep. M. weberbaueri komt, voor zover bekend, als enige 
soort van deze groep ten oosten van de Rio Maranon voor. De meest 
westelijk voorkomende soort is M. ritteri bij Otuzco (dept. La Libertad). 
Tussen de zuidelijke begrenzing van het areaal van M. aurantiaca in het 
dept. La Libertad en de groeiplaatsen van de zuidelijke soorten M. hastifera 
en M. polzii ligt een groot gebied, waarvan weinig bekend is. Dit komt 
waarschijnlijk door de zeer slechte bereikbaarheid van deze streek. Het ver
moeden bestaat, dat de oostflank van de Cordillera Blanca de verbinding 
vormt tussen genoemde taxa. Uit dit gebied is slechts M. species Poma- 
bamba (KK 1776 van Knize) bekend. Deze plant is duidelijk een vorm van 
M. comacephala, een soort die wij tot de haynei-groep rekenen. De zaden
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van KK 1 776 vertonen voor een deel de uitstekende micropyle van de typi
sche aurantiaca-zaden. Het is daarom waarschijnlijk, dat er in dit gebied 
ook planten moeten groeien, die wel tot de verwantschapsgroep van M. 
aurantiaca behoren.
De soorten van de aurantiaca-groep groeien in het algemeen op grotere 
hoogte dan de soorten van de paucicostata- en de intertexta-groep. Ook dit 
is een aanwijzing dat de aurantiaca-groep meer verwant is met de haynei- 
groep dan met de paucicostata- en de intertexta-groep.
In het meest zuidelijke deel van het verspreidingsgebied van de aurantiaca- 
groep, zijnde het noordelijke deel van het dal van de Rio Santa en de pro
vincie Huari (dept. Ancash) vinden we overgangsvormen naar andere soor- 
tengroepen. De planten uit het noordelijk deel van het Santa-dal (M. yan- 
ganucensis) en ten noorden daarvan rond Santiago de Chuco (M. winteri) 
kunnen beschouwd worden als overgangsvormen tussen de aurantiaca- 
groep en de haynei-groep. Wij hebben deze planten tot de hayriei-groep 
gerekend omdat de uitstekende micropyle van de zaden bij deze planten 
niet erg duidelijk is en kennelijk in een beginstadium van ontwikkeling ver
keert. Meer naar het oosten bij Huari groeit M. oreodoxa, een fylogene
tisch raadselachtige plant. Mogelijk is deze soort ook een overgangsvorm 
tussen de aurantiaca-groep en de haynei-groep; de zaden wijzen althans 
wel in die richting.

Sleutel voor de soorten van de auran tiaca-groep

1 a Bloem citroengeel, korter dan 60 m m .............................................................  weberbaueri
b Bloem goudkleurig tot rood, 50-90 m lang............................................................................ 2

2 a Plant zuilvormig........................................................................................................................ 3
b Plant ± bolvormig.................................................................................................................... 4

3 a Plant slank zuilvormig (tot 6 cm dik); dorens meestal niet langer dan 1 0 mm,
sterk spruitend.........................................................................................................  fruticosa

b Plant dik zuilvormig (tot 1 2 cm dik); dorens krachtig, tot 70 mm lang,
matig spruitend........................................................................................................ hastifera

4 a Bloembuis ca. 4 mm dik; dorens bruin-zwart..............................................................  ritteri
b Bloembuis 8-1 2 mm dik; dorens geel tot bruin.........................  5

5 a Plant kort bedoornd; zeer sterk spruitend..................................................................... polzii
b Plant langer (>1 cm) bedoornd; af en toe spruitend..........................................................6

6 a Bloem tot 60 mm lang, bloembuis tot 8 mm dik.......................  weberbaueri f. fiammea
b Bloem 70-90 mm lang, bloembuis 8-1 0 mm d ik ...................................... aurantiaca

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwlousen (wordt vervolgd)

W at w eet u van botanische nom enclatuur? (II)

BAREND OVERSTEGEN

Het type (typus; mv. typi) is een algemene term voor de naamgevende ty- 
peplant. Dat is de plant die gebruikt werd om een taxon tot en met de rang 
van soort te beschrijven en waaraan de naam van het taxon (de correcte 
naam, of het synoniem) duurzaam verbonden is. Het type hoeft niet nood
zakelijkerwijze de meest representatieve plant van een taxon te zijn. Namen 
van geslachten en hogere taxa tot en met de rang van familie worden ook 
door typen bepaald. Het type van een geslachtsnaam is een soort, de type-
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soort; het type van een familienaam is het typegeslacht.

Het holotype (holotypus; mv. holotypi; holo = geheel) is de typeplant, 
soms ook wel een deel van de plant, die bij de officiële geldige publikatie 
van een nieuwe soort als grondslag voor de nieuwbeschrijving heeft ge
diend. Het is de plant die de auteur in deze publikatie specifiek als het 'ty
pe' heeft aangewezen. In de publikatie is het holotype nauwkeurig beschre
ven, onder vermelding van nummer en instituut waar het bewaard wordt. 
Zolang het holotype in een herbarium beschikbaar is, is hiermee de betref
fende naam definitief verbonden. Bij typesoort en typegeslacht spreekt men 
niet van een holotype.

Het isotype (isotypus; mv. isotypi; iso = gelijk) is elk exact duplicaat van 
het holotype en maakt deel uit van een door dezelfde verzamelaar tegelij
kertijd gemaakte verzameling, onder één nummer, van één standplaats.

Het syntype (syntypus; mv. syntypi; syn = te zamen) is elk van twee of 
meer gelijktijdig door de auteur genoemde planten in het geval dat hij een 
holotype niet speciaal heeft aangewezen. Een syntype is ook elk van twee 
of meer gelijktijdig als type aangewezen planten.

Een paratype (paratypus; mv. paratypi; para = naast) is een in de officië
le beschrijving gelijktijdig met het holotype genoemd exemplaar. Het is dus 
iets anders dan het holotype zelf, de isotypen en de syntypen. Als een au
teur geen holotype aanwijst is er ook geen paratype. In dat geval zijn alle 
genoemde typen syntypen.

Het lectotype (lectotypus; mv. lectotypi; lecto = uitgekozen) is een uit
het zo oorspronkelijk mogelijke materiaal gekozen plant, of deel, om als ty
pe dienst te doen als door de oorspronkelijke auteur in de geldige publikatie 
geen holotype aangewezen werd, of zolang een holotype ontbreekt. Het 
door een latere auteur aangewezen lectotype waaraan dan de soortnaam 
verbonden wordt, dient gekozen te worden in het belang van een ondub
belzinnige karakterisering van de soort.

Het neotype (neotypus; mv. neotypi; neo = nieuw) is een plant, of deel, 
gekozen om als type te dienen als al het oorspronkelijk materiaal (holotype, 
paratype, syntypen of isotypen) waarop de naam van een taxon gebaseerd 
was vermist wordt. Het neotype, waaraan dan door een latere auteur de 
soortnaam verbonden wordt, is uit het ondubbelzinnig tot hetzelfde taxon 
behorend materiaal, liefst zo mogelijk van de originele vindplaats (locus 
classicus), gekozen, waarbij de opvattingen van de oorspronkelijke auteur 
zoveel mogelijk gevolgd worden.

Als de auteur die het taxon beschreef geen holotype heeft aangewezen, of 
als het holotype verloren gegaan of vernietigd is en als bij het oorspronkelij
ke herbariummateriaal, waaraan de beschrijving ten grondslag lag, het type 
niet specifiek vermeld wordt zal er altijd een lectotype of neotype ter ver
vanging aangewezen moeten worden, in welk geval een lectotype altijd 
voorrang heeft boven een neotype. Zijn er isotypen beschikbaar, dan zal in 
de eerste plaats hieruit een lectotype gekozen worden. Zijn deze niet be
schikbaar, dan wordt het lectotype gekozen uit eventueel aanwezige synty
pen, of een paratype als dat beschikbaar is. Een neotype zal pas gekozen
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worden als er geen isotypen of syntypen bestaan, of nog enig ander oor
spronkelijk materiaal. Men dient de auteur te volgen die als eerste het lecto- 
type of neotype aanwijst, maar zijn keus wordt weer teniet gedaan als het 
holotype teruggevonden wordt, of in -geval van een neotype een deel van 
het oorspronkelijke materiaal. Eveneens vervalt zijn keus als aangetoond kan 
worden dat het gebaseerd was op een foutieve interpretatie. Typeplanten 
moeten gedroogd of op andere wijze permanent geconserveerd zijn en in 
een herbarium bewaard worden. Het mogen geen levende planten zijn. Het 
doel is om hiermee de naam van het taxon permanent en onveranderlijk 
vast te leggen. De door de auteur gekozen naam is dan blijvend met het ty
pe verbonden. Bij eventuele latere onduidelijkheden kan deze geconser
veerde typeplant te allen tijde ter vergelijking geraadpleegd worden. Als het 
absoluut onmogelijk is een plant blijvend te conserveren, dan mag het type 
eventueel een afbeelding zijn. Bij het geven van een nieuwe naam (nomen 
novum), als een erkende vervanging voor een eerder gepubliceerde naam, 
wordt de nieuwe naam altijd voorgesteld door het type van de oudste 
naam.

Het geven van namen aan taxa is in de Code zeer nauwkeurig vastgelegd. 
Een aantal grondbeginselen zijn: De naam van een taxon bestaat pas als 
het op een volgens de Code geldige wijze gepubliceerd is. Elk taxon heeft 
maar één correcte naam, die welke als éérste in overeenstemming met de 
regels gepubliceerd werd, zonodig met terugwerkende kracht, doch in 
geen geval verder terug dan 1 mei 1753. Namen worden als Latijnse na
men behandeld, onafhankelijk van hun afkomst. Elke plant behoort tot een 
aantal taxa in de volgende onveranderlijke rangorde: soort, geslacht, fami
lie, orde, klasse, afdeling en plantenrijk (species, genus, familia, ordo, 
classis, divisio et regnum vegetabile), waarbij de soort de basis van het 
systeem vormt. In sommige gevallen kan tussen de rang van familie en 
geslacht nog het taxon stam (tribus), en tussen geslacht en soort de taxa 
sectie (sectio) en serie (series) voorkomen. Soms kan het wenselijk zijn 
nog een verdere onderverdeling te maken, in welk geval het voorvoegsel 
'onder-' ('sub-') in combinatie met alle bovengenoemde taxa gebruikt 
wordt: ondersoort, onderserie, ondersectie, ondergeslacht, enz.
(subspecies, subseries, subsectio, subgenus, etc.).

Een soort of ondersoort kan verder onderverdeeld worden in variëteit (va
rietas) en vorm (forma), eventueel weer onderverdeeld in ondervariëteit 
(subvarietas) en ondervorm (subforma).

Sedert Carl v. Linné (Carolus Linnaeus) zijn 'Species Plantarum' in 1 753 pu
bliceerde is de binaire nomenclatuur algemeen gebruikelijk. De naam van 
een taxon in de rang van soort bestaat, zoals we allen weten, uit een twee
delige naam (binomen). Deze zogenaamde combinatie (combinatio) is de 
geslachtsnaam van de plant gecombineerd met een toegevoegd naam
woord als soortaanduiding (epitheton; mv. epitheta; epi = toegevoegd), 
zoals Gymnocalycium pungens. Taxa beneden de rang van soort hebben 
achter de geslachtsnaam en het soortepitheton nog een extra naam
woord, het infraspecifiek epitheton, zoals bijvoorbeeld Gymnocalycium 
leeanum var. brevispinum. In het volgende deel zullen we een aantal regels 
en aanbevelingen uit de Code nader bezien.

Dr. v.d. Knaap/aan 7, 2 283 C W  Rijswijk (wordt vervolgd)
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Nogmaals zaaien

R. KOOIJMAN

Na een aantal jaren volgens de regelen der kunst gezaaid te hebben, met als 
resultaat zaailingen die na twee jaar variëerden in grootte van een erwt tot 3 
cm, ben ik overgestapt op de volgende methode: Ik neem gewone cactus- 
aarde, doe deze rechtstreeks uit de zak in potjes, egaliseer het, strooi hierop 
het zaad en dek het af met een dun laagje gezeefde aarde of kleine steentjes 
(aquariumzand) afhankelijk van de zaadgrootte. Ik zaai begin maart. De pot
jes zet ik in een laagje water, dek het af met folie, zet het geheel op de ver
warming —  die 's nachts teruggedraaid wordt —  en wacht af. Zodra de 
eerste ontkieming optreedt, wordt de folie geheel of gedeeltelijk verwijderd 
maar verder blijft de opstelling zoals het was.
Het resultaat is, dat alleen de oergezonde zaden met een sterke groeikracht 
het halen en zaailingen produceren die een lust voor het oog zijn. De nako
mertjes en achterblijvers worden met een pincet verwijderd.
De reden voor deze manier van zaaien is tweeledig: ten eerste gemakzucht 
en ten tweede de in het verleden op liefhebbersbeurzen, tegen steeds hoger 
wordende prijzen, gekochte plantjes die maar al te vaak met kunst en vlieg
werk de grootte bereikt hadden waarop ze aangeboden werden. Daar je de 
leeftijd er niet van af kunt zien, kom je er pas achter als na een jaar de plant
jes nog steeds twijfelen tussen groeien en doodgaan. Nee, tegenwoordig 
zaai ik de planten die ik graag wil hebben, en wel op de alternatiéve manier, 
niet gericht op kwantiteit maar op kwaliteit dus.
Zaadopkomst varieert van jaar tot jaar, zoals bij iedereen. De overleving van 
de zaailingen ligt op gemiddeld 1 2% van het aantal gezaaide zaden.
Het zaaien geschiedt voor iedere soort afzonderlijk, in een potje waarvoor ik 
de kokertjes van filmrolletjes gebruik (gratis af te halen bij diverse 
fotozaken). Op deze manier kunnen de zaailingen —  het zijn er maar een 
paar per portie zaden —  een privé-behandeling krijgen en met gemak 2-3 
jaar in hetzelfde potje blijven staan voordat verspeend wordt.
Is het bovenstaande een idee voor mensen, die net als ik, de prijzen op lief
hebbersbeurzen niet leuk meer vinden of het zaaien vanwege de rompslomp 
(nog) niet zagen zitten? Voor de prijs hoef je het niet te laten; zeker niet als 
de zaden via Succulenta aangeschaft worden.
Succes.

Queridostraat 119, 2274 XE  Voorburg
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Februari

J.H. DEFESCHE

Hoe is het weer deze maand? U, lezer, weet er meer van dan de schrijver 
van deze regels. Tot nu toe (half januari) is de winter erg zacht geweest en 
ofschoon ik helemaal geen tegenstander ben van een lekkere winter, is het 
voor onze succulenten en voor onze portemonnaie beter dat het niet al te 
hard vriest. Ik weet het wel; er zijn onder onze succulenten soorten die kou 
best verdragen, maar toch! Iedereen die het wel eens heeft meegemaakt dat 
tijdens een vriesperiode de verwarming uitviel of de verwarming de tempera
tuur niet boven nul kon krijgen, weet dat de verliezen aan planten aanzienlijk 
kunnen zijn. Natuurlijk zijn het dan meestal de meest geliefde planten die er 
aan gaan! Het is niet altijd de kou alleen, maar kou samengaand met vocht 
b.v. door condens, dat funest is voor onze planten. Nu wij het toch over 
rampen hebben, hier is er nog een: roet! Vroeger kwam dat meer voor dan 
nu, ofschoon ik een paar weken geleden toch over een geval hoorde. Petro
leumkachels werden vroeger veel en thans misschien nog wel gebruikt om 
kasjes te verwarmen. Bij mankementen aan de kachel en vooral als men alle 
kieren van de kas te goed had dicht gestopt zodat er geen zuurstof binnen 
kon komen, begon de kachel te roeten. In één nacht waren de gevolgen ver
schrikkelijk: alle planten vies zwart, lange zwarte draden. Wat te beginnen? 
Kun je bij bevriezing soms nog maanden de illusie hebben dat er misschien 
wat leeft, maar wanneer alles vettig zwart is staat de ramp direct in volle 
omvang voor ogen. Sommigen, wie dit overkwam, hebben de moed maar 
opgegeven en alle planten weggegooid.
Maar waarom zo somber? In deze maand zet het lengen van de dagen goed 
door. De komst van de lente is te zien aan de bloemknoppen die zich steeds 
duidelijker aftekenen. Men kan al een begin maken met sommige werkzaam
heden in de kas na de winterrust. Vindt u ook in zeker opzicht die winterrust 
een van de aantrekkelijkheden van onze liefhebberij? Je hoort daar nooit 
over praten, maar persoonlijk komt het mij wel uit, dat de planten een paar 
maanden rust hebben. Je hebt dan tijd voor andere dingen en het ontwaken 
van de planten uit de winterrust is, zacht uitgedrukt, bijzonder voldoening 
gevend! Ook beginnen sommigen met het zaaien en kunnen wij weer gaan 
kijken wat er opkomt en wat niet! En de eeuwige vraag: waarom komt het 
niet op? Is het mijn fout of ligt het aan het zaad? Ergens moeten wij de 
schuld toch leggen! Zo is februari toch de maand waarin de donkerste da
gen weer voorbij zijn... maar de vorst nog niet! Die kan nog erg genoeg zijn. 
De afdeling Zeeland hield eind 1 988 een schitterende tentoonstelling in 
Middelburg. Zeer de moeite waard. Een gelukwens aan de afdeling is zeker 
op zijn plaats.
In januari is ons lid Arie de Graaf overleden. Hij was erelid van onze vereni
ging. Veel heeft hij voor onze vereniging betekend als schrijver van artikelen 
en als redacteur van ons blad. Op een andere plaats in dit nummer zal een 
goede vriend van Arie hem gedenken. Wij wensen zijn vrouw en kinderen al
le sterkte toe.

J.H. Defesche

26



De cactusvegetatie  rond de stad Huasco

F. VANDENBROECK

Op zowat 1 50 km ten zuiden van Copiapó, een der oudste mijnsteden van 
Noord-Chili, ligt het havenstadje Huasco. Het stadje ligt aan het uiteinde van 
de Huasco-vallei, die doorstroomd wordt door de gelijknamige rivier. Ooste
lijk, aan het begin van de vallei, ligt de stad Vallenar, in een door bevloeiing 
vruchtbaar gemaakte vlakte. Deze gebieden liggen nog net niet in de droge 
noordelijke woestijnzone, waarvan de zuidgrens ongeveer bij Copiapó ligt, al
hoewel het gebrek aan water er zeer groot is. Ter hoogte van Vallenar be
draagt de jaarlijkse gemiddelde neerslag 64 mm, in Copiapó slechts 28 mm. 
Toch zijn in de Huasco-vallei door irrigatie allerlei cultures mogelijk. Een der 
belangrijkste is wel de druiventeelt, waarvan aldaar o.a. de bekende sterke 
drank "p isco" geproduceerd wordt.
De plantengroei van het gebied, dat het best als droog steppegebied kan 
worden gekarakteriseerd, is zeer schaars. De cactaceeën zijn er vertegen
woordigd door de geslachten Copiapoa, Neoporteria, Eriosyce, Pyrrhocac- 
tus en Thelocephala (de twee laatste genera sensu Ritter). Vanwege de uit
gesproken specificiteit van de cactusvegetatie nabij de kust rond Huasco is 
het wellicht interessant deze even in het licht te stellen.
Het stadje zelf en zijn omgeving doen eerder somber aan. Vanuit het mijnge- 
bied El Algarrobo wordt ijzererts aangevoerd dat hier wordt verscheept. De 
gebouwen met hun platte daken liggen rond de baai tegen de dorre kustheu- 
vels aangeleund waarover veelal een grijs mistig waas hangt, bekend onder 
de namen gareia of camanchaca. Het nagenoeg volledig ontbreken van een 
groene vegetatie maakt het geheel niet vrolijker. In een duinpan vonden we 
evenwel een vegetatie van merkwaardige succulente halofyten die een won
derlijk kleurentapijt vormden. Achter de duinengordel waren wat aangeplante 
eucalyptussen te zien.
De cactussen groeien op de lage dorre, stenige hellingen rond de stad. Het 
typische van deze hellingen is dat men bij het eerste aanschouwen ervan ge
neigd is met quasi zekerheid te denken dat ze volledig vegetatieloos zijn. Een 
korte inspectie bewees echter het tegendeel en zette er ons toe aan een 
nauwkeuriger zoektocht te beginnen.
Bij het bestijgen der heuvels stuit men al gauw op kleine, bruinige, groepjes 
vormende Copiapoa's. Ze zitten diep in de grond en hebben door hun kleur 
een mimicry-effect, zodat men herhaaldelijk op de planten trapt vooraleer 
men ze bemerkt. Op grotere hoogte en op de kruin van de hellingen worden 
de groepen groter en opvallender (met tot zowat 1 5 koppen) met meer bo
ven de grond uitstekende lichamen. De afzonderlijke koppen hebben een 
doorsnede van ongeveer 6 a 7 cm en een stevige afstaande zwartbruine be- 
doorning. Enkele late bloeiers (het was midden april, dus herfst in deze stre
ken) lieten nog de typische helgele Copiapoabloemen zien met de korte 
bloembuis en de talrijke verspreid staande helmknoppen. Het betrof hier dui
delijk Copiapoa fiedleriana (K. Sch.) Backbg., een door K. Schumann reeds 
in 1 898 onder de naarin Echinocactus fiedlerianus beschreven soort. De 
meer weelderige groei van de planten op grotere hoogte is vermoedelijk te 
verklaren door het grotere vochtgehalte aldaar. De uit zee aandrijvende ne
vels stoten tegen de heuvelkruinen en blijven er ook gemakkelijk hangen. Ef
fectieve neerslag is er, zoals reeds vermeld, in deze gebieden zeer weinig. 
Eveneens op wat grotere hoogte vonden we fraai bloeiende exemplaren van 
Neoporteria villosa (Monv.) Berg.. Neoporteria is een der weinige in de
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herfst en winter bloeiende geslachten, met roodviolette bloemen waarvan de 
binnenste kroonblaadjes de neiging hebben om gesloten te blijven. Opvallend 
was het kleine formaat van deze planten (8 cm hoogte en 5 cm dikte) en hun 
verborgen groeiwijze achter rotsen of onder dorre takken. Planten van deze 
soort die men in verzamelingen aantreft zijn gewoonlijk groter in omvang, 
vooral wanneer ze geënt staan. Ook Backeberg maakt gewag van een hoogte 
van 1 5 cm. Hun soortnaam "villosus" (ruigharig) deden ze echter eer aan: 
typisch vooral in de opwaarts gerichte grauwe bedoorning waren de talrijke 
harige middendoorns. De grijsbruine lichamen van de planten waren door het 
dichte doornenkleed bijna volledig verhuld. Ook hier staan we voor een van 
oudsher bekende plant daar ze reeds in 1839 onder de naam Cactus villosus 
Monv. beschreven werd.
De ontdekking die ons het meest vreugde schonk deden we tijdens een rust
pauze op een heuvelrug. We lieten onze blikken vrijelijk over het landschap 
glijden toen op nog geen meter afstand ons oog viel op een klein grijs schijfje 
tussen de stenen. Tot onze blijdschap hadden we hier een Thelocephala ge
vonden en wel Thelocephala napina (Phil.) Y. Ito. In enkele minuten tijd had
den we tientallen van dergelijke plantjes gevonden. De mimicry van deze 
plant is zo compleet dat indien men van de aanwezigheid der planten geen 
weet heeft en het oog er niet toevallig net opvalt, men aan deze planten ge
woon voorbijgaat. Deze mimicry is trouwens de redding van de planten: sap
pig en nagenoeg onbedoornd als ze zijn worden ze graag gevreten. Op onbe
schutte plaatsen zitten de planten tot aan de kop in de grond. Hun doorsnede 
gaat tot 3 cm en ze bezitten een lange penwortel. De kleur van het planteli- 
chaam is grijs en de korte aanliggende zwarte doorntjes op de wrattige tuber- 
kels geven de schijfjes een aantrekkelijke tekening. Bij het zien van dergelijke 
planten denkt men onwillekeurig aan Mexicaanse soorten van andere 
geslachten (b.v. Ariocarpus) die door convergentie een gelijkaardige groei
wijze hebben aangenomen. Het geslacht Thelocephala werd in 1 957 door 
Ito opgesteld en later door Ritter geëmendeerd; aanvankelijk gebruikte Ritter 
de naam Chileorebutia, doch verving deze naam later door Thelocephala. 
Het genus omvat thans 1 5 soorten die een typische plantengroep vormen: 
kleine weekvlezige diep in de grond zittende plantjes met een forse penwortel 
en lage wrattige tuberkels waarin de areolen zijn ingebed met hun korte aan
liggende doorntjes. Backeberg deelt de planten in bij zijn genus Neochilenia. 
Iets meer oostelijk het binnenland in komt T. lembckei (Backbg.) Ritt. voor, 
een soort die wat groter wordt dan T. napina en dichter bedoornd is. T. napi
na is de oudst bekende plant van dit geslacht daar ze reeds in 187 2 door Phi
lippi als Echinocactus napinus werd beschreven. De planten komen in verza
melingen meestal geënt voor. Ze bloeien dan wel overvloedig maar verliezen 
vaak hun natuurlijke vorm.
Een vierde species die we op de hellingen rond Huasco aantroffen was Pyr- 
rhocactus huascensis Ritt., een plant in 1961 door Ritter beschreven, met 
de voor het genus zo typische woeste lange opwaarts gebogen bedoorning. 
De planten waren slechts schaars vertegenwoordigd, een vaststelling die we 
trouwens ook bij populaties van andere Pyrrhocactus-soorten moesten doen. 
De gedrukt bolvormige planten, die een doorsnee bereikten van zowat 8 cm, 
groeiden tussen stenen en vertoonden, blijkbaar onder invloed van de zon, 
een roodbruine epidermis. Ook de grote vruchten die ze droegen waren rood
bruin zodat ook zij perfect in hun milieu waren geïntegreerd en weinig of niet 
opvielen. Het genus Pyrrhocactus sensu Ritter omvat de planten van de 
geslachten Horridocactus Backbg., Pyrrhocactus Berg. emend. Backbg. en 
Neochilenia Backbg. met uitzondering van de planten van dit laatste geslacht 
die zijn ingedeeld bij Thelocephala.
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1 Copiapoa fiedleriana op een stenige helling. De plat bolvormige plantelichamen zijn grijs berijpt en vormen kleine 
groepen.

2 Neoporteria villosa bloeiend in een struweel van dorre takken.
3 De plantelichamen van Thelocephala napina zijn zo sterk in de grond teruggetrokken dat ze nauwelijks te zien zijn.
4 Pyrrhocactus huascensis getooid met vruchten.



Het specifieke van de cactusvegetatie rond Huasco ligt wel in de ver doorge
dreven integratie van de planten in hun milieu. De aanwezige species zijn 
kleine planten, die door hun mimicry-effect nauwelijks of niet opvallen. Van
daar de ogenschijnlijkheid van "vegetatieloze" heuvels rond de havenstad 
Huasco.

Van Akenstraat 66, 1900 Grimbergen

H et geslacht Epiphyllum  (III)

FRANK SÜPPLIE

Epiphyllum  darrahii (Schumann) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 256. 
1913.
Synoniem:
Phyllocactus darrahii Schumann, Gesamtb. Kakteen Nachtr. 69. 1903. 

Beschrijving:
Afgeplatte takken die staan op een kleine ronde stam. De takken worden niet 
zo lang, tot 60-70 cm; de breedte is 8-10 cm, vrij diep ingesneden. De 9- 
1 0 petalen zijn 40-60 mm lang en 1 1 -1 3 mm breed, crèmewit. De sepalen 
zijn 30-45 mm lang en 3-1 5 mm breed. De kleur van de sepalen is lichtgeel 
tot geel. Het aantal meeldraden bedraagt 40 tot 50 en ze zijn 30 tot 38 mm 
lang. De stempel is 8-1 1 lobbig. De bloembuis is redelijk sterk gebogen en 
heeft een lengte van 70 tot 1 1 0 mm. De kleur is lichtgroen.
Groeiplaats:
Niet bekend.
Opmerkingen:
Deze soort lijkt veel op Epiphyllum anguliger. De verschillen zijn duidelijk aan 
de bloem te herkennen. Zo heeft E. anguliger roodbruine sepalen en deze 
soort lichtgele tot gele sepalen. De takvorm is gelijk.

Epiphyllum  g ig a s  Woods. & Schery in 'Flora of Panama', 1 958.

Beschrijving:
Deze soort ken ik niet. Volgens Backeberg moet de plant een reusachtige 
bloem hebben.
Groeiplaats:
Cerro Trinidad, Panama.

Epiphyllum  grandilobum  (Web.) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 257. 
1 9 1 3 .

Synoniem:
Phyllocactus grandilobus \Neber, Buil. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 464. 1 902.

Beschrijving:
Takken worden vrij groot en kunnen tot 25 cm breed worden, diep ingekerfd. 
De vrij dikke middennerf is tot 1 cm breed. De bloem is tot 12,5 cm breed, 
geurend. De stijl is lichtrose. De vrucht is rood.
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E pip hy Ilum darrahii
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Groeiplaats:
La Hondura, ten noordoosten van San José, Costa Rica.
Opmerkingen:
Deze soort wordt vaak als identiek gezien met Marniera chrysocardium. Er 
zijn echter voldoende verschillen om ze als soort naast elkaar te laten staan.

Epiphyllum guatemalense (Vaupel) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 16: 
257. 1913.
Synoniem:
Phyllocactus guatemalensis Vaupel, Monatsschr. Kakteenk. 23: 116. 
1 9 1 3 .

Beschrijving:
Krachtige planten, 1 m en meer lang, oude takken verhoutend, verhoutende 
delen met een grijze bast. Takken groen, plat, 4-8 cm breed, groeipunt 
rond. De bloem is ongeveer 28 cm lang; bloembuis is ongeveer 1 5 cm lang, 
recht, groen of geelgroen. De sepalen lijken op schubben en hebben rode 
spitsen. De petalen zijn wit, smal, 8-9 cm lang. De stuifmeeldraden zijn zui
ver wit. De glanzende stijl is oranjekleurig, evenals de stempellobben. De 
vrucht is wijnrood, kantig en tot 8 cm lang.
Groeiplaats:
Guatemala.
Opmerkingen:
E. guatemalense kent een jeugdvorm. Hierdoor is het ontzettend moeilijk de 
plant in dit stadium te herkennen. De jeugdvorm heeft bredere takken.

Epiphyllum hookeri (Lk. & 0.) Haw., Phil. Mag., 6: 1 08. 1 829.
Synoniemen:
Cereus hookeri Link & Otto, Cact. Sem. Hort. Berol. 1 828.
Cereus marginatus Salm-Dyck, Hort. Dyck. 340. 1 834. Not De Candolle,
1 828.
Phyllocactus hookeri Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1841. 38. 1842.

Beschrijving:
Zeer grote takken makend, meestal 2-3 m lang maar soms ook wel tot 7 m 
lang, 5 tot 9 cm breed, vrij dun, lichtgroen. De middennerf is niet erg dik. De 
bloembuis is 1 1 -1 3 cm lang, groenachtig; ze is bezet met enkele smalle, iets 
spreidende schubben die een rode punt hebben. De sepalen zijn smal, groen
achtig rosé maar vaker alleen aan de punt rosé. De petalen zijn zuiver wit 
en smal en kunnen 5 cm lang worden. De meeldraden staan in een enkele 
rij, aan het bovenste deel van de bloembuis. De stijl is karmijnkleurig, heeft 
een gele basis en een rosekleurige spits. De stempellobben zijn geel. Het ova
rium is iets kantig, groen en is bezet met enkele kleine schubben. De lengte 
van het ovarium is 2 cm. De vrucht is langwerpig, rood, iets kantig en heeft 
enkele kleine schubben. De vrucht kan tot 8 cm lang worden. De zaden zijn 
zwart, niervormig.
Groeiplaats:
Guyana, Venezuela, Trinidad en Tobago.
Opmerkingen:
E. hookeri wordt hedentendage door velen beschouwd éls een variëteit van 
E. phyllanthus en heeft dan de naam E. phyllanthus var. hookeri. Er zijn 
echter vele verschillen met deze soort op grond waarvan hij als aparte soort 
gehandhaafd kan worden. (wordt vervolgd)
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Faucaria candida

L. Bol.

W.J.M. STERK

In 1 937 beschreef Bolus in "Notes on Mesembryanthemum and allied ge
nera”  een witbloeiende Faucaria die door Mrs. Melane in het Cradock- 
district gevonden was.
De bladeren hebben volgens deze beschrijving een witgerande kiel en zijn 
1,5 cm breed; langs de rand staan 6-7 tanden die wit zijn en uitlopen in een 
rozerood haartje. De bloemkroonblaadjes zijn wit, bij fret uitbloeien wat roze, 
1,5 tot 1,9 centimeter lang en 1,75 millimeter breed; meeldraden tot 9 mm 
lang. Kliertjes op de bloembodem klein, mat geelgroen. Top van het vrucht
beginsel nauwelijks verhoogd, stempels 9 mm lang.
Ik bezit twee plantjes van deze soort. Een komt geheel overeen met de be
schrijving, inclusief de roze haartjes aan de tandjes. Dit plantje kreeg ik van 
Arie de Graaf. Het andere plantje is afkomstig van Mevr. Van de Ven in Oer- 
le. Dit heeft smallere kroonblaadjes en de haartjes aan de tandjes zijn niet 
duidelijk roze. De foto is in oktober 1 986 gemaakt. De door de bestuiving 
gevormde zaden zijn in 1 987 uitgezaaid. Helaas zijn er slechts een viertal 
plantjes van overgebleven, die nog niet gebloeid hebben.
Omdat er in 1 987 maar één plantje gebloeid heeft, zijn er dat jaar geen za
den gevormd.
In het algemeen is er van de door Bolus beschreven soorten uitsluitend her- 
bariummateriaal overgebleven.
Het is heel goed mogelijk, dat we hier te doen hebben met toevallig witbloei
ende exemplaren van een normaal geelbloeiende soort. In Cradock zijn nog 
gevonden: Faucaria cradockensis en F. montana. Bolus schreef al, dat de
ze twee, samen met F. plana, van onbekende vindplaats, zeer verwant zijn 
met F. candida. In de beschrijvingen zijn veel overeenkomsten met F. candi
da te vinden, behalve dan de kleur van de bloem.
Enkele blaadjes van mijn witbloeiende plantjes vertonen soms enkele tandjes 
op de kiel. Dit is ook beschreven bij F. coronata, F. cradockensis en F. 
crassisepala, die mij als levende plantjes onbekend zijn. F. felina, F. longi- 
dens en F. militaris hebben dit soms ook.
Ik ben van mening, dat deze laatste drie soorten tot één soort moeten wor
den gerekend. Of dit voor de drie eerder genoemde soorten het geval is, is 
bij gebrek aan levend materiaal niet vast te stellen. Er zal nog veel veldonder
zoek nodig zijn, om een goede herziening van dit geslacht mogelijk te ma
ken.
Het kweken van deze soort levert weinig problemen op, evenals van de 
meeste soorten van dit geslacht.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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Het geslacht Matucana Br.&R. (XX)

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

Matucana aurantiaca (Vpl.) Buxb. in: Krainz, Die Kakteen 1 .IX (1 973)
(aurantiacus = oranje bloeiend)

Synoniemen
Echinocactus aurantiacus Vaupel. Bot. Jahrb. Engler 50 Beibl. 111 p. 23 
( 1 9 1 3 )

Arequipa aurantiaca (Vpl.) Werdermann. Kakteenkunde 5 p. 77 (1 939) 
Borzicactus aurantiacus (Vpl.) Kimn. & Hutch. C.&S.J.A. 29 (2) p. 46 
(1957)
Submatucana aurantiaca (Vpl.) Backbg. Die Cactaceae 2 p. 1061 (1959) 
Borzicactus calvescens Kimn. & Hutch. C.&S.J.A. 29 (4) p. 1 1 1 (1 957) 
Borzicactus aurantiacus var. calvescens (Kimn. & Hutch.) Don. The Nat. 
Cact. & Succ. Journ. 26 (1) p. 10 (1971)
Submatucana calvescens (Kimn. & Hutch.) Backbg. Die Cactaceae 2 p. 
1061 (1959)
Matucana calvescens (Kimn. & Hutch.) Buxb. in: Krainz, Die Kakteen 1 .IX 
(1973)
Submatucama calvescens var. seminuda n.n.
Matucana aurantiaca var. densispina n.n.
Submatucana aurantiaca var. densispina n.n.
Matucana currundayensis Ritter. Succulenta 37 (12) p. 139 (1958) 
Submatucana currundayensis (Ritt.) Backbg. n.n.
Matucana currudayii n.n.
Matucana pallarensis Ritter. Kakt. in Südam. Band 4, p. 1 501 (1 981) 
Matucana variicolor n.n.
Matucana weberbaueri var. pallarensis n.n.
Submatucana bagalaensis n.n.
Submatucana grandiflora n.n.
Submatucana grandiflora var. albispina n.n.
Submatucana grandiflora var. densispina n.n.
Submatucana catamarcensis n.n.
Submatucana nivosa n.n.
Submatucana calmada n.n.
Submatucana spec. Cajamarca n.n.

Beschrijving
Lichaam frisgroen tot donkergroen; bolvormig tot breed cylindrisch, tot 1 5 
cm breed, tot 35 cm hoog; meestal weinig spruitend aan de basis; sterk 
vertakt, oppervlakkig wortelstelsel zonder penwortel. Ribben 13-17, 
breed, recht, met dwarsgroeven die de ribben al dan niet duidelijk in zes- 
kantige knobbels verdelen. Areolen ovaal, 5-10 mm lang, 3-5 mm breed, 
met kort wit tot grijs vilt, 10-15 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning 
zeer variabel in kleur en lengte, okerkleurig tot donkerbruin, later iets ver
grijzend, recht; randdorens 12-20, 5-40 mm lang, middendorens ca. 9, 
20-70 mm lang.
Bloem 70-90 mm lang, in anthese 50-70 mm breed, iets scheef tot recht; 
petalen oranjegeel tot rood, met violette rand. Bloembuis 8-10 mm dik, 
groengeel tot oranjerood, wit tot bruin behaard, soms kaal. Nektarkamer 
ca. 6 mm hoog, afgesloten door een rosé diafragma, dat gevormd wordt 
door de basis van de primaire meeldraden. Helmdraden aan de basis wit,
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overgaand in violet, helmknoppen bleekgeel; primaire meeldraden 1-5 mm 
vergroeid aan de basis. Stamper aan de basis wit, overgaand in rosé, 
stempellobben 6-7, 2-3 mm lang, olijfgroen.
Vrucht bolvormig, tot 20 mm in doorsnede, groen, met kleine schubjes 
bezet.
Zaad als beschreven in deel XIX, ca. 1,5 mm breed, 1,3-2,2 mm hoog, 
ca. 0,8 mm dik.

M. pallarensis is een zuidelijke vorm van M. aurantiaca, die zich volgens 
de beschrijving van Ritter in de volgende kenmerken onderscheidt:
Ribben ca. 21; bedoorning in het algemeen dichter, geel tot bruingeel, ca. 
40 dorens per areool, 8-25 mm lang, areolen dichter op elkaar dan bij M. 
aurantiaca.
Deze verschillen blijken in de praktijk niet constant te zijn, met andere 
woorden, uit pallarensis-zaad komen ook aurantiaca-achtige planten op. 
Daarom beschouwen wij M. pallarensis, in afwachting van nadere gege
vens van de natuurlijke populaties, als een vorm van M. aurantiaca.

O pm erkingen
De karakteristieke aurantiaca-bloem: dikke, gele bloembuis met rode kroon- 
bladeren, komt voor bij de noordelijke populaties, o.a. die uit het gebied 
van Chota.
De planten uit de omgeving van Huancabamba zouden volgens Backeberg 
een wolring onder in de bloembuis hebben, iets dat wij (nog) niet hebben 
waargenomen. De zuidelijke populaties hebben een geheel rode bloem.
De vindplaats Sondor bij Huancabamba (dept. Piura) werd opgegeven door 
Blossfeld, die daar in 1 940 planten verzamelde. Dit materiaal bestaat niet 
meer. Nakomelingen hiervan zijn nog wel in cultuur en op basis hiervan 
maakten Kimnach en Hutchison in 1957 hun beschrijving van Borzicactus 
aurantiacus. Merkwaardig is echter, dat na Blossfeld niemand meer M. au
rantiaca bij Sondor heeft gevonden. Deze lokatie ligt ca. 200 km noordelij
ker dan Chota, de op één na meest noordelijke vindplaats van M. aurantia
ca en tussen Sondor en Chota is ook nooit een M. aurantiaca gevonden. 
Daar komt bij dat de planten bij Sondor volgens Backeberg een wolring ( = 
gemodificeerde meeldraden) onder in de bloembuis bezitten. Dit kenmerk is 
bij geen enkele andere Matucana-soort aangetroffen, maar is wel aanwezig 
bij soorten van het geslacht Borzicactus sensu stricto, dat in dit gebied 
veelvuldig voorkomt. Men kan zich dus afvragen of:
1. de beschrijving van Backeberg niet betrekking heeft op een Borzicactus 

s.s. of een natuurhybride hiervan;
2. de planten waar Kimnach en Hutchison hun beschrijving van Borzicac

tus aurantiacus op baseren, inderdaad van Sondor afkomstig zijn.

Rond de stad Cajamarca groeit een dichtbedoornde vorm van M. aurantia
ca (Ritter's variëteit densispina, die hij nooit officieel beschreven heeft). 
Deze planten hebben een vrij kleine en relatief slanke bloem, die geheel 
rood is. Wij hebben nog niet kunnen vaststellen of deze bloemvorm bij alle 
individuen van deze zuidelijke populaties voorkomt. Ten tijde van ons be
zoek aldaar bloeide slechts één exemplaar. Als deze bloemvorm specifiek 
bij deze populaties voorkomt, is het erkennen van een variëteit op zijn 
plaats. Dit kan niet op basis van de dichte bedoorning gebeuren, want in 
deze populaties komen ook normaal bedoornde exemplaren voor.
De planten van de meest zuidelijke groeiplaatsen (bij de stad Huamachuco)
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1 Matucana aurantiaca, vorm met relatief kleine en onbehaarde bloem, gefotografeerd op de na
tuurlijke groeiplaats bij Cajamarca. Foto: A. Meerstadt.

2 Matucana aurantiaca, cultuurplant. Foto: R. Bregman.
3 Matucana calvescens, vorm met korte, dikke bloembuis, gefotografeerd op de natuurlijke groei

plaats bij Huamachuco. Foto: A. Meerstadt.
4 Matucana variicolor n.n., cultuurplant. Foto: W. Alsemgeest.
5 Matucana pallarensis, cultuurplant. Foto: P. Melis.
6 Matucana bagalaensis n.n., cultuurplant. Foto: W. Alsemgeest.
7 Matucana currundayensis (Köhres, 1983), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; ventrale zij

de links, dorsale zijde rechts; vergroting 50 x.
8 id., basaal aanzicht; funiculus-opening links, micropyle rechts; vergroting 65 x.
9 Matucana aurantiaca (Cajamarca, 1982), detail van de testa; vergroting 950 x.
10 Embryo's van M. calvescens bij Huamachuco (links) en M. aurantiaca bij Cajamarca (rechts).

Voor een tekening van de lengtedoorsnede van het zaad wordt verwezen naar dee! IV, Succulenta nov. 1986, blz. 24.

SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.
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VERENIGINGSNIEUWS FEBRUARI 1989
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta".
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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.
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Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
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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 bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
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EVENEMENTENKALENDER
t/m 15 maart : INSCHRIJVEN RUILEN ZONDER HUILEN
27 maart : Belangrijke lezingen over Somalië en Asclepiadaceae, georganiseerd door de afde

ling ’s-Gravenhage. Info in dit nummer en bij mevr. N. Borgs. Tel.: 070-935208.
8 april : ALGEMENE LEDENVERGADERING TE ZWOLLE

29 april 

4 mei 

6 mei

Info in het januari- en dit nummer.
: Internationale Plantenbeurs te Roermond door de werkgroep Epiphytische Planten.

Info in dit nummer en bij F. Süpplie. Tel.: 04750-19389 (na 20.00 uur).
: Tentoonstelling en beurs van de afdeling "De Achterhoek” . Info in dit nummer en 

bij mevr. A. Heijnen. Tel.: 05434-314.
: De Friese Cactus- en Vetplantenbeurs. Info in dit nummer en bij W. Bourgonje. Tel.: 

058-138834.
6 t/m 7 mei 

20 mei
27 en 28 mei

7 t/m 14 juni 
10 juni
16 t/m 17 juni 

26 augustus

2 september
8 t/m 17 sept

24 september

: Beurs en tentoonstelling van de afdeling Haarlem.
: Goudse Cactusbeurs
: Tentoonstelling van de Belgische vereniging "Leuchtenbergia” in het "Diensten

centrum”; Schoolstraat 44 te Schilde van 9.00 tot 20.00 uur.
: Succulentenshow in de botanische tuin "De Uithof” te Utrecht.
: Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
: Tentoonstelling georganiseerd door de afdeling Den Helder. Info in dit nummer en 

bij W. Lohrengel. Tel.: 02230-25777.
: Succulentenbeurs van het Oosten georganiseerd door de afdeling IJsselstreek in 

de Hanzehof te Zutphen.
: 12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.
: Cactusreis naar Blanes in Spanje onder leiding van Dhr. W. Sterk. Info in dit num

mer en telefonisch nr.: 04920-23903.
: Internationale Succulentenbeurs van de Belgische vereniging "Leuchtenbergia” in 

het "Dienstencentrum” , Schoolstraat 44 te Schilde vanaf 10.00 uur.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam
17 maart : Bijeenkomst.

Plaats: De Hortus Plantage, Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Brabant-België
24 februari : Lezing door Dhr. L. van Criekinghe over Braziliaanse cactussen.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
2 maart : Jaarlijkse feestavond.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.
16 maart : Gezamenlijke vergadering met de afdeling Groningen.

Afd. Dordrecht en omstreken
9 maart : Lezing over ” De Vier Jaargetijden” door dhr. A. Beukelaers uit België.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Fryslan
14 maart : Dialezing door dhr. C. Grootscholte over zijn specialisme "Haworthia’s” .

Plaats: Restaurant Sportpark, Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

NIEUWE LITERATUUR NIEUWE LITERATUUR
Onze nieuwe catalogus ANTIQUARISCHE CACTUS EN SUCCULENTENLITERATUUR omvat 850 nummers met meer 
als 2000 stuks boeken, tijdschriften en oude gravures, waaronder vele zeldzaamheden.
In onze HOBBYBIBLIOTHEEK zijn nu verkrijgbaar 187 uitgaven van nieuwe boeken en tijdschriften (waaronder 50 
stuks NIEUW EN AKTUEEL) op het gebied van CACTUSSEN, SUCCULENTEN EN BROMELIA’S.
Onze afdeling GEOGRAFIE biedt U een uitgelezen selectie van kaarten van Afrika, Madagascar, Zuid-, Midden- en 
Noord Amerika.
Vraag onze gratis catalogi aan d.m.v. 2 internationale antwoordcoupons (postkantoor).

JÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT 
VERSANDGESCHAFT FÜR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1
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Afd. Gorinchem/Den Bosch
13 maart : Lezing door dhr. W. Sterk over Aloë, Echeveria en aanverwante planten.

Plaats: Herberg De Prins te Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda en omstreken
16 maart : Film "Cactussen als hobby” door dhr. P. van Veen.

Plaats: ” ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
23 februari : Ons lid Andries Bongaards verzorgt deze avond en vertelt wat over Zuid-Afrika. Plant 

v.d. maand: Lobivia.
Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
16 maart : Gezamenlijke vergadering met de afdelingen Delfzijl en Drente. Lezing door dhr. Don-

kelaar over Euphorbia's.
Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder
18 maart : Lezing over "Succulente Orchideeën” door Ferry van Strijen.

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

Afd. Hoeksche Waard
9 maart : Staat er een quiz op het programma en een praatje!

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

Afd. Nijmegen
7 maart : Lezing van dhr. M. Jamin over Tenerife.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Tilburg
13 maart : Gastspreker.

Plaats: ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. IJsselstreek
24 februari : Dhr. Braamhaar vertelt over zijn reis langs de Mexicaanse kust. Aan de orde komen 

ook de geslachten Haworthia en Echeveria.

Afd. Zaanstreek
3 maart : Lezing door Dhr. Jonker.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zuid-Limburg
7 maart : Lezing door Dhr. Beukelaers over Turbinicarpus en cactusbloemen. Tevens loterij.

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

Afd. Zwolle
23 februari : Een avond met dia’s uit de Diatheek van Succulenta.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Noord- & Midden-Limburg
24 februari : Voordracht met dia's over Notocactus door Günther Königs.

Plaats: Zaal ” De Viking” , Vikingweg 1, Venlo. Aanvang 20.00 uur.

RUILEN ZONDER HUILEN 1989. NIEUWE STIJL

Heeft u zich al opgegeven bij mevr. van Die? Doe het snel, voor de kosten hoeft u het niet te laten 
en u leert beslist weer andere liefhebbers kennen.
Lees het artikel in het januarinummer nog eens door.
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NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen.tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
16 maart : Ledenvergadering en lezing door dhr. Liekens.

Plaats: "Vogelzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

GRUSIONIA. tel.: 050-824660 Johan Keirse.
10 maart : Lezing door dhr. H. van Donkelaar.

Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA
17 maart : Stapelia, deel 1 door L. De Meutter.

Plaats: "Dienstencentrum” , Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 8 APRIL 1989

Aanvullingen op de agenda zoals geplaatst in het januarinummer.

2. a. STATUTEN
Zoals toegezegd op de Algemene Vergadering van 8 oktober 1988 heeft het Bestuur zich door dhr. 
C. van Oeveren laten adviseren over de in 1987 voorgestelde wijziging van de Statuten. Het advies 
van dhr. C. van Oeveren gehoord hebbende, besluit het Bestuur de voorstellen zoals gepubliceerd 
op bladz. 72 en 73 van de gele pagina’s in Succulenta nr. 9, 66ste jaargang, september 1987, in te 
trekken. De belangrijkste overweging voor dit besluit is dat de voorstellen geen wezenlijke verbete
ring inhouden en een belemmering kunnen vormen voor toetreding van Belgische afdelingen.

De nu geldige statuten werden door de Algemene Vergadering van 3 mei 1986 goedgekeurd. He
laas werd deze goedkeuring niet expliciet vermeld onder punt 7 in de notulen van deze vergade
ring. Deze notulen vindt u op bladzijde 46 en 47 van de gele pagina's in Succulenta nr. 8 65ste 
jaargang, augustus 1986.

Het Bestuur verzoekt de Algemene Vergadering om onderstaande aanvulling van de notulen van 
de Algemene Vergadering van 3 mei 1986 goed te keuren.

7. Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement.
De Algemene Vergadering gaat akkoord met de wijziging van de Statuten zoals voorgesteld op 
bladz. 29 en 30 van de gele pagina’s in Succulenta nr. 4, 65ste jaargang, april 1986.
De Algemene Vergadering gaat akkoord met de wijziging van het Huishoudelijk Reglement zoals 
voorgesteld op bladz. 30, 31 en 32 van de gele pagina’s in Succulenta nr. 4, 65ste jaargang, april 
1986.

7. Verkiezing nieuwe Bestuursleden.
In het januarinummer werd vermeld dat er voor de functie van secretaris geen kandidaat was. Geluk
kig heeft het Bestuur, dhr. F.R. de Groot, lid van de afdeling Flevozoom, bereid gevonden zich voor de
ze functie kandidaat te stellen.
Het Bestuur stelt tevens voor om het Bestuur van Succulenta met een persoon uit te breiden. Als kan
didaat voor deze extra Bestuursfunctie stelt het Bestuur, dhr. J. De Wael lid van de afdeling Brabant- 
België, voor. Met dhr. J. de Wael krijgen onze Belgische leden een eigen vertegenwoordiger in het 
Bestuur van de vereniging. De bedoeling is dat dhr. J. de Wael zich speciaal zal gaan bezighouden 
met de behartiging van de belangen van onze Belgische leden en het werven van leden in België.

P. Melis, secretaris

ZEER BELANGRIJKE LEZING AFDELING ’S-GRAVENHAGE

Op 27 maart, 2e Paasdag, organiseert de afdeling ’s-Gravenhage een bijeenkomst van 13.00 tot 
16.30 uur, met lezingen in sporthal "ZUIDHAGHE”, Melis Stokelaan 1201, Den Haag.
De lezingen worden verzorgd door: dhr. Seymour Linden, President van de "CACTUS & SUCCU
LENT SOCIETY of AMERICA” met een reisverslag over Somalië.
En door dhr. Gerald Barad, Vice-President van deze vereniging met een lezing over Stapeliadaceae 
en de bestuiving van deze planten.
Wilt u deze unieke kans niet missen, neem dan even contact op met mevr. N. Borgs, De Genestet- 
laan 83, 2522 LB Den Haag. Tel.: 070-935208.
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ALG. LEDENVERGADERING SUCCULENTA

De algemene ledenvergadering van onze vereniging, te houden op 8 april 1989, wordt verzorgd door de af
deling Zwolle e.o.
De vergadering zal gehouden worden in een zaal van "Urbana” , Wipstrikkerallee 213 te Zwolle.
Het bestuur van de afdeling Zwolle stelt zich voor de dag als volgt te laten verlopen:
Vanaf 10.00 uur: Ontvangst van de deelnemers.
10.30 u-12.30 u.: Alg. Ledenvergadering.
13.00 u-14.00 u.: Lunch
14.00 u-15.00 u.: Inleiding door dhr. G. Mostert (zie toelichting).
Vanaf 15.00 uur: Bezoek aan de Weth. Nooterhof (zie toelichting).

Het zalencomplex "Urbana”  is te bereiken, wanneer U vanuit de richting Amersfoort of vanuit de richting 
Meppel komt, door de afslag "Zwolle-Noord”  te nemen en vervolgens richting Almelo te rijden. "Urbana” 
bevindt zich in de directe omgeving van de uitvalsweg richting Almelo. Komt U uit de richting Twente, dan 
bent U bij het binnenrijden van Zwolle al dicht in de buurt. Raadpleeg verder bijgaande plattegrond. Men
sen, die per trein reizen kunnen op het N.S. Station Zwolle de bus nemen naar de wipstrikkerallee.

De heer G. Mostert, die landelijke bekendheid geniet vanwege zijn ideeën op het gebied van milieuvrien
delijke openbaar-groen voorzieningen, is hoofd van de afdeling Voorlichting en Milieu-educatie van de Ge
meente Zwolle, een echte ” groene-vinger” -stad.
Wij zijn blij, dat hij zich bereid verklaard heeft op deze dag een inleiding voor ons te houden.
De "Weth. Nooter-hof' is een centrum van dezelfde dienst, waar diverse tuinen, alsmede een documenta
tiecentrum en andere bezienswaardigheden zijn ondergebracht.
Indien het weer meewerkt is een bezoek aan dit centrum mogelijk. De afstand vanaf "Urbana” is gering.

Het bestuur van de afdeling Zwolle nodigt U hartelijk uit deze dag bij te wonen. Indien U met ons de lunch 
wil gebruiken verzoeken wij U vriendelijk om voor 1 april f  10,-- over te maken op rekening nr. 17.07.69.224 
bij de Rabo-bank Zwolle (Postgiro van de bank 841874) t.n.v. Succulenta afd. Zwolle.
Nadere informatie bij de secretaresse van de afdeling: Mevr. W. Adams, Tormentilweg 32, 8042 MJ Zwolle. 
Tel.: 038-227259.
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BIBLIOTHEEK SUCCULENTA

JAARVERSLAG 1988

In het verslagjaar 1988 werd door 40 leden gebruik gemaakt van de bibliotheek. Hieronder waren 
15 nieuwe lezers.
Bij elkaar werden 60 pakjes verstuurd met een totaal van 125 boeken en tijdschriften.
Verder werden bijna 250 fotocopiën gemaakt uit 35 verschillende boeken of tijdschriften.
Ook in 1988 werden een aantal boeken aangeschaft, onder meer het boek betreffende Parodias 
van Weskamp, het Lithops boek van Cole en twee boeken van Carter betreffende de flora van Oost 
Afrika.
Verder kreeg de bibliotheek enkele boeken geschonken van de heer Supplie. Ook in het jaar 1988 
is het helaas niet gelukt de nieuwe catalogus het licht te doen zien, doch in het voorjaar van 1989 
zal dit zeker het geval zijn. Wel is deze dan al zover mogelijk aangevuld.

Strijen, 12 januari 1989 J.Ch.A. Magnin

TENTOONSTELLING VAN DE AFDELING DEN HELDER

Op 16, 17 en 18 juni organiseert de afdeling Den Helder een tentoonstelling van succulente planten. De 
tentoonstelling wordt gehouden in één van de kassen van de gemeentelijke plantsoenen dienst, Soem- 
bastraat 83, Den Helder. Dit is ± 2 minuten lopen vanaf het station.
De openingstijden zijn als volgt:
16 juni van 19.00-21.00 uur
17 juni van 12.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur
18 juni van 12.00-17.00 uur.
De entree is gratis.
Inlichtingen bij W. Lohrengel, Kanaalweg 15, 1782 GA Den Helder. Tel.: 02230-25777.

TENTOONSTELLING EN BEURS AFDELING ACHTERHOEK

Op donderdag 4 mei (Hemelvaart) organiseert de afdeling Achterhoek haar jaarlijkse beurs en tentoonstel
ling. Deze wordt gehouden in en om het E.N.O. gebouw, Woerdseweg, Groenlo.
De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Inlichtingen bij mevr. A. Heijnen, nr. 97 II, 7116 TC Kothen. Tel.: 05434-314.

SPANJEREIS SEPTEMBER 1989

Zoals reeds eerder werd vermeld organiseert dhr. W. Sterk uit Helmond in september weer een reis naar 
Spanje. Onderstaand enige wijzigingen op eerdere vermeldingen.
Vertrek: Vrijdag 8 september, terug 17 september.
Kosten inclusief slaapbus en excursies f  430,-.
Inlichtingen Dhr. W. Sterk, Wevestraat 89, 5709 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

INTERNATIONALE PLANTENBEURS TE ROERMOND

Op 29 april a.s. zal er een internationale plantenbeurs worden gehouden te Roermond. Deze beurs 
wordt georganiseerd door de Werkgroep Epiphytische Planten i.s.m. Frank Süpplie en Hobby- 
Kwekerij "Roermond” .
Er zal van marktkramen gebruik worden gemaakt. Iedere kraam is 4 m lang. De kraamhuur is f 7,50 
per meter. Er is geen minimum of maximum meters verplicht! Voor handelaren is de prijs f 10,-- 
per meter.
Het gehele evenement zal plaatsvinden in de straat voor de Hobby-Kwekerij "Roermond” : Weg 
langs het Kerkhof. Vanuit het centrum is deze straat gemakkelijk te bereiken.
Opgave is nu al mogelijk door storting op Amrorekening 49.70.52.539 t.n.v. F. Süpplie, Weg langs 
het Kerkhof 1, Roermond met vermelding van aantal meters.
Voor degene die interesse heeft kan op schriftelijke aanvraag een plattegrond van Roermond wor
den toegestuurd. Voor meer informatie over beurs of programma zie het maartnummer van Succu
lenta.

Frank Süpplie
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"INFORMATIONSHEFT DIE ANDEREN SUKKULENTEN”

Sinds enkele jaren verschijnt in Oost-Duitsland het blad "Informationsheft andere Sukkulenten” als uitga
ve van de Kulturbund, Arbeitsgemeinschaft andere Sukkulenten. De eerste opzet was om het twee maal 
per jaar te laten verschijnen maar momenteel is dat één maal per jaar. Inhoudelijk geeft het een zeer ge
varieerd beeld van vele groepen "andere succulenten” , als voorbeeld noem ik uit het laatste nummer: 
Adromischus, Brachystelma, Diplocyatha, Lithops en Dinteranthus. Gezien het zeer beperkte budget 
wordt de uitvoering eenvoudig gehouden meer de tekeningen die als illustratie gebruikt worden zijn zon
der meer perfect.
Sinds 1 januari j.l. is het mogelijk geworden om een abonnement op dit blad te nemen. Voor het luttele 
bedrag van f  5,- ontvangt u het nummer van 1988 (zodra deze verschijnt). Na elk nummer dient u de nieu
we contributie over te maken om het volgende te blijven ontvangen. Dit bedrag kan gestort worden op giro 
3466193 t.n.v. Drs. C. Boele, Haren, onder vermelding van: Abonnement D.a.S.

DE FRIESE CACTUS EN VETPLANTENBEURS

Wederom vind op zaterdag 6 mei in Leeuwarden "HET" cactusgebeuren plaats waar vele liefhebbers ieder 
jaar weer op af komen. Geen wonder overigens want het assortiment lijkt zich ieder jaar wel uit te breiden 
en er gaat ook niemand met lege handen huiswaarts. In 1988 hadden 20 standhouders de beschikbare 
ruimten opgevuld met de mooiste succulenten. We hebben zelfs nog mensen die een tafel wilden reserve
ren teleur moeten stellen omdat er geen ruimte meer beschikbaar was. De ruime entourage van de ver
koopruimte en de goede sfeer maken de beurs tot iets waar je graag naartoe gaat.
De mensen die verkoopruimte willen reserveren zouden wij daarom aan willen raden niet tot het laatst te 
wachten; dit om teleurstelling te voorkomen.
De beurs wordt weer gehouden in het Onderwijs Centrum voor de Land en Tuinbouw, aan de Klaas Harts- 
weg 1, in Leeuwarden. Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid de 
succulententuin van het Onderwijs Centrum te bezichtigen. '
Voor het reserveren van standruimte kunt u zich in verbinding stellen met Wieberen Bourgonje, van Sytza- 
mastraat 22 te Leeuwarden, tel. 058-138834. De prijzen bedragen / 2,50 p.m.; handelaren f  5,00 p.m. 
Uiteraard is het verhandelen van natuurimporten - ook bij ons - niet toegestaan.

HET WORDT NU TIJD OM TE 
VERPOTTEN EN TE ZAAIEN

Wij hebben het meest complete assortiment 
van potten, grondsoorten, meststoffen en 

biologische hobbyproducten.
Vraag nu aan onze gratis zaadlijst met meer 

dan 2000 soorten CACTUSSEN, 
SUCCULENTEN en andere 

-  INTERESSANTE PLANTEN 
bN  Onze gratis MATERIALEN LIJST.

HET LOONT DE MOEITE

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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OP BEZOEK BIJ ONZE ADVERTEERDERS:
EEN PROFIELSCHETS VAN TWEE FRIESE BEDRIJVEN.

Sinds de afgelopen herfst hoeven ook de succulentenliefhebbers uit het noorden des lands, niet meer 
uren te reizen om eens een handelaar te bezoeken waar een behoorlijk assortiment planten voorhanden 
is.
Twee leden welke al jaren lid zijn van de vereniging Fryslan en daar hun sporen reeds hebben verdiend, 
hebben gemeend iets aan dit manco te moeten veranderen.
In de hobbysfeer bedrijft de familie Kramer al enkele jaren de handel in succulente planten, gebrek aan 
ruimte beperkte echter hun assortiment.
Op 27 augustus echter heropende de familie Kramer hun aanmerkelijk uitgebreide kas in Langezwaag en 
gaat met name mevrouw Kramer zich professioneel bezig houden met de handel. De uitbreiding gaat uite
raard gepaard met een veel uitgebreider assortiment op het gebied van cactussen en andere succulenten. 
Zij hebben nu tevens, ten gerieve van de ingezetenen van hun woonplaats, een potplantenafdeling inge
richt. Ook de showtuin in deze vernieuwde kas met een oppervlakte van ca. 100 vierkante meter, is niet 
vergeten. Door eigen kweek zijn hier soms leuke plantjes verkrijgbaar.

Het tweede bedrijf werd op 17 september geopend onder de naam "Special Plants” ; het bedrijf is ge
vestigd aan de rand van Drachten. Initiatiefnemer hier is dhr. H. de Vries welke zich hier beroepsmatig 
gaat bezighouden met de verkoop en kweek van cactussen en vetplanten. Ook dhr. de Vries heeft zich in 
de noordelijke provincies al enige bekendheid verworven door zijn verkoop op braderieën en jaarmarkten, 
waarbij hij zich onderscheid door het geven van goede informatie over plant en verzorging aan zijn klan
ten. Hierover heeft u in het novembernummer op de gele pag. 92/93 al iets kunnen lezen.
Dhr. de Vries heeft in Drachten een kas gebouwd met een oppervlakte van ruim 1000 vierkante meter, 
waarvan de helft voor de verkoop in gebruik is genomen. In de andere helft gaat dit voorjaar de kweek van 
cactussen en vetplanten van start, zodat in de toekomst beter ingespeeld kan worden op de vraag naar 
bepaalde soorten.
In de verkoopruimte staan de planten overzichtelijk opgesteld; planten van dezelfde prijs bijelkaar op één 
tafel. Door de royale opstelling lopen de mensen elkaar niet in de weg. Het assortiment is groot en doet 
beslist niet onder voor dat van bedrijven elders in het land. Gezien het royale terrein wat bij de kas hoort 
heeft dhr. de Vries nog expansiemogelijkheden te over.
Hij sluit dan ook niet uit dat in de toekomst nog andere "speciale planten” worden opgenomen.

Voor mensen die voornemens zijn de beurs van de afdeling Fryslan in Leeuwarden of de beurs in Zuidla- 
ren te bezoeken, een mooie gelegenheid om ook deze bedrijven te bezoeken. De adressen vindt u vermeld 
in de advertenties.

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

DOUG & V M  ROWIAND
200 Spring Rood •  Kempston. Bedford •  Engtarvd MJU2-6ND 

Telephone Bedford (0234) 56970

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

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

B L A D K A K T U S

Aylostera ithyacantha 
Echinocereus iloydii

fendleri v. bonkerae S.B521 
Lobivia tarabucensis 
Rebutia fusca

karlheinz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst:

kieslingii 
pulvinosa Typ

DM DM

4,-- bis 5,- 
12,- bis 16,- 
4,- bis 6,- 
4,- bis 5,- 
6,- bis 12,- 
4,-

4, -  bis 5,-
5, -

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648.

pulvinoda fa KK
Sclerocactus parviflorus v. reevezii
a> 20,-
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VERKOOP ZADEN CLICHÉFONDS

Op dit moment worden er nog druk zaden bijgeteld, omdat van een groot aantal zaden de 
voorraad uitverkocht was. Van de meeste soorten konden zaden bijgekocht zodat een aantal 
bestellers alsnog de meeste soorten zullen ontvangen. Alleen zullen ze iets langer moeten 
wachten.
Doordat de bestellingen nog steeds binnenstromen is het ondoenlijk te voorspellen van wel
ke soorten over één maand (dit wordt half januari geschreven!) nog voorraad is. Daarom 
kunt U het beste bestellen wat U hebben wilt. U weet, dat we desgewenst geen vervangers 
sturen.
De hierna volgende nummers zijn in ieder geval uitverkocht en worden dit seizoen ook niet 
meer aangevuld: ECA 02; ECM 01, 02; ESC 04, 07; MEL 58; MIA 05; NAA 01; SUB 02; TOU 01; 
TUR 03; AO 05; AN 09; AR 06; BR 01; CE 01, 02; CN 07, 11; DN 01, 04, 05; EU 03; LI 27, 28; PI 
01; ST 02; SO 01; VA 01; YU 01.

Correcties
In de zaadlijst zijn helaas enkele fouten geslopen, die deels hinderlijk kunnen zijn.
Deze fouten betreffen:
MEL 24 E spec. HU 245. Dit moet zijn: spec. HU 445.
MEL 41 U glaucescens HU 382. Dit moet zijn: glaucescens HU 219.
MEL 42 glauxianus. Dit moet zijn: glauxianus HU 382.
De meest storende fout doet zich voor bij andere succulenten.
Daar is voor Conophytum en Cotyledon dezelfde afkorting (CO) gebruikt in de zaadlijst. Op 
de zakjes is voor Conophytum de afkorting CN gebruikt en voor Cotyledon de afkorting CO. 
Bestellers die door deze fout in de zaadlijst de verkeerde zaden hebben ontvangen worden 
verzocht mij dit te berichten, zodat de fout zoveel mogelijk hersteld kan worden.

J.A. Schraets, Beheerder Clichéfonds

VERS VAN DE PERS: REVISIE VAN HUERNIA!

Na enige vertraging door papiergebrek is het vierde deel van de Excelsa Taxonomie Series in de maand 
januari verschenen. Dit deel is gewijd aan een taxanomische revisie van het geslacht HEURNIA R.Br. (Sta- 
pelieae) en is geschreven door de welbekende auteur L.C. Leach. In totaal worden 64 soorten en 22 onder
soorten c.q. variëteiten erkend. Bij dit aantal zijn de vijf nieuwe soorten inbegrepen. Determinatiesleutels, 
synoniemen, veie illustraties en een uitgebreide literatuurlijst maken dit werk tot een onmisbaar bezit van 
iedereen die geinteresseerd is in deze groep planten.
Het boek is voor US $ 21,— (DM 38,—, Sfr. 32, £ 12,—) verstuurd als cheque of in bankbiljetten, te koop bij 
de National Secretary, Aloë, Cactus & Succulent Society of Zimbabwe, P.O. Box 8514, Causeway, Harare, 
Zimbabwe.

HOBBY-KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389.
Geopend iedere zaterdag van 11-17 uur, gesloten t/m 31 maart.

JUBILEUM AAN BIEDINGEN:
1) Geïllustreerde plantenlijst met kleurenfoto f 5,--; 2) F. Süpplie: "Epiphyllum hybriden, nieuw, van f 20,-- voor 
f 15,--; 3) A.V. Fric, Plantenlijst 1936, goede kopieherdruk, van f 7,50 voor t 5,--; 4) C. Knebel: Phyllocactus, engels, 
van f 20,-- voor f 15,--; 5) K. Schumann: Die Cactaceae der Republik Paraguay, herdruk 1988, f 15,--; 6) F. Miquel: 
Monographia Generis Melocacti, herdruk van het werk uit 1841, zeer mooi, nu van f 65,-- voor f 55,--.
* Jubileumaanbiedingen geldig t/m 1 mei. Prijzen zijn inclusief verzendkosten. Bestellen door storting van het be
drag op giro 889563 t.n.v. F. Süpplie, Roermond met vermelding titel en aantal/prijs.

ZATERDAG 29 APRIL INTERNATIONALE PLANTENBEURS TE ROERMOND 
WEG LANGS HET KERKHOF, 10-17 uur.

Voor meer informatie zie Succulenta, plattegrond wordt op verzoek gratis toegestuurd.
Telefoon: 04750-19389 (tussen 20.00 en 22.00 uur).
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Opgaven voor het maart-nummer moeten vóór 15 
maart 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: Het Succulenta-nummer van januari 
1974 door H. de Vries, Kievitstraat 135, 1781 ZD 
Den Helder. Tel.: 02230-27431.

Gevraagd: Stekken of planten van Haworthia 
manghanii, cymbiformis, truncata, amstrongii en 
limifolia. Stekken of planten van Echinocerues en 
Conophytym. E. Stuiver, Sintjansberg 276, 9202 EN 
Drachten.

Gevraagd: Plaatjes voor het op een Verkade-album 
lijkende Cactus Album van G.D. Duursma, uitgave 
N.V. Pette's Cacaofabrieken Wormerveer, of een in 
slechte staat verkerend exemplaar van dit album, 
compleet met plaatjes, voor een schappelijke 
prijs. Annemieke van Ling, Teisterbantstraat 15, 
4012 EE Kerk-Avezaath. Tel.: 03448-2391.

CACTUSKWEKERIJ

H. de Vries, Folgeralaan 2B 
Drachten, tel. 05120-20699 

Kas open:
di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 

zaterdag van 10.00-17.00 uur 
maandag gesloten

Gevraagd: Cactusliefhebbers, wonende in de om
geving van Leiden, die met mij willen ruilen: Me- 
sems tegen Ferocacti, Gymno’s, Rebutiae, Aylos- 
terae, Mediolobiviae en Echinocerei. J. Wouters, 
Klimopzoom 106, 2353 RL Leiderdorp.

Aangeboden: Te ruil tegen Haworthia arachnoidea, 
starkiana of planifolia: 2 soorten Aloë Somaliënse. 
Geen verzending. K. van ’t Kruis, Mr. Troelstralaan 
72, 1181 VG Amstelveen. Tel.: 020-459023.

Te koop: Wegen beëindiging hobby: 250 st. cactus
sen waaronder ca. 50 st. noto’s, 30 st. gymno’s, 20 
st. astrophytum en 20 st. Euphorbia. Verschillende 
grote planten. Succulentajaargangen 1986, 1987 
en 1988. 5 st. boeken waaronder het Groot Succu- 
lentenboek. Aluminium hobbykas 180x120xnok 200 
met betonfundering. Alles in zeer goede staat. 
Liefst alles in één koop f  900,--. R. Macior, B.R. 
Rottekade 35a, Rotterdam. Tel.: 010-4187020.

Binnenkort verschijnt mijn boek: 
AN DEN STANDORTEN VON 

PEDIO- UND SCLEROCACTEEN
“ Über 100.000 km. in der wildnis nord- 

amerikas” . Vraag nu reeds aan. Prijs ca. 
DM 39,-- excl. verzendkosten.

HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN
Postfach 5, 10201, tel. 0621-794675 

6800 Mannheim 51 BRD

Cactuszaden en Tillandsia’s
Vraag onze gratis zaadlijst met meer dan 3000 soorten en variëteiten aan. 
Naast een uitgebreid assortiment cactuszaden vindt u ook: Euphorbia, Pa- 
chyoidium, Acave, Yucca, Cycas, Datura, Eucalyptus, Passiflora, Conophy- 
tum, Lithops, Mesembryanthenum, Musa-Bananen, Palmen, Palmvarens en 
nog vele andere zaden van (Succulente) planten. Tevens een groot assorti
ment Tillandsia’s.

C. Köhres
WingertstraBe 33 - D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.
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VERVOLG SPREKERSLIJST
Duijnbouwer W., Orleanhof 29, 5627 LM Eindhoven (N.)
Tel. 040-426174 
???

Essers J., Hokkelenbergstraat 8, 6444 AG Brunssum (N.)
Tel. 0031-45251191 
Echinocereii

Rozenberger, Katzberg 8, 4018 Langenfeld (D.)
Tillandia
Sulcorebutia

Samyn, Noordstraat 77, 8600 Menen
Algemeen (film)

Specks, Am Kloster 8, 5140 Erkelenz/Golktrath (D.)
Tel. 02431-73956 
Stronksucculenten
Zeldzame succulenten in Namibië & Zuid-Afrika

Stassen J.J., Ravoetstraat 5, 3010 Leuven
Ongedierte

Steegmans A., Singelbeekstraat 57, 3500 Hasselt
Orchideeën
Zwammen en schimmels

Sterk W„ Weverstraat 89, 5708 AE Helmond (N.)
Tel. 04920-23903
Biologie: plantenleer in het algemeen 
De ontwikkeling van cactussen in al zijn vormen

Supplie F., Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond
(N.)
Tel. 0031-475019389 
Epifyten

Theunissen J., Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel 
(N.)
Notocactus

Uil, Cuperstraat 3, 6681 AB Bemmel (N.)
Verwarming
Isolatie

Uittenbroek N.D., Rijkersstraat 15, 2811 XM Reewijk (N.) 
Tel. 01829-4068 
Gringo’s Trail (1)
Gringo’s Trail (2)
Gringo’s hobby

V.D. Witteboer C., Mgr. Zwijsenstraat 82, 5683 HD Best 
(N.)
Tel. 04998-73452???

Van Averbeke R., Zeewegzuid 17, 8260 Aartrijke
Tel. 050/213260 
Lobivia 
Chilenen 
Gymnocalycium
Overzicht van Noord- en Zuid-Amerika

Van De Meuter L., Nachtegalenlaan 16, 2620 Bonheiden
Tel. 015/290186 
Succulenten in onze streken 
Insecten in onze collectie 
Stapelia (2 delen)

Van de Wouw C., Maricollenweg 63, 5971 AT Grubben- 
vorst (N.)
Tel. 0031-77662350 
Vetplanten (8 lezingen)

Firma Bayer
Gubbelmans, Statieplein 61, 3800 St. Truiden 
Insecten en ziektebestrijding bij succulenten

Fonteyne R., Heidebloemstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059/503358
Van Echinocactus tot Mammillaria 
Cactusfotografie

Fonteyne R., Markt 10, 8110 Kortemark
Tel. 051/566948 
Vakantiereis naar Monaco 
Vele facetten van de liefhebberij

Genotte M., Otterstraat 189, 2300 Turnhout
Tel. 014//416158 
Euphorbia 
Macro-opnamen 
Stapelia-achtigen
Het ontstaan + de bouw v/d planten
Ceropegia
Insecten
Cactussen algemeen

Geuens F., Schoorheide 7, 2490 Balen
Tel. 014/317303 
Bloemschikken

Goossens A., Mechelsebaan 134, 2570 Duffel
Algemeen 
Mexico (3 delen)
Chili

Gruwez F., Mortselsesteenweg 24, 2100 Deurne
Tel. 03/3213349 
Rebutia I 
Mammillaria 
Fotografie 
Bloemen in stereo 
Rebutia II

Heyligen M., Nic. Weltersstraat 21, 3290 Diest
Tel. 013/335389 
Mijn hobby 
Canarische eilanden

Hoste F., Hof ter Leepslaan 12, 3009 Winksele
Tel. 016/231129 
Euphorbia

Hovens J., Markt 10, 5973 NR Lottum (N.)
Tel. 0031/4763-1693
Tenerife: kweekmethoden
Steenwolkultuur
Groei en bloei
Brazilië
Notocactus

Huijssoon J., Lepelkeweg 19, 5503 EW Veldhoven (N.)
Tel. 040-536959
???

Van Den Broeck F., Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen
Tel. 02/2690177
Noord-Peru
Zuid-Peru
Madagascar
Galapagosei landen
Chili + Argentinië
Neder-California
Arizona - Sonora - Chihuahua
Paraguay + Bolivie

Van Donkelaar R., Laantje 1a, 4251 EL Werkendam (N.)
Tel. 0031/1835-1430 
Asclepiadaceae: Hoya en Dischidia 
Euphorbia

Van Hoofstadt E., Kasteellei 111, 2110 Wijnegem
Tel. 03/3537258 
Mexico

Van Tuiden L., Meibloemstraat 10, 2300 Turnhout
Tel. 014/415022 
Mijn verzameling (film)
Een kijk op mijn verzameling (dia)

Van Ursel J., Abingdonstraat 96, 2700 St. Niklaas
Tel. 03/7771147 
Mengelmoes
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Vancriekinge L.K., Cardijnlaan 43, 2548 Lint
Tel. 03/4556674
Een wandeling door de kollektie 
Brazilië (2 delen)

Vandecaveye L., Bollestraat 121, 8100 Torhout
Tel. 050/211493
Brazilie-reis (samen met J. Keirse)
Cultuurtips voor beginners en anciens

Vereist W.D., Voetstraat 13, 3180 Westerlo
Tel. 014/546277 
Andere succulenten 
Bestuiving van succulente planten 
Morfologie van succulenten

Vergauwen F + Vermeir, Bovendonkstraat 114, 9360 
Buggenhout
Tel. 052/334826 
5 cactusgeslachten (2 delen)
Mammillaria
Hoogteplanten uit Zuid-Amerika

Vermeersch J., Hofstraat 82, Mol
Tel. 014/316995 
Bestrijdingsmiddelen

Verschoren L., Mechelbaan 728, 2870 Putte (Peulis)
Tel. 015/7544634
De bescherming van cactussen en andere succulenten

Verschueren W., Lage Vosberg 5, 2560 Rumst
Tel. 015/316872 
Mexico

Jacobs D., Mechelsesteenweg 420, 2500 Lier
Mexico (film)
Chili vandaag (film)

Keirse J., Guldensporenlaan 7, 8020 Oostkamp
Tel. 050/824660 
Bloemenwals 
Brazilië (2 delen)

Konings G., Hammersteinstrasse 21, 4150 Krefeld (D.)
Mijn verzameling
Het geslacht Discocactus
Braziliaanse cephaliumdragers

L’Ortye, Mesweg 13a, 6336 VS Hulsberg (N.)
Tel. 0031-44051832 
Gymnocalicium

Vervoort G., Hoogboomsesteenweg 267, 2070 Ekeren
Tel. 03/6644401
Alpenplanten
Rotsplanten uit de Andes
Flora en landschappen uit het bergland
Rotsplanten en hun toepassingen

Wolters C., v. Horneplein 1, 6019 BW Wessem (N.)
Tel. 04756-3196
Zwerftocht door het Braziliaanse cactusrijk 
Tenerife, eiland der eeuwige lente 
Brazilië, bakermat der cephaliumdragers

AANVULLING SPREKERSLIJST

Lezingen van W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond.
1 Cactussen, algemeen overzicht soorten, kweken, zaaien, enten etc.
2 Vetplanten een algemeen overzicht.
3 Wat zijn succulenten en waarom zijn ze zo.
4 Kruisingen bij cactussen en vetplanten.
5 Waarom veranderen die namen toch steeds.
6 Het geslacht Aloë. Eventueel met verwanten.
7 Het geslacht Agave en verwanten.
8 Crassulaceae of vetkruidenfamilie.
9 Het geslacht Ecehvaria.

10 Mesems. Vooral ook andere geslachten dan Lithoips en Conophytum.
11 Combinaties van bovengenoemde vetplanten-lezingen.
12 Populaire praatjes over cactusgeslachten.
13 Tuinen en parken rond Blanes. Event. ook andere tuinen.
Voorwaarde: Alle Afdelingen f 50,-- + 2x enkele treinreis en overnachting. Bij voorkeur bij een van de le
den.
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1 Matucana aurantiaca, bloem (cultuurplant).
2 Matucana calvescens, lengtedoorsnede van de bloem (natuurplant van Huamachuco).
3 id., zaadknoppen m et opvallend lange funiculi.

bloeien ook geheel rood, maar de bloem is hier dikker dan van de planten 
bij Cajamarca. Als grote uitzonderingen komen daar ook oranje-geel bloei
ende planten voor (foto bij deel XIX).
Het oorspronkelijke typemateriaal, dat door Weberbauer in Berlijn was ge
deponeerd, is tijdens de 2e wereldoorlog verloren gegaan. Het is dus wen
selijk dat er een nieuw holotype aangewezen wordt. Bij voorkeur zou op de 
oorspronkelijke typevindplaats (San Pablo, prov. Cajamarca) nieuw materi
aal verzameld moeten worden.
M. aurantiaca is in de natuur vrij algemeen. Ze komt meestal voor op rotsi
ge hellingen waartussen humus aanwezig is; de plant wortelt dan ook op
pervlakkig omdat de humuslaag meestal niet erg dik is. In andere milieuty- 
pen kunnen we deze plant ook aantreffen. Bij Huamachuco groeiden ze bij
kans overal: op rotsige hellingen in de volle zon maar ook in eucalyptus
plantages in de schaduw met hun wortels bijna in het water van een berg
beek!
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M. aurantiaca bloeit pas op latere leeftijd, maar dan ook vaak met een 
groot aantal bloemen tegelijk. De bloeitijd valt bij ons in de nazomer 
(augustus-oktober).

M. calvescens is slechts een ecotype van M. aurantiaca. De onderlinge 
verschillen zijn bijzonder klein. Ook eerdere auteurs, zoals Donald en Ritter, 
hebben hierop gewezen en M. calvescens als synoniem onder M. aurantia
ca gesteld. Ook Ritters M. currundayensis verschilt zo weinig van M. au
rantiaca, dat wij moeten concluderen, dat de verschillen te gering zijn om 
de status van aparte soort te verdienen. Hetzelfde geldt voor de planten, 
die onder de nomina nuda M. bagalaensis en M. variicolor in omloop zijn 
gebracht. M. grandiflora en M. grandiflora var. albispina zijn namen van 
Knize; beide namen zijn nota bene onder hetzelfde veldnummer in omloop 
gebracht.

Verspreiding
Het verspreidingsgebied van M. aurantiaca is vrij groot. De soort komt voor 
van Huancabamba (dept. Piura) in het noorden tot Santiago de Chuco en El 
Pallar (dept. La Libertad) in het zuiden.
De typevindplaats ligt bij San Pablo, dept. Cajamarca, Peru.
De verticale verspreiding ligt globaal tussen de 2000 en 3700 m boven 
zeeniveau.

Veldnummers
Hieronder volgt een overzicht van de veldnummers, die met betrekking tot 
deze soort gebruikt zijn, met de eventuele vindplaatsgegevens erbij. Tussen 
haakjes staat steeds de naam, waaronder de planten in omloop gebracht 
zijn.

Weberb. 3846 
Weberb. 4222 
Blossf. 96 
UCBG 53486 
UCBG 371101 
DM 23 
DM 40 
DM 63 
FR 1 64 
FR 596 
FR 596a 
FR 1076

Lau 115 
Lau 118 
Lau 1 7 1 
Lau 172 
Lau 177 
Lau 225 
KK 455 
KK 576 
KK 576 
KK 753 
KK 778 
KK 779 
KK 1470 
KK 1902 
KK 1903 
KK 1904

(aurantiaca) San Pablo, dept. Cajamarca, 2300 m 
(aurantiaca) tussen Chota en Flualgayoc, 3550  m 
(aurantiaca) Sondor, dept. Piura, 3500  m 
(aurantiaca) Sondor, dept. Piura, 3500  m 
(calvescens) Angasmarca, dept. La Libertad, 3700  m 
(calvescens) Angasmarca 
(currundayensis) Cerro Currunday 
(pallarensis)
(currundayensis) Samne, Currunday geb., 3000  m
(aurantiaca) San Pablo
(aurantiaca var. densispina) Cajamarca
(pallarensis) El Pallar a.d. Rio Chusgon, Prov. Sanchez Carrion, Dept. 
La Libertad
(calvescens) Cajamarca
(aurantiaca var. densispina) Namora
(currundayensis) Otuzco, Cerro Currunday
(calvescens) Angasmarca
(aurantiaca) San Pablo
(pallarensis) El Pallar
(aurantiaca) Flualgayoc, 2 200 m
(grandiflora)
(grandiflora var. albispina)
(calvescens) Angasmarca
(calvescens var. seminuda) Santiago de Chuco, 3000  m 
(spec.) Cajamarca
(calvescens var. seminuda) San Marcos, Cajamarca, 2500  m 
(Calmada)
(catamarcensis)
(nivosa)

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Turbinicarpus krainzianus fa. m inim a Frank forma nova

GERHART FRANK

Turbinicarpus krainzianus fa. minima differt a typo: corpus ad 8-1 2 mm latum, 1 5-20 mm al
tum in radice longe napiforme, ad 40-60 mm transcurrens. Floribus et seminibus typi modo, 
seminae solo ad 0,6 mm longae et 0 ,5  mm latae.

Beschrijving
Lichaam 8-1 2 mm diameter, 1 5-20 mm hoog en overgaand in een 40-60 
mm lange, dunne penwortel.
Bloem gelijk aan die van de type-vorm.
Zaad qua vorm gelijk aan dat van de type-vorm, echter de afmetingen zijn 
slechts 0,6 bij 0,4 mm.
De planten werden in het voorjaar 1 987 door de Berlijnse cactuslief
hebber H.J. Bonatz gevonden op een nauw begrensd gebied in westelijk Hi
dalgo nabij de grens met Queretaro, Mexico. De groeiplaats, een rotsachtige 
heuvel, bezit geen andere vegetatie. De kleine plantjes groeien meestal in 
rotsspleten.
Eind 1 958 ontving ik van Schmoll, woonachtig in Cadereyta, Queretaro 
(Mexico) een paar kleine cactussen die aangeduid werden als Strombocac- 
tus spec. nov. Ik beschreef deze planten, na uitvoerige bestudering en ob
servatie, in 1 960 als Toumeya (Turbinicarpus) krainzianus; de soort werd 
vernoemd naar Hans Krainz, de directeur van de Stadtische Sukkulenten- 
sammlung in Zürich. Helaas kon de natuurlijke groeiplaats niet vermeld wor
den, daar wij daarover van Schmoll geen gegevens hadden gekregen.
In de afgelopen 30 jaar werden verschillende Turbinicarpussen gevonden 
en vastgelegd in nieuwbeschrijvingen; echter T. krainzianus werd in de na
tuur niet teruggevonden. Toen ik en met mij andere liefhebbers van dit kleine

Beide foto's Turbinicarpus 
krainzianus fa. minima 
(linker foto: H. BonatzI



cactusgeslacht hoorden van de vondst van de heer Bonatz, was dat voor 
ons een regelrechte sensatie.
Wel ben ik er zeker van dat de planten die indertijd door mevrouw Schmoll 
naar Europa gestuurd zijn, niet van dezelfde groeiplaats afkomstig zijn. Die 
eerste T. krainzianus is beduidend krachtiger en bezit een korte peenwortel 
die net zo dik is als het lichaam. De nieuwe vondst, waarvan de planten zeer 
uniform qua habitus zijn, zou men als een verkommerde vorm van de gewo
ne planten kunnen zien, blijkbaar veroorzaakt door haar vegetatieloze, extre
me eisen stellende groeiplaats.
Toch veranderen deze slank broze plantjes vooralsnog niet in de cul
tuur. Derhalve wil ik ze ter onderscheid van de typevorm vastleggen als for
ma minima.
Ik zie hierin een zekere parallelliteit met het geslacht Ariocarpus. Zoals be
kend werden in de afgelopen jaren in Mexico gebieden gevonden waar in 
zich zelf zeer uniforme minivormen van A. trigonus en A. fissuratus groeien; 
deze minivormen zijn ook als zodanig beschreven.
Over deze interessante vondst heb ik in K.u.a.S. 8 /1988 een artikel ge
schreven, te zamen met de hier afgedrukte diagnose. De redactie heeft deze 
niet meegepubliceerd; derhalve wordt zij hier ingehaald, waarmee de naam 
haar geldige status krijgt.
Literatuur:

G. Frank, Eine neue seltene Toumeya (Turbinicarpus), K.u.a.S. 1960, p. 168-170.

G. Frank, Ein Fundort van Turbinicarpus krainzianus (Frank) Backbg., K.u.a.S. 1988, p. 1 72-1 73.

Roseggergasse 65, A 3400 Kierling 

Vert.: L. Bercht

W at w eet u van botanische nom enclatuur? (III)

BAREND OVERSTEGEN

In de volgende delen zullen we aangeven waaraan wettige namen van taxa 
moeten voldoen en hoe door geldige publikatie de correcte naam officieel 
van kracht wordt.

De geslachtsnaam (nomen genericum / nom. gen.) van planten is een en
kelvoudig zelfstandig naamwoord, of een woord dat als zodanig behandeld 
wordt. Het mag niet uit twee of meer woorden bestaan, tenzij door een 
koppelteken (-) verbonden. De geslachtsnaam kan van willekeurige oor
sprong, of zelfs op geheel willekeurige wijze gevormd zijn, hoeft op geen 
enkele wijze de kenmerken van het taxon weer te geven, maar mag niet 
overeenkomen met een vakterm uit de vormleer (morfologie), zoals Bulbus, 
Caudex, Folium. Vervolgens beveelt de Code aan Latijnse namen te gebrui
ken, doch die namen te vermijden die zich niet aan het Latijn laten aanpas
sen, evenals namen die in het Latijn moeilijk zijn uit te spreken. Tevens 
dient men lange namen, zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden en 
namen die afgeleid zijn van het soortepitheton van één van de soorten van 
hetzelfde geslacht te vermijden. Geslachtsnamen mogen niet gevormd wor
den door woorden uit verschillende talen te combineren. Geslachtsnamen 
die van personen, man of vrouw, zijn afgeleid moeten een vrouwelijke La
tijnse uitgang hebben. Ook mogen er geen namen opgedragen worden aan 
personen die niets met plantkunde of natuurwetenschappen te maken heb-
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ben. De verwantschappelijke plaats of de overeenkomsten met andere 
geslachten kunnen zo mogelijk door vorm of uitgang aangegeven worden. 
Tenslotte, om verwarring met hybriden te voorkomen, mogen namen niet 
uit twee bestaande geslachtsnamen samengesteld worden.
De soortnaam (nomen specificum / nom. sp.) is in de binaire nomencla
tuur een combinatie van de geslachtsnaam met een daarop volgend enkel
voudige soortaanduiding, het soortepitheton. Dit epitheton kan alléén in 
combinatie met de geslachtsnaam gebruikt worden, het is een bepaling bij 
de geslachtsnaam en mag niet als een opzichzelfstaande naam gebruikt 
worden. Bestaat het soortepitheton uit twee woorden, dan moeten deze tot 
één enkel woord samengetrokken zijn. Als dit bij de publikatie niet als zoda
nig werd uitgevoerd dienen de woorden alsnog later tot één woord gecom
bineerd te worden. Evenals de geslachtsnaam kan ook het epitheton een 
willekeurige oorsprong hebben. Het epitheton mag echter de geslachts
naam niet herhalen (tautoniem), ook niet als daarmee een zinnebeeldige 
bewoording is samengevoegd. Wanneer het epitheton bijvoeglijk gebruikt 
wordt, dus niet als zelfstandig naamwoord, dan richt het zich grammaticaal 
naar de geslachtsnaam. Niet gebruikt mogen worden: rangtelwoorden en 
woorden die niet als naam bedoeld zijn, evenmin epitheta welke het binaire 
systeem van Linné niet op consequente wijze volgen en de hierna in dit ar
tikel te noemen vormen waarmee hybriden gekenmerkt worden. Namen 
van mannen, vrouwen, landen en plaatsen die als soortepitheta gebruikt 
worden, kunnen in het Latijn de vorm van een zelfstandig naamwoord in de 
tweede naamval (genetivus), of de bijvoeglijke vorm aannemen. Het gelijk
tijdig toepassen van het genitief van een woord voor één epitheton en de 
bijvoeglijke vorm van datzelfde woord voor een ander epitheton, om on
derscheid te maken tussen verschillende soorten van één geslacht, dient 
vermeden te worden. Net als voor de geslachtsnamen doet ook hier de Co
de een aantal aanbevelingen. Men dient Latijnse uitgangen toe te passen, 
maar ook hier weer epitheta die zeer lang zijn en die welke in het Latijn 
moeilijk zijn uit te spreken, als ook die welke door samenvoegen van woor
den uit verschillende talen gemaakt zijn, te vermijden. Soortepitheta waar
van de betekenis dezelfde is als die van de geslachtsnaam (pleonasme) 
moet men vermijden, evenals die welke het karakter uitdrukken dat alge
meen, of bijna algemeen is voor alle soorten in dat geslacht. Epitheta die 
op enkele letters na aan elkaar gelijk zijn en dus veel op elkaar lijken, tevens 
die welke reeds eerder toegepast werden in nauw verwante geslachten, 
dienen vermeden te worden, evenals namen van weinig bekende of zeer 
begrensde plaatsen. Als de soort alleen op deze plaatsen zeer lokaal voor
komt is toepassing hiervan toegestaan. Vanzelfsprekend dient men nimmer 
namen te gebruiken die reeds in de nog niet gepubliceerde informatie van 
andere auteurs voorkomen.
De naam van een infraspecifiek taxon is een combinatie van de soortnaam 
(binomen) en een infraspecifiek epitheton verbonden door een 
term (subsp., var., subvar, fa. en subfa.) dat de rang aangeeft; bijvoor
beeld Mammillaria elongata var. rufocrocea. Net als het soortephite- 
ton richt het infraspecifiek epitheton zich grammaticaal naar de geslachts
naam. Omvat een infraspecifiek taxon het type van de gehele soort, dan 
wordt het soortepitheton herhaald: Mammillaria elongata var. elongata. An
dere aanduidingen, zoals typicus, originalis, genuinus en dergelijke, om aan 
te geven dat een infraspecifiek taxon het type van de soort bevat, zijn niet 
toegestaan. Infraspecifieke taxa van tot verschillende geslachten behorende 
soorten mogen wel dezelfde infraspecifieke epitheta hebben. Vergelijk bij-
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voorbeeld: Mammillaria tolimensis var. brevispina en Rebutia marsoneri 
var. brevispina. Ook mogen infraspecifieke epitheta overeenkomen met 
soortepitheta van tot andere geslachten behorende soorten. Zo is Parodia 
penicillata var. nivosa toegestaan naast Mammillaria nivosa. Voor infraspe
cifieke epitheta gelden vervolgens dezelfde aanbevelingen als voor soorte
pitheta. Wel dienen namen die reeds eerder voor soorten in hetzelfde 
geslacht gebruikt werden, als infraspecifieke epitheton vermeden te wor
den. Geldige publikatie van de naam van een infraspecifiek taxon dat niet 
het type van de eerder gepubliceerde correcte soortnaam bevat heeft ech
ter wel tot gevolg dat de naam van het eerder gepubliceerde taxon van de
zelfde rang dat wel het type bevat automatisch aangepast wordt. Dit eerder 
gepubliceerd taxon krijgt daarmee automatisch het soortepitheton als in
fraspecifiek epitheton toegevoegd (autoniem). Dus een variëteit zal en mag 
alleen hetzelfde variëteitepitheton als het soortepitheton voeren, wanneer 
deze variëteit en de soort hetzelfde type hebben.

Achter het epitheton hoort de naam van de auteur te staan die de naam 
aan de soort of de variëteit gegeven heeft. Namen van auteurs worden al
tijd zonder diacritische tekens geschreven, d.w.z. zonder tekens die de uit
spraak van de letters aangeven, zoals è, s, rf. Achter het soortepitheton en 
het infraspecifiek epitheton kunnen verschillende auteursnamen voorko
men, als de variëteit door een andere auteur beschreven werd, bijvoorbeeld 
Lobivia tiegeliana Wessn. var. ruberina Rausch.

De familienaam (nomen familiae) is gebaseerd op de geslachtsnaam van 
één tot de familie behorend geslacht, het typegeslacht. Een familienaam is 
een zelfstandig naamwoord, in het meervoud bestaande uit de stam van de 
naam van het typegeslacht en de uitgang -aceae, zoals bij Cactaceae.

De ordenaam (nomen ordinis) bestaat uit de stam van de naam van één 
van de tot deze orde behorende families, de typefamilie, en de uitgang 
ales. Cactaceae behoort tot de orde Cistales naar de typefamilie Cista- 

ceae.

Wat gebeurt er als een taxon veranderd wordt? Als men een geslacht in 
twee of meer geslachten splitst, dan behoudt één deel de oorspronkelijke 
naam, namelijk dat deel dat de typesoort bevat. Zo ook als een soort in 
twee of meer soorten gesplitst wordt, dan behoudt het deel met het type 
ook weer de oude naam. Als men twee taxa van dezelfde rang samen
voegt, dan wordt de oudste naam aangehouden voor het samengevoegde 
taxon. Bij even oude namen mag men kiezen. In geval dat een geslacht van 
de ene familie naar een andere verhuist, blijft de naam van het geslacht on
gewijzigd. Bij overbrengen van een soort naar een ander geslacht ontstaat 
een nieuwe combinatie (combinatio nova / comb. nov.) met behoud van 
het oorspronkelijk soortepitheton, tenzij er daardoor een homoniem of een 
tautoniem zou ontstaan. In sommige gevallen moet er ook wel eens een 
eerder gepubliceerd epitheton in de nieuwe combinatie aangewezen wor
den. Voor alle veranderingen van positie met behoud van rang beneden de 
rang van geslacht gelden dezelfde regels als voor soortnamen. Als men een 
taxon verandert van rang, b.v. van een lagere naar een hogere rang, telt de 
oude naam of epitheton niet meer mee als er voor het taxon reeds een an
dere naam of epitheton beschikbaar is.
Dr. v.d. Knaap/aan 7, 2 2 8 3  C W  Rijswijk  (WOrdt VeTVOlgd)
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Echinocereus chisoensis W.T. Marsh. (1940) en 
Echinocereus chisoensis var. fobeanus (Oehme) N P. 
Taylor (1 985)

W. STERK

Meer dan tien jaar geleden zaaide ik uit nieuwsgierigheid zaad dat ik kocht 
onder de naam Echinocereus "spec. de Coahuila"
Waarschijnlijk doordat ik er niet genoeg aandacht aan besteedde, bleef er 
van het zaaisel uiteindelijk maar één plantje over. Het bloeide al, toen het 
nauwelijks twee jaar oud was, met een bloem, die veel groter was dan het 
plantje zelf. Het was niet meer dan vier centimeter hoog en drie centimeter 
dik. De bloem was zeven centimeter lang en rood van kleur, in het midden 
wit. Helaas was waarschijnlijk deze krachtsinspanning iets te veel geweest, 
het plantje ging dood.
Een paar jaar later kocht ik zaad onder de naam Echinocereus fobeanus 
HK303. Het leverde een aantal plantjes op, waarvan ik er nog een paar 
over heb. Een daarvan heeft vorig jaar gebloeid met een even zo grote 
bloem, die iets feller purperroze van kleur was dan mijn vroegere Echinoce
reus "spec. de Coahuila", maar het is beslist dezelfde soort. De plantjes 
zijn daarna niet veel meer gegroeid, wat beslist aan mijn verzorging te w ij
ten is.
Het zijn geen moeilijke plantjes. Ik ben dan ook van plan ze nog eens te 
zaaien en dan geënt op te kweken. Nodig is dat niet maar er blijven dan 
waarschijnlijk wat meer plantjes langer in leven. E. fobeanus schijnt al in 
1924 in Europa ingevoerd te zijn. De soort is echter naamloos en zonder 
bekende vindplaats gebleven. Met het vermelden van de juiste vindplaats 
waren de handelaren in die tijd nogal geheimzinnig, wegens de concurren
tie.
De naam Echinocereus fobeanus is door Oehme pas in 1 940 beschreven. 
Enkele maanden eerder had Marshall een in 1 939 door Radley in de Chiso- 
bergen in het Big Bend National Park een plant gevonden, waarvan hier 
een beschrijving volgt.

Echinocereus chisoensis Marshall
Zuilvormig, tot 20 centimeter hoog, meestal niet spruitend, 13-1 6 ribben, 
samengesteld uit duidelijke, vrijstaande knobbeltjes, donkergroen tot 
blauwgroen. Areolen klein, 10-15 dunne randdorens, wit of grijs, boven
aan roodbruin, de bovenste kort borstelvormig, de onderste tot 1,7 cm; 1- 
4 middendorens, de langste tot 2 cm lang, dun, zwart of bijna zwart, on
deraan gezwollen en lichter tot wit.
Bloemen roze met roodachtig midden, ruim 6 cm lang, nooit wijd open, 
daardoor niet meer dan 2,5 tot 5 cm 6. Het ovarium draagt areolen met 
wat witte wol en 8 tot 1 4 witte tot bruinachtige haarachtige dorens of 
borstels.
De vindplaats is dicht bij de Mexicaanse grens, die daar in Texas gevormd 
wordt door de Rio Grande.

Deze soort is ook op de groeiplaats zeldzaam. In Europa zijn er waarschijn
lijk vrijwel geen exemplaren van in cultuur.
De variëteit fobeanus, de in 1985 door Taylor bij deze soort ingedeelde 
soort van Oehme, is een kleinere vorm van de vorige soort. Enkele verschil
len zijn, dat er jaarlijks insnoeringen worden gevormd. De bloemen zijn gro-
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Echinocereus chisoensis 
var. fobeanus 
Foto: W. Sterk

ter dan bij de soort. In "The genus Echino
cereus" van Nigel Taylor vinden we op 
plaat 9 een goede afbeelding van deze 
plant.
Deze variëteit komt voor in Mexico, onge
veer 400 kilometer zuidelijk van de vind
plaats van de soort. Het gebied tussen bei
de vindplaatsen schijnt tot de slechtst on
derzochte te horen. Er kan daar dan ook 
nog wel wat nieuws gevonden worden.
Over de verwantschap van deze soort ig 
weinig te zeggen.
Benson noemt deze plant E. reichenbachii var. chisoensis. Dat lijkt mij wel 
wat overdreven. Enige verwantschap met soorten uit de Reichenbachii- 
groep is echter zeker niet uitgesloten.
Marshall dacht aan een verwantschap met E. fendieri. Dit is een veelvormi
ge soort, maar een direkte verwantschap lijkt mij niet waarschijnlijk. Nader 
onderzoek, vooral ook van het zaad, is daarom noodzakelijk.
Omdat deze plantjes goed uit zaad te kweken zijn is een proef met deze 
plantjes zeker aan te bevelen. Het zijn interessante, zeer mooie, niet te gro
te en goed bloeiende plantjes.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

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

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF t

94. Orthopterum L. Bolus
(afgeleid van het Griekse orthos = naar boven gericht en pteron = vleugel, hetgeen duidt op de omhoog staande vleugels van 
de zaaddozen).

Het slechts 2 soorten omvattende geslacht Orthopterum  wordt beschouwd 
als voorloper van Faucaria in de evolutielijn van de Mesembryanthemaceae. 
De goudgele bloemen zijn geheel gelijk aan die van Faucaria. De in doorsnee 
driehoekige, zwak gekielde bladeren zijn echter smaller en missen de karak
teristieke tanden van die van het geslacht Faucaria. De bladeren zijn boven
dien niet papilleus. Ook de zaaddoos komt vrijwel overeen met die van Fau
caria. De afwijking bestaat hierin dat in de capsule van Orthopterum wèl pla- 
centaknobbels voorkomen en bij Faucaria niet.
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De behandeling van Orthopterum is gelijk aan die van Faucaria. U kunt ze 
echter beter niet 's zomers buiten zetten, aangezien zij dan uitgroeien tot 
wanstaltige, slappe, lichtgroene gedrochten. Zij gelijken dan in niets meer op 
de stevige, gedrongen, donkergroene planten die zij kunnen zijn bij de in een 
zonnige kas of platte bak gekweekte exemplaren.
De bloemkleur is, zoals gezegd, goudgeel en de bloemblaadjes zijn aan de 
onderzijde rood aangelopen.
De twee soorten, O. coeganum  en O. waltoniae, hebben hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in de zuidoostelijke Kaapprovincie, in de omgeving van 
Port Elizabeth.

Oscularia deltoides

95. Oscularia Schwantes
(afgeleid van het Latijnse woord osculum = mond, bek; een verzameling bekjes. Heeft betrekking op de getande bladeren.)

Struikmesems zijn in het algemeen niet zo geliefd bij verzamelaars van Me- 
sembryanthemaceae, ondanks het feit dat zij veelal gemakkelijk en zeer rijk 
kunnen bloeien. Ook als men jaarlijks de planten stekt, worden ze in de loop 
van één vegetatie-seizoen te groot en groeien zij uit tot wanordelijke bossen. 
Geheel anders is dit bij de zogenaamde halfstruikjes, waartoe het thans 
besproken geslacht behoort. Oscularia's kunnen jaren achtereen, bij een 
goede kweekwijze, kortgedrongen struikjes blijven. Zo nu en dan kan een al 
te ver uitgroeiende stengel ingekort worden om een goede vorm van de plant 
te behouden. Onder een goede kweekwijze verstaan we een zonnige stand
plaats en toepassing bijv. van voedzame, goed doorlatende grond (bijv. één 
deel grof zand en twee delen goede potgrond). Het verdient aanbeveling de 
planten jaarlijks, aan het begin van de groeiperiode, te verpotten; zij verlan
gen vrij veel voedsel.
De vegetatieperiode loopt van januari tot september en de planten bloeien 
van april tot juni.
Oscularia's dienen spaarzaam begoten te worden om ze hun gedrongen 
vorm niet te laten verliezen. Bij ruim watergeven verlengen de stengels zich 
overmatig en ontstaat de zo verfoeide, los uitgegroeide, warrige bos. De 
schoonheid en charme van deze leuke plantjes is dan geheel verloren ge
gaan. Door afstekken van niet-bloeiende takjes kan - bij een juiste kweek
wijze - het volgende jaar weer een aantrekkelijk dwergstruikje verkregen wor
den.
Goed bewortelde planten behoeven slechts weinig water en dan alleen nog 
als de planten zelf aangeven - door licht schrompelen van de bladeren -dat zij 
dorst hebben. Ze kunnen, ook gedurende de groeiperiode, wel enkele weken 
zonder water.
De vertakkende struikjes dragen aan de stengels in doorsnee driehoekige, 
knotsvormige blaadjes. Aan de basis zijn deze blaadjes enigszins vergroeid
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met de stengels; de kleur is veelal grijsgroen, alsof de bladeren berijpt zijn. 
De bloemen verschijnen, meestal met drie tegelijk, aan de toppen van de 
stengels. Zij zijn kortgesteeld en zachtroze tot rood van kleur. De bloemen 
verspreiden een zwakke geur die aan amandelen doet denken, hetgeen 
uniek is voor Mesems. Zij sluiten zich 's nachts niet.
Het geslacht Oscularia omvat drie soorten en één variëteit, namelijk O. cau- 
lescens met roze bloemen, 1 2 mm ©; O. deltoides, lichtroze 1 2 mm 0, 
zelffertiell; O. deltoides var. majus, lichtroze 1 8 mm ê en O. pedunculata, 
bloemen bleekroze, ca. 10 mm é.
In het land van oorsprong, Zuid-Afrika, komen Oscularia's voor in het zuid
westen van de Kaapprovincie. Het is echter de vraag of er in dit gebied nog 
veel Oscularia's in het wild zullen voorkomen. De grond rondom Kaapstad is 
grotendeels in beslag genomen door landbouw, wegen en huizenbouw.

96. Ottosonderia L. Bolus
(benaamd ter ere van Dr. Otto Sonder, een van de redacteuren van de Flora Capensis).

Uit het aan Mesembryanthemaceae zo rijke Vanrhijnsdorp-district, in de 
westelijke Kaapprovincie stamt dit geslacht. Een geslacht overigens dat, zo
ver wij weten, niet in de collecties voorkomt.
Ottosonderia's zijn forse, gladde, kale dwergstruikjes met rechtopstaande, 
dikke bladeren, aan de bovenzijde afgeplat, aan de onderzijde gekield en in 
doorsnee ongeveer driehoekig, glanzend groen van kleur. De niet-bloeiende 
bladparen zijn kortgedrongen en zittend; de bloeibare bladparen zijn verlengd 
en uit hun midden ontluiken de bloemen.
De planten vertakken zich (in de natuur) ondergronds en vormen dan kleine 
groepjes.
Afgaande op de natuurlijke vindplaatsen, waar alleen 's winters regen valt, 
kunnen ze in onze zomers wel wat water velen. Dit wordt bevestigd door de 
door Jacobsen aangegeven, kweekwijze, namelijk: 's zomers buiten, in de 
tuin, ingegraven (liefst in stenen potten!) en 's winters in de koude kas. 
Vorst zullen ze ongetwijfeld niet kunnen verdragen, dus de kas of platte bak 
dient wel vorstvrij te zijn.
Van het geslacht Ottosonderia zijn twee soorten beschreven en wel: O. 
monticola met 2-2,5 cm grote purper-roze bloemen en O. obtusa met 2 cm

(wordt vervolgd)

Ottosonderia monticola 
naar een afbeelding in 
Herre, The Genera of 
the Mesembryanthemaceae

Tekening: A. de Graaf

grote bloemen met een bleekroze kleur.
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IN MEMORIAM  

ARIE DE GRAAF

Op 5 januari j.l. overleed na een 
langdurig ziekbed ons erelid Arie 
de Graaf. Hij werd 66 jaar. Na zich 
aanvankelijk vooral in de aquarium- 
liefhebberij te hebben bewogen 
werd hij in 1 958 lid van Succulen
ta. Al spoedig werd hij opgenomen 
in het bestuur van de afdeling Dor
drecht e.o. waarvan hij vele jaren 
deel bleef uitmaken.
Door zijn grote kennis van zaken, zowel theoretisch als praktisch, trad hij ook 
landelijk voor het voetlicht. Zo was hij gedurende een aantal jaren lid van de 
redactie. Ook voerde hij op de hem kenmerkende zeer nauwgezette wijze de 
eindredactie van Buining's ''Discocactus'' en van "W at betekent die 
naam". Dat de "Handleiding”  voor een groot deel door jpem is geschreven 
mag hierbij niet onvermeld blijven. Tenslotte is zijn naam verbonden aan de 
nog steeds lopende serie over de Mesems waarin hij een zeer belangrijk aan
deel had. Hoewel hij de voltooiing van de serie niet meer heeft mogen mee
maken heeft hij gelukkig nog kans gezien tekst en tekeningen af te maken. 
Gedurende een reeks van jaren vertegenwoordigde hij zijn afdeling in het
hoofdbestuur van de vereniging.
Al deze redenen waren aanleiding hem in november 1 986 tot erelid van Suc
culenta te benoemen. Hoewel hij wars was van uiterlijk vertoon wist hij - we
tende hoe karig de vereniging terecht met dit eerbetoon is - deze benoeming 
op zijn juiste waarde te schatten.
Het heeft hem ongetwijfeld pijn gedaan dat hij zich de laatste jaren door zijn 
slechte gezondheid niet meer actief met de liefhebberij kon bezighouden. Hij 
was er echter de man niet naar om zich daarover te beklagen.
Gedurende de vele jaren dat ik het grote voorrecht had met Arie de Graaf te 
mogen samenwerken heb ik hem leren waarderen om zijn bescheidenheid en 
zijn wijze, weloverwogen oordeel. De vele uren die we samen werkend en 
discussiërend hebben doorgebracht zijn voor mij een dierbare herinnering. 
Moge zijn vrouw Jopie en zijn beide dochters de kracht gegeven worden dit 
verlies te dragen.
Frans Noltee
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M aart
J.H. DEFESCHE

Nu moet het voorjaar wel heel duidelijk zijn intrede doen! Op zonnige dagen 
begint men al met nevelen. In de loop der jaren leert men zijn kas kennen. 
Niet iedere kas is hetzelfde in het gebruik. Veel liefhebbers beschikken niet 
over de grond en de financiële middelen om een kas te bouwen, die geheel 
vrijstaat en geen last heeft van enige schaduw. Meestal moet men uitgaan 
van een niet optimale situatie. Ik spreek maar niet over bouwvergunningen! 
Vandaar ook de grote verschillen die er tussen liefhebberskasjes kunnen 
bestaan. Maar wat weten onze liefhebbers daar niet van te maken! Zoals ik 
al schreef, men leert zijn kas kennen en zijn mogelijkheden. In elk kasje zijn 
goede resultaten mogelijk doordat men ziet welke soorten het het beste bij 
jouw doen. Ook op de vensterbank zijn fraaie resultaten te boeken. Zo zijn 
veel leden van onze vereniging begonnen. Op een zuidraam in een flat waar 
weinig andere planten het in de zon uit hielden overleefden de succulenten! 
Het einde van het verhaal is natuurlijk het bouwen van een kasje! Zo heeft 
men eindelijk zijn kasje waar men zijn planten in onder brengt. Menigeen kijkt 
dan een beetje beteuterd, want al zijn planten vullen maar een hoekje van de 
toch niet enorm grote kas! Maar wees gerust! In enkele jaren is uw kas vol 
en begint u al uw vernuft te steken in het organiseren van meer plaatsruimte. 
Wat men daar niet al voor verzint! Schappen, hangers, er ontstaat een hele 
nieuwe verdieping. Het wordt soms te veel, bij mij althans. Ik had een hele 
reeks schappen gemaakt, de planten daaronder kregen te weinig licht en 
gingen scheef groeien. Dan gaat men verder, hoe krijgen wij meer ruimte? 
De kas uitbreiden zo dat mogelijk is. Zo niet, een nieuw kasje erbij als er 
ruimte is? Ik stond jaren geleden voor dit probleem en tot mijn schade en 
schande koos ik de verkeerde oplossing. Een kas erbij bouwen is tegenwoor
dig niet zo goedkoop en over zoveel geld beschikte ik niet om aan de hobby 
te besteden. Ongelukkigerwijs viel mijn oog op een advertentie in een tuin
blad en daarin werden plastieke kasjes van Engelse makelij aangeboden. 
Voor de winter was het zelfs mogelijk een tweede huid voor isolatie aan te 
brengen. De prijs was, gezien de grote ruimte die het bood, heel schappelijk. 
Plastiek heeft wel geen lange levensduur, maar het is goedkoop te vervan
gen. U begrijpt het al, hier ben ik voor bezweken, ik kocht die kas. Voordat ik 
het verhaal verder vertel, wil ik stellen dat ik nog steeds geloof dat het moge
lijk moet zijn een degelijke plastieke kas te bouwen, misschien zijn ze wel in 
de handel. Ik zie tenminste veel half ronde plastieke kassen in gebruik bij de 
tuinbouw en de plantenteelt. Maar nu verder met mijn verhaal. De kas werd 
opgebouwd in de zomer, mijn beste planten er in. Kort en goed, in de herfst 
begon de ellende. Het ijzeren geraamte bleek in de herfststormen niet stijf en 
stabiel genoeg, zodat in korte tijd het plastiek ging scheuren. Een ander be
zwaar in de winter bleek de vochtigheid. Doordat men een plastieken kas 
makkelijk luchtdicht kan afsluiten, ontstond veel condens. De gevolgen laten 
zich raden: in het voorjaar kon ik de kruiwagen pakken om de overleden 
planten ter aarde te bestellen. Ik weet, het is mijn eigen schuld, je moet eerst 
nadenken. Goedkoop is duurkoop, maar het zag er zo aanlokkelijk uit. De les, 
lezer: bezint voor u begint! Eenvoudige oplossingen zijn niet altijd de beste.
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Zo groeien Hoya en Dischidia in Papoea N ieuw -G uinea

BERT JONKERS

Van het geslacht Hoya zien we naast de bekende H. bella en H. carnosa te
genwoordig gelukkig ook andere soorten in het kamerplantenassortiment. 
Hoewel nauwelijks succulent, krijgt dit geslacht in vrijwel ieder algemeen vet- 
plantenboek wel enige aandacht. Dischidia's zijn veel minder bekend, lijken 
vegetatief wel wat op een Hoya, maar ontwikkelen soms curieuze bekervor
mige bladeren. Wat hun cultuureisen betreft wijken beide genera nogal af 
van de meer succulente Asclepiadaceae. In Papoea Nieuw-Guinea — daar 
vaak afgekort tot PNG — trof ik een aantal soorten aan in hun natuurlijk mi
lieu, dat nogal verschilt van dat in een succulentenkas.

Het grootste deel van PNG, dat net ten zuiden van de evenaar ligt, heeft een 
uitgesproken tropisch klimaat: warm en vochtig. Een afwisseling van zomer 
en winter is onbekend en de dagelijkse temperatuurvariaties zijn dan ook gro
ter dan de jaarlijkse. Wel kennen de meeste delen van dit land een droge en 
een natte periode. Tijdens het natte seizoen, van december tot april, heerst 
de noordwestmoesson, terwijl in de droge tijd (mei-oktober) een zuidoost- 
passaat waait.
De hoeveelheid neerslag is sterk afhankelijk van de geografische gesteldheid. 
Zo valt er op de flanken van de centrale bergketen plaatselijk meer dan 6000 
mm regen per jaar, maar ook in de kustgebieden regent het in onze ogen 
enorm (zie kaartje; vgl. Nederland: ruim 750 mm/jaar). De hoge temperatuur 
(jaargemiddelde + 2 7 °C) en vochtigheid houden in praktisch het gehele 
laagland een dichte regenwoudvegetatie in stand.
De hoofdstad Port Moresby kent het droogste klimaat en een uitgesproken 
droog seizoen. De vegetatie is hier van het savanne-type, met Eucalyptus als 
dominerende boom.
In Lae, de tweede stad van het land, valt ongeveer vier maal zoveel regen en 
de stad is dan ook de 'groenste' van PNG. Het beeld wordt hier bepaald door 
de uit tropisch Amerika afkomstige 'rain-tree' (Samanea saman), die overal 
in de stad als laanboom is aangeplant. Deze bomen herbergen een keur aan 
epifytische planten, waaronder enorme exemplaren van Asplenium  (vogel- 
nestvaren) en Platycerium (hertshoornvaren). De straten gaan soms door 
ware tunnels van groen, waarin Hoya's en Dischidia's in lange slierten van 
het 'plafond' hangen.
Hun zaadpluis zie je soms boven de straat zweven. Buiten de stad groeien ze 
ook op de boompjes die schaduw moeten verschaffen aan koffiestruiken. 
Wewak, aan de noordkust, ontvangt een voor PNG-begrippen gemiddelde 
hoeveelheid neerslag, die volgens de grafiek maandelijks in geringe mate va
rieert. Toch is ook hier van seizoensinvloed sprake: in de 'natte periode — 
waarin Wewak juist wat minder neerslag ontvangt — valt de regen min of 
meer konstant en met weinig zware buien, terwijl in de 'droge' tijd het weer 
een zonnig karakter heeft met af en toe hevige plensbuien die vooral 
's nachts optreden. In dit deel van PNG zijn Hoya's merkwaardigerwijs niet 
op 'rain-trees' aanwezig en evenmin in het regenwoud of op koffieplantages 
in het binnenland. De zijdeplantfamilie lijkt hier slechts vertegenwoordigd 
door de ingevoerde Asclepias curassavica, die in wegbermen groeit.
De epifytische Asclepiadaceeën werden uitsluitend aan zee aangetroffen en 
dan nog op een zeer specifieke plaats, namelijk in een slechts enkele meters 
brede zone tussen strand en oerwoud, waar naast cocospalmen betrekkelijk
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Neerslagkaartje van Papoea Nieuw-Guinea (naar A.P. Spence/ey in King, D. & S.R. Ranck (1985): 'Papua New Guinea A t
las').

lage bomen, o.a. Hibiscus tiliaceus, Calophyllum inophyllum en Barringto- 
nia asiatica, groeien. We vinden ze in het bijzonder op laatstgenoemde, 
breed uitgroeiende boom met zijn vierhoekige vruchten, samen met de vrij al
gemeen voorkomende orchideeën Dendrobium lineale en Bulbophyllum 
baileyi.

Omdat de meeste bomen langs het strand vruchten of zaden met een goed 
drijfvermogen hebben, waardoor een grote verspreiding gewaarborgd is, ver
toont de kustvegetatie van de Stille Oceaan weinig variatie. De epifyten zijn 
voor hun verspreiding van de wind afhankelijk en planten zich voort door mid
del van sporen (varens), stoffijn zaad (orchideeën) of zaden waarvan met 
zaadpluis het zweefvermogen is vergroot (Hoya's). De paradijselijk ogende 
stranden kennen helaas één nadeel: 'sandflies', kleine insekten waarvan de 
beten verschrikkelijk jeuken!
Op het eiland Kairiru, bij Victoria Bay, zien we een goed voorbeeld van de 
hierboven geschetste zonering. Naast Hoya australis (H. naumannii) en een 
nog onbekende Hoya groeien er ook twee types Dischidia, die waarschijnlijk
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1. Dischidia spec. 2
2. Hoya spec. / bij Wewak
3. De bloem van Dischidia 

spec. I is slechts 4 mm 
lang.

Foto's van de schrijver

tot de groep van D. squamosa horen. Dat de beschutting van het gebladerte 
onontbeerlijk is blijkt wanneer de 'gastheer' om één of andere reden afsterft; 
alle epifyten gaan na verloop van tijd eveneens dood.
Hoya australis, met zijn geringe aantal hechtwortels, vormt houtige lianen die 
meer dan vijf meter lang worden. De groei van de tot 1 4 cm lange vruchten 
bereikt zo'n twee weken na de bloei zijn spektakulair hoogtepunt: in één 
week neemt de lengte wel 1 0 cm toe. Het rijpen neemt hierna nog ongeveer 
een maand in beslag.
De tweede, voorlopig Hoya sp. 1 genoemde plant, heeft een andere groei
wijze. Deze bezit wortels bij elk bladpaar, hecht zich daardoor veel beter en 
bedekt soms de stam waarop de plant groeit. De soort is het meest algemeen 
en is ook op het 'vasteland' op vergelijkbare groeiplaatsen aan te treffen. Tij
dens de bloei buigt de crèmewit tot lichtpaars gekleurde corolla zich geheel 
naar achteren.
De beide Dischidia-Movroeo vertonen ieder hun eigen groeiwijze. De kleinste 
heeft ellipsvormige blaadjes, wordt niet langer dan een halve meter en kruipt 
dicht over de boomstammen (hoewel in Lae hetzelfde type langer wordt en
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een hangende groei vertoont). Nadat de kleine witte urnvormige bloempjes 
zijn uitgebloeid ontwikkelen de slanke vruchten zich vaak twee aan twee. Het 
andere type, met zijn spatelvormige blaadjes groeit als meterslange lianen. 
Aan geen van beide werden de bekervormige bladeren waargenomen.
Het merendeel van de planten zal nog wel enige tijd op een juiste naamge
ving moeten wachten, bij ontstentenis van monografieën over beide genera. 
Ik dacht ter plekke mijn slag te kunnen slaan in het herbarium van Lae. Een in
ventarislijst van de gewoonlijk aanwezige herbariumbladen vermeldde naast 
Hoya australis, H. littoralis en H. macgillivrayi (die volgens Forster, P I. & 
D.J. Liddle (1986), 'Hoya in Australia', niet in PNG voorkomt), een aantal 
planten met alleen een registratienummer. Het zat me echter niet mee: het 
materiaal was voor bewerking tijdelijk naar Australië verhuisd.

Het hierboven geschetste beeld suggereert dat voor het kweken van deze 
planten het gehele jaar een vrij hoge temperatuur nodig is. Afgezien van de 
lage luchtvochtigheid en gebrekkige bevestigingsmogelijkheden zijn ze daar
door beter af in de huiskamer dan in een doorsnee succulentenkas. Ideaal is 
natuurlijk een kas met planten die vergelijkbare eisen stellen, zoals Rhipsalis 
en orchideeën.

XXG/41, Petroleum Development Oman, P.O. Box 81, Muscat, Sultanate o f  Oman.

M ijn grote  lie fd e :... M elocactussen

MYRIAM DESENDER-BRUNEEL

Ik kan dit schrijven omdat mijn man en mijn dochter dit toch niet lezen. Zij in
teresseren zich niet zo voor al dat stekelige gedoe en in het begin waren ze 
daar zelfs principieel tegen. Te begrijpen, je verblijft meer in de serre dan in je 
huis en het vlees of de aardappelen waren wel eens meer dan één keer aan
gebrand, want als je bij die lieve plantjes verblijft vergeet je de tijd en... de 
aardappelen.
Enfin, het is er niet op verbeterd, met de jaren ben ik voorzitter geworden van 
de Int. Cactusclub in België en het is een heel karwei, dat nog eens naast de 
hobby veel tijd in beslag neemt. Maar ik wilde het over mijn Melocactussen 
hebben, die ik al jaren verzamel en die bij mij ten opzichte van de andere fa- 
milie's een beetje met voorkeur worden verwend. Alhoewel in vele boeken 
vermeld staat dat het moeilijke planten zijn, vind ik ze in het geheel geen lasti
ge planten. Hoe het moet laat ik hen zelf vertellen.

Zeg, we mogen niet klagen hé, 't is nu wel koud buiten, maar onze ver
zorgster houdt de temperatuur hier op 1 2 0 C, lekker warm is dat. 't Is winter, 
we slapen nu wel de ganse tijd maar 't is nog zo gezellig met een beetje 
warmte. Ja, ja, zegt Melocactus azureus met cephalium, als het te koud 
wordt krijg ik direkt van die koude vlekken, hoe noemt ze dat weer? Zwartrot, 
geloof ik, en in de zomer kan ik dan ook niet meer pronken met mijn hemels
blauwe vel. Ba, ba, ba, zegt de kleine Melocactus azureus, niet overdrijven, 
hé! Hé daar, roept Melocactus paucispinus, wie kriebelt er daar aan mijn 
voeten, als dat alweer die verdomde wortelluizen niet zijn. Van het moment 
dat de aarde droog wordt, zijn ze daar terug. Het is niet te geloven, want onze
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verzorgster geeft ons ieder jaar in de maand september van katoen met haar 
insecticide. Ze wil ze allemaal dood, en toch, je kunt ze dat kriebelen niet afle
ren in de winter. Dat ze ons maar gauw een beetje water geeft, daar zijn ze 
bang van zeg. Je mag toch niet klagen, zegt Melocactus bahiensis, ze zorgt 
goed voor ons. Ik voel mij ijzersterk, want ze gaf mij nieuwe sterke benen om 
op te staan. Ik ben geënt op een Opuntia tomentosa en we zijn als twee zie
len in enen zak. Mijn collega Melocactus conoideus staat op een Eriocereus 
ju s b e rtiien al even goed, nietwaar waarde collega. Ja, ja, stemt Melocactus 
conoideus in. Ik groei even rap als de andere, maar als ik water nodig heb in 
de winter en ik krijg er geen, moet ik niet inschrompelen tegen de droogte. 
Neen, neen, ik neem er een beetje van de onderstam en ik kan weer weg. En 
krijg ik eens te veel water, wel dan zwem ik nog niet direkt weg. Mijn on
derstam wel, maar die kan tegen een duw. Nu ben ik niet meer mee, zegt de 
kleine Melocactus violaceus, wat bedoel je eigenlijk met enten?
Wel, ze snijdt de onderstam midden door en ons ook en plakt ons dan samen 
met een elastiek. Na 1 4 dagen zijn we als herboren, we krijgen sterke benen 
om op te staan, want lopen mogen we hier niet. We moeten trouwens op
passen, in de zomer zit ze hier ieder moment in de serre. We mogen wel iets 
meer doen dan onze naamgenoten maar toch, er zijn grenzen. Van mij, zegt 
Melocactus depressus, komt ze altijd maar kijken of ik nog geen wol en ha
ren krijg. Ze moet toch wel weten dat we meestal een rib bijmaken voordat 
we aan onze muts beginnen? Je moet dat begrijpen zegt Melocactus pachy- 
acanthus, ze is nieuwsgierig, 't is een vrouw. Trouwens we mogen wel ge
zien worden, we zijn prachtig. Ze geeft ons veel water in de zomer, ze weet 
dat wij in het land van herkomst vooral voorkomen aan de kustgebieden, 
waar het warm en vochtig is. We zijn in Brazilië zoveel mogelijk verhuisd van 
het binnenland naar de kuststreek. Herinner je nog? Wat zouden we ginder 
zonder die nevel wel doen. Dat is bier voor onze familie in het buitenland, 
zegt Melocactus peruvianus. Als zaailing hebben wij ons in Europa aange
past en zolang ze ons maar warm houdt en af en toe een bad geeft in de zo
mer hebben we het hier opperbest, 't Is ook niet alles in Brazilië. De bevolking 
brandt er alles af en we mogen wat blij zijn hier te kunnen wonen. Ja, ja, ja, 
het is hier goed, knikken ze nu allemaal eenstemmig mee, en moe van het 
babbelen duiken ze langzaam terug in hun winterslaap.

Ik sluit tevreden mijn serre op deze kille januaridag, terwijl ik tevreden het 
deuntje fluit: " I see skies so blue, what a wonderful world”  van Louis 
Armstrong.

P.S.: Planten kunnen geluiden voortbrengen en dat is geen geintje maar we
tenschappelijk uitgetest.

C. Bar bier laan 9, B -8 0 2 1 Loppem

O p m erk in g  van  de re d a c tie
Op uitdrukkelijk verzoek van de schrijfster zijn er geen veranderingen aangebracht in de tekst, 
ook geen leestekens.
De inhoud noopt de redactie toch tot enkele kanttekeningen. Melocactussen komen voor van 
zuidelijk Mexico tot in Peru, Columbia en Venezuela, het Caraïbisch gebied, Suriname en Brazilië. 
Zeker mag niet generaliserend van kustbewoners worden gesproken. De genoemde Melo’s 
groeien alle in Brazilië met uitzondering van M. peruvianus die zoals zijn naam al aangeeft, uit Pe
ru komt.
Het macro-ecologisch groeien in de omgeving van de zee of ander water zegt nog niets over de 
micro-ecologische omstandigheden waaronder een plant grceit.
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Loxanthocereus gracilis Loxanthocereus sextonianus Foto's: W. Sterk

Loxanthocereus gracilis (Akers et Buining) Backbg.

W.J.M. STERK

Deze prachtige plant werd in 1950 onder de naam Maritimocereus be
schreven.
In 1 959 verwisselde Backeberg in zijn zesdelig werk "Die Cactaceae”  de 
afbeelding van deze soort met die van de door hem later beschreven Loxan
thocereus splendens. Van Vliet heeft hier in 1 968 in Succulenta al op ge
wezen.
Volgens de in 1 986 in Bradleya verschenen nieuwe lijst van cactusgeslach
ten, opgesteld door een werkgroep van het I.O.S. en daar gepubliceerd door 
Hunt en Taylor, zou Loxanthocereus, te zamen met nog een aantal geslach
ten, bij Cleistocactus moeten worden ingedeeld. Op deze nieuwe indeling 
moeten we later maar eens uitvoerig terugkomen. Ik heb de indruk, dat deze 
nieuwe indeling en benaming bij de liefhebbers nog vrijwel onbekend is. 
Bovengenoemde soort is misschien wel de mooiste en sterkste kleine zuil
vormige cactus die we kennen. Volgens de beschrijving kan deze soort wel 
van 7 5 cm tot 2 meter hoog worden en van onderuit volop spruiten. Het be
langrijkste vind ik wel dat het plantje al bij een hoogte van 1 5 centimeter 
bloeit. Het kan door zelfbestuiving goed zaad vormen. Het kleine aantal 
zaadjes per vrucht zal er wel de oorzaak van zijn dat het in de handel weinig 
verkrijgbaar is. Kweken uit zaad is niet moeilijk; een voedzaam grondmeng- 
sel is aan te bevelen. Ook als het niet bloeit is het door de prachtige donkere 
bedoorning voor iedere verzameling de moeite waard. De planten groeien 
niet snel; enten is niet nodig.
De verwante Loxanthocereus sextonianus groeit nog iets langzamer; door 
enten is de groei wat te versnellen. De bloemen lijken veel op die van de vo
rige soort. Beide zijn geschikt voor kleine verzamelingen.

Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond
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Encephalocarpus 
strobiliformis
(Werd.) Berg.

S. KOOIJ

De Mexicaanse natuur heeft ons liefhebbers al vele geheimen prijsgegeven 
betreffende de aldaar voorkomende cactussen. In het immense land groeien 
waarlijke juweeltjes van planten. En zoals het altijd gaat met "juwelen", 
men ruikt het geld en zorgt ervoor dat in korte spanne tijds een soort tot op 
de laatste planten wordt opgeruimd. Voor vele kwamen de CITES- 
bepalingen te laat, zoals altijd. In de praktijk worden toch nog veel planten 
uitzgn. beschermde gebieden aangeboden. Geld maakt vindingrijk. Vinding
rijk werden ook de liefhebbers, en dan op een korrekte manier. Men ging de 
zeldzame planten gewoonweg vermeerderen. Dat gebeurt gelukkig op een 
steeds groter wordende schaal. De technieken verbeterden, zaad werd aan
gevoerd en ook voor de hier genoemde soort werd het voor liefhebbers mo
gelijk de planten te vermeerderen. Het gaat enorm langzaam, maar het lukt 
en wie in de cactusliefhebberij niet kijkt op een jaar meer of minder, kan het 
voor elkander boksen.
De afgebeelde plant is al een jaar of 1 5 in de verzameling en behoort nog 
steeds tot de mooiste en dankbaarste bloeiers. Hij staat boven in de kas en 
krijgt normaal te eten. De plant heeft zich tussen alle Chilenen keurig aange
past en gedraagt zich als immigrant prima. In de winter loopt de tempera
tuur terug naar 3°C bij een totale droogte en nog nimmer heeft deze plant 
verzaakt om te groeien en te bloeien. Gieten gebeurt in de goten rijkelijk en 
dus nimmer over de kop wat gelet op de witte schedel ook beslist is af te ra
den. Kalk zet zich dan af tussen de zeer fijne doorns en laat lelijke plekken 
na. De zomerstand is zonnig. Zaaien gaat goed, maar langzaam, zaailingen 
enten geeft een sneller resultaat, doch laat de plant niet die vorm krijgen 
welke de op eigen wortel groeiende broers en zussen hebben nl. de karakte
ristieke vorm van een denneappel.
De planten worden niet groot. De eindgrootte past nog gemakkelijk in een 7 
cm pot. Een blauwgrijs "v ilt"  ligt over de plant. De eerst nog aanwezige 
doorns, vallen met het groter worden van de planten af.
Een langzame groeier uit Jaumave, Mexico, die echter het kweken meer dan 
waard is.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk
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De indeling der cactu sso o rten  (VI)
EDMOND CROMBEZ

Schum ann 1898: Het Conventionele indelingssysteem
Zoals we reeds gezien hebben in de vorige afleveringen zijn er in de periode 
1 850-1 898 veel nieuwe soorten bijgekomen. Deze nieuwe soorten konden 
dikwijls niet of met moeite ondergebracht worden in het toen nog algemeen 
aanvaarde systeem van Salm Dyck (zie afl. IV). Daarom werd er in de periode 
van Salm Dyck tot 1 900 een 1 7-tal nieuwe geslachten opgericht waar de 
nieuwe soorten in ondergebracht werden.. Deze geslachten werden echter 
niet steeds door alle plantkundigen aanvaard (zie vorige aflvering). De inde
ling van de cactusfamilie was dus dringend aan een herziening toe om bo
vengenoemde redenen, doch ook wegens het feit dat de indeling, voor
gesteld door Salm Dyck, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen Tubulo
sae (tubulaire bloemen) en Rotatae (schijfvormige bloemen), geen goede in
deling van de familie was. Dit althans volgens Schumann die nog verscheide
ne andere tekortkomingen van het systeem aangeeft. Zo bijvoorbeeld de in
deling in bladerloze en bladhoudende cactussen, alhoewel alle cactussen 
bladeren bezitten, althans in hun vroegste jeugdstadia maar dan meestal in 
sterk gereduceerde vorm. Nog andere zaken zijn niet juist in het systeem van 
Salm Dyck, doch het zou ons te ver voeren hier verder in detail op in te gaan. 
Het is Schumann, die een nieuwe indeling zal voorstellen. Deze Duitse plant
kundige hield zich op het einde van de vorige eeuw intensief met de studie 
der cactussen bezig. Onder zijn impuls werd de Duitse cactusvereniging op
gericht en een maandblad "Monatschrift für Kakteenkunde" uitgegeven van
af 1 880. In 1 898 publiceert Schumann dan zijn overzichtswerk "Gesamt- 
beschreibung der Kakteen", waarin hij een evaluatie maakt van de bestaan
de en beschreven soorten en geslachten.

Indeling in onderfam ilies
In de inleiding van zijn boek schrijft K. Schumann het volgende: "Een goed 
natuurlijk indelingssysteem eist de volledige kennis van alle bestanddelen van 
de soorten. In de jongste tijd is het gebleken dat vroeger verwaarloosde ken
merken van de anatomische bouw interessante aanknopingspunten gaven 
voor een natuurlijke indeling, zo bijvoorbeeld het stuifmeel bij vele plantenfa- 
milies. Bij cactussen nu is een grondig onderzoek van alle delen niet mogelijk 
wegens het veelal onbekend zijn van bloemen, vruchten en zaden van ve
le soorten (einde 1 9e eeuw). Daarom moet een indelingssysteem van cac
tussen steeds gebrekkig blijven, temeer daar Engelmann aangetoond heeft 
dat in de zaden voortreffelijke karakteristieken verborgen zijn. Daarom zal el
ke cactusindeling provisorisch zijn en slechts later zal het mogelijk zijn een 
definitieve indeling op te stellen, welke gebaseerd is op alle kenmerken. Deze 
toestand van onze (onvolledige) kennis van de onderdelen van cactussen 
heeft tot gevolg dat in de indeling een grote waarde wordt toegekend aan 
uitwendige en vegetatieve kenmerken van het plantelichaam.'' Schumann 
is er zich dus terdege van bewust, dat zijn indeling op basis van uiterlijke 
plantkenmerken niet optimaal is en dat daardoor de geslachten bij de cactus
sen niet natuurlijk zijn, maar zuiver konventioneel en dat ze worden opge
richt, een tijdlang gebruikt en later weer worden verlaten.
Een kenmerk dat door Schumann gebruikt wordt voor de indeling is een re- 
duktie van de bladeren, wat leidt tot een indeling in 3 onderfamilies (zie ver
der). Als reden van het niet natuurlijk zijn van de indeling geeft Schumann
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aan dat het aanwenden van de uiterlijke kenmerken als indelingsbasis een 
belemmering is bij de indeling. Er treden namelijk veel overgangsvormen op, 
zoals de bolvorm die bij ouder worden overgaat in zuilvorm en ribben die 
overgaan in tuberkels. Dit heeft als gevolg dat het niet mogelijk is scherp 
omlijnde groepen aan te duiden.
Wanneer men het nu aloude concept van de plantkundigen zou volgen en 
alle groepen, waartussen overgangen bestaan, in één eenheid samenvoe
gen, dan zou het resultaat datgene zijn, waartoe Linnaeus kwam, toen hij de 
vroegere, afzonderlijke geslachten tot één geslacht, Cactus, verenigde. Bij 
konsekwent doorvoeren van bovengenoemd kriterium voor een indeling zou
den hoogstens drie geslachten, die duidelijk van elkaar te onderscheiden 
zijn, overblijven, namelijk Cereus, Opuntia en Peireskia, waarbij het groot
ste deel van de familie in het eerste is vervat.
Tegenwoordig (anno 1 900) echter huldigen plantkundigen dit principe niet 
meer als ze zich bezighouden met grote vormenrijke families. Men is ge
neigd de geslachten op te vatten als vormenkringen, gegroepeerd rondom 
een goed gedefinieerde typesoort. Vanzelfsprekend zijn er steeds soorten 
die tussen beide geslachten (vormengroepen) inliggen en zowel bij de ene 
als bij het andere geslacht kunnen worden ingedeeld (tussenvormen). Dat 
dit bij de cactussen veelal het geval is, duidt erop dat de familie der Cacta- 
ceae van jongere datum is, waarbij het proces nog bezig is scherpe groepen 
eruit te kristalliseren. Dit optreden van tussenvormen tussen geslachten en 
ook tussen de soorten bemoeilijkt het opstellen van een natuurlijk systeem. 
Met dit alles dient rekening gehouden te worden bij het (door Schumann) 
opgestelde geslachtsoverzicht, waar gepoogd is de geslachten door bepaal
de kenmerken van elkaar te scheiden. Tot zover de opvattingen van Schu
mann.
Steunend op het voorgaande aanvaardt Schumann een indeling in drie on- 
derfamilies (zie meer in detail volgende aflevering), nl. Cereoideae, Opunti- 
oideae en Pereskioideae, wat overeenkomt met de bovengenoemde inde
ling in drie groepen, indien men de dan algemeen geldende plantkundige in- 
delingsnormen zou volgen.
De belangrijkste onderscheiden tussen de drie onderfamilies zijn hieronder 
weergegeven.
CEREOIDEAE:
cactussen met uiterst gereduceerde bladeren, die slechts als schubben, aan 
de volwassen plant meestal niet meer herkenbaar zijn. Glochiden niet aan
wezig.
OPUNTIOIDEAE:
bladeren in de jeugdfase steeds aanwezig en goed ontwikkeld, later afval
lend. Glochiden aanwezig.
PERESKIOIDEAE:
bladeren duidelijk en blijvend aanwezig, gedurende de gehele levensfase. 
Geen glochiden aanwezig.
Het is dus de eerste maal dat de cactusfamilie in drie duidelijk van elkaar af
gescheiden groepen wordt opgesplitst, iets dat tot op heden door iedereen 
is aanvaard. Elke onderfamilie wordt verder opgedeeld in meerdere geslach
ten. De volledig gedetailleerde indeling zal gegeven worden in de volgende 
aflevering.

(wordt vervolgd)

Kouterstraat 41, B 8 1 5 8  Houthulst
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H et geslacht M atucana Br.&R. (XXI)

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

Matucana fruticosa Ritter. Succulenta 45 (8) p. 1 1 7 (1966)
(fruticosus = struikachtig)

Synoniem:
Borzicactus truticosus (Ritt.) Donald. The Nat. Cact. & Succ. Journ. 26(1)  
p. 10(1 971)

Beschrijving
Lichaam grasgroen, zuilvormig, 3-6 cm dik, 10-50 cm lang; sterk sprui
tend meestal vanaf de basis, veelkoppige groepen vormend tot 1 meter 
doorsnede; geen penwortel. Ribben 10-21, recht, met dwarsgroeven. 
Areolen ovaal, 2-3 mm lang, wit, 5-10 mm van elkaar verwijderd. Be- 
doorning recht, naaldvormig, geel tot bruin, later grijs wordend; randdo- 
rens 5-10, 8-60 mm lang.
Bloem 7-9 cm lang, in anthese 4-5 cm breed, iets scheef tot recht; peta- 
len aan de basis goudgeel overgaand in karmijnrood. Bloembuis 6-10 mm 
dik, bruingroen tot geel, grijs tot zwart behaard. Nektarkamer 3-5 mm 
hoog, afgesloten door een wit tot rosé diafragma dat gevormd wordt door 
de basis van de primaire meeldraden. Helmdraden aan de basis wit, over
gaand in rood, helmknoppen geel; primaire meeldraden aan de basis tot 
1,5 mm vergroeid als een manchet om de stijl. Stamper geel tot roodach
tig, stempellobben 5, ca. 2 mm lang, groen.
Vrucht rond met lengteribben, groen, later geelachtig, 10-15 mm in 
doorsnede.
Zaad als beschreven in deel XIX, ca. 2 mm hoog, ca. 1 mm dik.

Opmerkingen
Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende groeiwijze. In 
bloem, vrucht en zaad is de soort echter identiek aan M. aurantiaca.
M. fruticosa is gemakkelijk tot bloei te brengen, echter het aantal bloemen 
is meestal aan de lage kant (1 tot 3). De bloeitijd valt bij ons in de nazomer 
(augustus-oktober).

Verspreiding
M. fruticosa is afkomstig van San Juan, Dept. Cajamarca, Peru.
De soort is alleen van de typevindplaats bekend. Ritter heeft de soort daar 
in 1 964 ontdekt. Het type-exemplaar is in het herbarium van de Universi- 
teit van Utrecht gedeponeerd.

Veldnummers
FR 1 307 Matucana fruticosa.
Verder zijn ons geen veldnummers bekend.

(wordt vervolgd)

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

60



VERENIGINGSNIEUWS MAART 1989
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: Drs. J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Ko.renbloemstraat 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. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden jn Nederland f  35,--, voor leden in 
Beigië Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f  50,-. 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.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2263 HM Leidschendam.
Redacteur: Th.W.M. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
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. 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: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
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.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. ver
koop te Lunteren, onder vermelding van het gewenste artikel.
Voor België: rekeningnummer 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
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EVENEMENTENKALENDER
t/m 15 maart : INSCHRIJVEN RUILEN ZONDER HUILEN

27 maart

25, 26, 27 maart
1 en 2 iapril
1 april
8 april

29 april

4 mei

4 t/m 7 mei

6 mei

6 t/m 7 mei
20 mei
27 mei
27 en 28 mei

7 t/m 14 juni
10 juni
16 t/m 17 juni

18 juni
18 juni
24 juni
26 augustus

2 september 
8 t/m 17 sept.

24 september

Info in het januarinummer
: Belangrijke lezingen over Somalië en Asclepiadaoeae, georganiseerd door de afde

ling ’s-Gravenhage, Info in het februarinummer en bij mevr. N. Borgs. Tel.: 070- 
935208.

: Tweejaarlijkse tentoonstelling van Cactusvrienden Haspengouw in de lokalen van 
de Paters te Zepperen. Info bij J. Renotte. Tel.: 011-689632 (België)

: Bijeenkomst Algemene Studieclub. Info: R. de Groot. Tel.: 03200-41379.
: ALGEMENE LEDENVERGADERING TE ZWOLLE 

Info in het januari-, februari- en dit nummer.
: Bijeenkomst van de werkgroep Epiphytische Planten. Internationale Plantenbeurs 

te Roermond. Info in dit nummer en bij F. Süpplie. Tel.: 04750-19389 (na 20.00 uur).
: Tentoonstelling en beurs van de afdeling ” De Achterhoek” . Info in het februarinum

mer en bij mevr. A. Heijnen. Tel.: 05434-314.
: Bonsai-, Cactus- en Succulentenexpo van Cactaceae Brugensis in het ontmoe

tingscentrum van de "Bank Brussel Lambert” , Grote Markt te Brugge. Info: 050- 
335536 (België).

: De Friese Cactus- en Vetplantenbeurs. Info in het februarinummer en bij W. Bour- 
gonje. Tel.: 058-138834.

: Beurs en tentoonstelling van de afdeling Haarlem. Info in dit nummer.
: Goudse Cactusbeurs. Info in dit nummer.
: Ruilbeurs afdeling Tilburg. Info in dit nummer.
: Tentoonstelling van de Belgische vereniging "Leuchtenbergia” in het "Diensten

centrum” , Schoolstraat 44 te Schilde van 9.00 tot 20.00 uur.
: Succulentenshow in de botanische tuin ” De Uithof”  te Utrecht.
: Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
: Tentoonstelling georganiseerd door de afdeling Den Helder. Info in het februari

nummer en bij W. Lohrengel. Tel.: 02230-25777.
: Beurs van de afdeling Amsterdam in de Hortus Botanicus.
: Open dag van de afdeling Nijmegen.
: Plantenbeurs van de afdeling Dordrecht. Info in dit nummer.
: Succulentenbeurs van het Oosten georganiseerd door de afdeling IJsselstreek in 

de Hanzehof te Zutphen.
: 12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.
: Cactusreis naar Blanes in Spanje onder leiding van Dhr. W. Sterk. Info in het febru

arinummer en telefonisch nr.: 04920-23903.
: Internationale Succulentenbeurs van de Belgische vereniging "Leuchtenbergia” in 

het "Dienstencentrum” , Schoolstraat 44 te Schilde vanaf 10.00 uur.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam
21 april : Verzorgd door Karei Zaunbrecher.

Plaats: De Hortus, Plantage Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Arnhem
13 april : Grote verloting. We verzoeken iedereen overtollige gezonde planten mee te brengen

voor de verloting. Keuring stekwedstrijd 1988.
Plaats: Zaaltje van de Speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang 20.00 uur.

DER KAKTEENLADEN Verzendhandel
NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT:

MESEMBRIANTHEMACEAE:
Cole: Flowering Stones DM 169,--; Herre: Mesembrianthemaceae DM 235,--; Heine: Lithops-Lebende Steine DM 28, 
Storms: Growing the Mesembs DM 26,--; Sprechman: Lithops DM 189,--; Fearn: Lithops DM 8,--.
EUPHORBIACEAE:
The Euphorbia Journal 1 DM 108,--; The Euphorbia Journal 2-5 DM 98,-- p.st. (direct uit voorraad); Carter: New Succ. 
Spiny Euphorbias trom East Africa DM 26,-; Carter & Smith: Euphorbiaceae 2 (Flora Trop. EA) DM 62,--; Brewerton: 
Succulent Euphorbias DM 8,--.
NIEUW: Berger: Die Agaven (reprint) DM 98,--; Wickens: Crassulaceae DM 33,--; Schumann: Blühende Kakteen 8 
DM 50,--; Lemaire: Manuel de l ’Amateur de Cactus 1845 (reprint) DM 48,-; Bradleya 6-1988 (met Taylor’s Nachtrag zu 
Echinocereus) DM 29,80; Uitvoerige gratis inlichtingen d.m.v. 2 internationale antwoordcoupons.
JÖRG KÖPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT 
VERSANDGESCHAFTFÜR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1
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Afd. Delfzijl en omstreken
6 april : Bezoek aan de school van Schwab te Warffum.

Afd. Dordrecht en omstreken
13 april : Hoe zijn we met onze planten de winter doorgekomen. Incl. kasisolatie.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Eindhoven
3 april : Lezing door dhr. H. de Looze met dia’s van twee reisverslagen naar het Z.W. van de

V.S., naar standplaatsen van vooral Pedio- en Sclerocactus.
Plaats: Zaal ” de Schalm” , Meiveld 2 te Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
17 april : Cactus ABC door dhr. Veerman.

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

Afd. Fryslan
11 april : Onderlinge ruilavond en wat verder ter tafel komt. Plaats: Restaurant Sportpark,

Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
10 april : Walter Daems uit België met een lezing over Mamillaria’s.

Plaats: Zaal Zide Winden in Sprang Capelle. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda en omstreken
1 april : Bezoek aan de kassen van de Fa. Edelman.

20 april : Onderlinge ruil- en praatavond.
Plaats: ”  ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
23 maart : Jan Meere vertelt over kikkers uit Panama. Plant van de maand: Islaya.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
20 april 
22, 23 april

: Dhr. Boele spreekt over nomenclatuur. Tevens onderlinge ruilbeurs. 
: Plantenbeurs in de Hortus.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder
22 april : Een quiz verzorgd door Jo v.d. Schoor en Willem Lohrengel, en de film gemaakt door

Willem Witmer van de excursie in 1988.
Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard
13 april : Een lezing door dhr. A. Beukelaers met als onderwerp ” Op Cactussafari” .

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

U bent van HARTE WELKOM op onze OPEN DAG op 27 maart 1989 
(2e Paasdag) van 08.00 tot 17.00 uur.
DUIZENDEN PLANTEN, hopelijk in bloei, 
wachten op Uw belangstelling.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-17 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak. 
COLLECTIES TE KOOP GEVRAAGD.
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Afd. Nijmegen
4 april Benoemen van "naamloze” planten en praatavond.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Rotterdam
24 april Dhr. C.P.A. v.d. Wouw met een lezirlg over vetplanten in het algemeen.

Plaats: Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener Manzstraat 80, Rotterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Tilburg
10 april Lezing door dhr. Sterk over Noord-Amerikaanse cactussen.

Plaats: ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht
10 april Lezing door Rob v.d. Pols over o.a. Caudexplanten.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht. Bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. IJsselstreek
31 maart Dhr. Ter Brugge vertelt over zijn laatste reis naar Namibië, met dia's.

Plaats: "De Klokkenkamp" te Goor. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zaanstreek
7 april Ruilbeurs.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland
31 maart Bijeenkomst met ruil- en verkoopbeurs. Plant van de maand, Aloë door dhr. Dekker. 

Succulentenquiz en discussie-uurtje.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg 
4 april Lezing door Dhr. Beukelaers over Turbinicarpus en cactusbloemen. Tevens loterij. 

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

Afd. Zwolle
23 maart De heren H. en R. van Donkelaar geven een lezing over Euphorbiaceae.

Plaats: Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstr. 2, Zwolle. Aanvang: 
19.30 uur.

V
O Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht.
O Tel. 078-124200.
R

F R A N S  N O L T E E
N
D
E
R
E

HET ADRES VOOR ANDERE SUCCULENTEN.
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Binnenkort versch ijn t onze voorjaars lijs t met meer dan 500 soorten andere succulenten, 
incl. T illa n d s ia ’s. (GEEN CACTUSSEN).
Ten opzich te van vorig jaar staan er vele nieuwe soorten op de lijs t. Aangezien w ij nog vele 
nieuwe p lanten verwachten lig t het in de bedoeling in de loop van het jaar m instens 2 
aan vu llings lijs ten  te doen uitkom en.
De voorjaars lijs t en de aanvullingen worden U toegezonden na ontvangst van f  2,50 op g iro 
rekening 12.95.340.
Aangezien niet alle soorten in de lijs t kunnen worden opgenom en, is  een bezoek aan onze 
kas a ltijd  de m oeite waard.
De kas is tussen 1 april en 1 november geopend op zaterdag van 10 to t 3 uur. Verder op 
afspraak.
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NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
20 april : DiaVoordracht over Cactuskwekers in Europa door dhr. W. Dams.

Plaats: "Vogelzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

GRUSIONIA. tel.: 050-824660 Johan Kelrse.
14 april : Lezing door dhr. Leo v.d. Hoeven over zijn reizen door Brazilië.

Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA
21 april : Klein en groot door A. Liekens.

Plaats: "Dienstencentrum” , Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

PLANTENBEURS AFD. DORDRECHT

Wij organiseren deze op zaterdag 24 juni '89 in de zalen van het theater "De Uitstek” , Norderstedtplein 10, 
Zwijndrecht. Achter winkelcentrum Walburg. Inlichtingen onder tel.nr.: 078-311191 t.n.v. Lia Bouma b.g.g. 
078-171905 dhr. B. Mimpen. De kosten zijn f  5,00 per vierkante meter en de toegang is gratis.

Lia Bouma

WALBURG
R'DAIVI WINKELCENTRUM

CACTUSKWEKERIJ J. MOLENDIJK
GROENEWEG 179, 2691 MN ’s-GRAVENSANDE

Wegens te geringe belangstelling zijn wij alleen nog maar geopend op 
vrijdag 28 april en zaterdag 29 april 1989 en 
op vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni 1989.

Wij zijn geopend van 8 uur tot 16 uur.
Wij zijn niet meer open op andere dagen.
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PERSONALIA

Op de jaarvergadering nam de afdeling Gouda afscheid van mevr. Lia van de Burg-Broere als secretaresse 
van de afdeling. Tot haar opvolgster werd gekozen: mevr. W.G.J. Maas, Westringdijk 34, 2841 LW Moor
drecht. Tel.: 01827-3059.

Afdeling IJsselstreek:
Voorzitter : F.J. Warmenhoven, Tichelkuilen 208, 7206 BN Zutphen. Tel.: 05750-21674.
Secretaris : A.J.D. Melcherts, Molenstraat 48, 7581 BP Losser. Tel.: 05423-84695.
Penningmeester : H. Jacobs, Acacialaan 29, 7391 JV Twello. Tel.: 05712-71263.

FINANCIEEL OVERZICHT 1988.
balans 1988 balans 1987

001 bank en giro 21.523,34 22.239,13
002 spaarrekening
003 bezittingen cliché-

105.773,43 105.710,77

fonds 14.958,62 15.418,14
004 bezittingen Verkopen 14.947,41 13.399,23
005 computer e.d. 5.304,01 484,00
006 vorderingen
007 vooruitbet. contributie

6.348,95
49.628,21

6.457,48
55.368,41

008 nog te betalen 11.906,76 562,75
009 vermogen f  107.320,79 -  456,80 + 10.031,60

107.777,59 97.745,99
168.855,76 168.855,76 163.708,75 163.708,75

OVERZICHT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 1988
begroting 1988 inkomsten en uitgaven begroting 1989

101 contributie 99.000,00 99.584,66 98.500,00
102 inschrijfgeld 1.500,00 1.814,54 1.500,00
103 verkopen • 2.000,00 2.723,96 1.000,00
104 advertenties 4.100,00 6.854,32 6.000,00
105 clichéfonds 7.000,00 2.006,99 5.000,00
106 rente
201 tijdschrift

5.000,00
101.500,00

6.584,65
100.227,88

6.000,00
102.500,00

202 bibliotheek 1.800,00 2.048,40 1.800,00
203 bank/porto/incasso 4.000,00 4.328,88 3.500,00
204 materialen 1.000,00 397,08 500,00
205 Verg./reiskosten 6.000,00 5.878,98 5.500,00
206 propaganda 3.000,00 5.596,78 6.500,00
207 diatheek 300,00 826,00 500,00
208 diversen 1.000,00 1.092,96 1.000,00

winst/verlies 0,00 -  456,80 - 3.800,00
118.600,00 118.600,00 119.940,16 119.940,16 118.000,00 118.000,00

OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN HET MAANDBLAD (ad 201).
begroot 1988 betaald 1988 begroot 1989

001 drukwerk witte pagina’s 58.000,00 58.162,20 58.000,00
002 drukwerk gele pagina’s 10.000,00 10.153,21 10.000,00
003 adresseren Multidiensten 3.000,00 3.025,93 3.000,00
004 portokosten 13.000,00 13.602,26 14.000,00
005 verzendenveloppen 3.500,00 2.077,60 3.500,00
006 reiskosten redactie 2.000,00 1.914,15 2.000,00
007 lytho-aanmaak 12.000,00 11.507,25 12.000,00

101.500,00 100.442,60 102.500,00

Verkopen ten gunste van het
maandblad -  214,72

100.227,88

Volkel 22.1.89 
J. Vrenken
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE STUDIECLUB.

Kort verslag van de bijeenkomst d.d. 01-10-1988 van de algemene studieclub van Succulenta.

De bijeenkomst was in de kas en ten huize van de Hr. v.d. Hoeven een man die zich al ruim 30 jr. met cac
tussen bezig houdt.
De kas is wat anders ingericht dan bij de meeste van ons, de planten staan zo hoog mogelijk in de kas
om optimaal van het licht te profiteren, de planten zagen er dus ook fantastisch uit.
Het theoretische deel van de dag bestond resp. uit:
- dia’s uit Bolivia van vooral Sulco’s en Lobivia's door Leo die, zoals we van hem gewend zijn uitstekend 

waren en voorzien van leerzaam en bruikbaar kommentaar.
- reisverslag met een korf filmpje over de reis van Kik v. Boxtel en Johan Pot in Augustus gemaakt in Boli

via, na ongeveer 3 jr. voorbereiding en toeleven naar, was het grote moment daar. De reis was een suc
ces met, dankzij hun grondige voorbereiding betrekkelijk weinig problemen en slechts enkele dagen ver
lies omdat het leven en het tempo er nu eenmaal anders is.
Het uitwerken van de waarnemingen en het gevondene zal nog wel enige jaren vergen.

- Hr. Rubingh start de discussie over de recentelijke samenvoegingen in de Chileense geslachten Pyrrho- 
cactus, Thelocephala en Neoporteria door Ritter maar deze wordt wegens tijdgebrek verschoven naar de 
volgende bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst zal 1 april om 11.00 uur bij de Fam. Abbenes in Den Helder zijn en ondanks de,
voor velpn grote afstand hopen we op een goede opkomst.

Rob de Groot

RUILEN ZONDER HUILEN 1989. NIEUWE STIJL

Heeft u zich al opgegeven bij mevr. van Die? Doe het snel, voor de kosten hoeft u het niet te laten 
en u leert beslist weer ander liefhebbers kennen.
Lees het artikel in het januarinummer nog eens door.

GROTE CACTUSSHOW
met meer dan 30.000 Succulenten te Wijnegem bij Antwerpen en dit op

12 • 13 - 14 en 15 mei aanstaande.

Deze cactustentoonstelling wordt ingericht door de Belgische vereniging 
CACTUSSEN EN VETPLANTEN en dit ten huize van onze secretaris 

Eduard Van Hoofstadt, Kasteellei 111 te Wijnegem.
Deze unieke privé-verzameling werd bijeengebracht in een periode van 38 jaar.

De verzameling staat gedeeltelijk uitgeplant in een serre van 200 m2 en gedeeltelijk
in open lucht.

De openlucht aanplanting is tamelijk groot en te bekijken van half mei tot einde 
september. De planten staan uitgeplant tussen de vele rotsstenen, 

zowel in de kas als in open lucht.
Veel aandacht wordt hier gebracht voor zaaien en zaailingen.

De vereniging zorgt eveneens voor een uitgebreide plantenverkoop in de zaal en 
tent, rechtover de tentoonstelling. Er is eveneens een uitgebreide materiaalstand 

aanwezig. Men kan er met guldens betalen.
U kan er beslist een mooie uitstap van maken. Drank, broodjes, wafels, enz. zijn 

aan matige prijzen te verkrijgen.
Deze tentoonstelling is iedere dag (12-13-14 en 15 mei) open van 10 tot 19 uur en 

de ingang is gratis. Er zijn geen parkeerproblemen.
Alle informatie in verband met onze hobby kan er doorlopend bekomen worden. 

Voor meer inlichtingen vraag je naar Eduard op het nummer 03/353.72.58. 
Iedereen is hartelijk welkom.
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RUILBEURS AFD. TILBURG

Op 27 mei 1989 organiseert de afd. Tilburg een ruilbeurs. Plaats: Evenementenhal, Groenstraat, Tilburg. 
Reserveringen bij dhr. K. v. Herpt, Ohmstraat 30, 5021 NJ Tilburg. Tel.: 013-436467.
Entree bezoekers f  1,-. Tafelhuur t  3,- per meter met een max. van 5 meter.
Zaal open voor opbouw tafels om 8.30 uur. Zaal open voor publiek 10.00-16.00 uur.

RUILBEURS AFD. HAARLEM

De afdeling Haarlem organiseert in het weekend van 6 en 7 mei weer haar jaarlijkse beurs en tentoonstel
ling in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem (nabij N.S. station en Ripperdakazerne). De 
kosten zijn / 5,- per tafel per dag. Inlichtingen bij H.J. Bertram, tel. 023-360365.

H.J. Bertram

GOUDSE CACTUSBEURS
1

In 1989 zal de Goudse Cactusbeurs gehouden worden op zaterdag 20 mei, wederom op het bekende 
adres:
Gebouw Kunstmin, Boelekade te Gouda.
De zaal gaat open voor deelnemers om 9 uur, publiek is welkom van 10.00 tot 15.00 uur. Tafelreservering 
voor 10 mei bij Herman Busser, tel. 01820-29135.
Als vorige malen krijgt u één plaats gratis, max. kunt u twee plaatsen reserveren (dat is een halve markt
kraam) voor f  10,-- te voldoen in de zaal.

Herman Busser, voorz.

HOBBY-KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389.
Geopend iedere zaterdag van 11-17 uur, gesloten t/m 31 maart.

INTERNATIONALE PLANTENBEURS ZATERDAG 29 APRIL
U kunt nog inschrijven!! Zie Succulenta

OPEN DAG ZONDAG 28 MEI, 10-17 UUR.
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TWEEDE BIJEENKOMST WERKGROEP EPIPHYTISCHE PLANTEN.

Zaterdag 29 april zal de tweede bijeenkomst worden gehouden van de Werkgroep Epiphytische Planten. 
De bijeenkomst wordt gehouden bij F. Süpplie, Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond. 
Programma:
10-11 uur : Ontvangst van de deelnemers met gelegenheid tot het bekijken van de collectie van F. Süp

plie, het kopen en ruilen van planten.
Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de verzorging en de cultuur van epiphytische 
planten.
Vergadering m.b.t. de Werkgroep Epiphytische Planten. Dit punt kan eventueel wat uitlopen. 
Mogelijkheid tot ruilen of kopen van planten, bezichtiging collectie, bekijken herbariummate- 
riaal etc.

11-12 uur

12- 13 uur
13- ... uur

Niet leden van de WEP zijn van harte welkom, svp eerst aanmelden bij: F. Süpplie, tel. 04750-19389 (na 
20.00 uur).

WIE KAN MIJ HELPEN?

Toen ik onlangs mijn Crassula argentea een verzorgingsbeurt wou geven, bleek dat enkele kleine stam
metjes zomaar afbraken, blijkbaar rot.
Ik heb onmiddellijk de pot leeggehaald en alles leek aangetast. Hetgeen van de wortels nog over was heb 
ik moeten wegsnijden.
Overal rond, tot zelfs in de stammen zaten witte wormpjes ± 1 cm. groot en fors gerimpeld.
Al mijn boeken heb ik doorzocht maar nergens een oplossing gevonden. Men schrijft over bladstek maar 
nergens over stengelstek bij Crassula. Hoe kan ik de stammen redden waar ik ± 5 cm heb moeten afsnij
den.
Wat zijn de wormpjes, hoe komen ze daar zo plots en hoe kan ik ze voorkomen?
Mijn plant was ca. 10 jaar oud, 50 cm hoog en meerstammig, heeft nooit last gehad van insecten, werd op 
tijd verpot, had altijd een stenen pot en groeide tot hiertoe echt voortreffelijk.
Ik heb ongeveer 200 planten, allen succulent, maar zo’n verlies heb ik nog nooit gehad.
Zou het mogelijk zijn om mij dringend een antwoord te verschaffen, zodat ik toch iets van mijn plant kan 
redden? Met heel veel dank bij voorbaat.
Heijlens Morena; Van Lierdestraat 41, 9470 Denderleeuw (België).

HET WORDT NU TIJD OM TE 
VERPOTTEN EN TE ZAAIEN 

EN TE PLANTEN

Elke bezoeker aan onze kwekerij krijgt bij 
aankoop op alle planten een aantrekkelijke 
korting (op vertoon van deze advertentie).

Wij hebben het meest complete assortiment 
van potten, grondsoorten, meststoffen en 

biologische hobbyproducten.
Vraag nu aan onze gratis zaadlijst, met meer 

dan 2000 soorten interessante planten en 
onze gratis materialenlijst.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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Routebeschrijving t.b.v. de lezingen georganiseerd door de afdeling Den Haag op 27 maart a.s. Voor meer 
informatie zie het februarinummer of tel.: 070-935208.

INTERNATIONALE PLANTENBEURS ROERMOND

Zaterdag 29 april organiseert de werkgroep Epiphytische Planten een ruilbeurs te Roermond. Het evene
ment wordt gehouden bij Hobbykwekerij "Roermond", Weg langs het Kerkhof 1. Er is gezorgd voor over
dekte marktkramen die te huur zijn voor f  7,50/mtr. voor liefhebbers en f  100,--/mtr. voor handelaren. Deel
name door storting van het bedrag op AMRO-rekening 49.70.52.539 t.n.v. F. Süpplie. Indien gewenst wordt 
een gratis plattegrond verzonden door: F. Süpplie, Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roermond. Tel.: 
04750-19389 (na 20.00 uur).

CLICHÉFONDS

De grootste drukte van de zaadbestellingen is nu voorbij. Hierdoor kunnen we nu een over
zicht geven van de soorten waarvan nog voorraad is.
Van de hieronder genoemde soorten kunt U nog porties bestellen. Van alle genoemde soor
ten kunt U nu ook vijf porties bestellen voor de prijs van vier porties.
U kunt Uw bestelling plaatsen op een bestelformulier uit het Decembernummer van Succu
lenta of U kunt de gewenste soorten op een papier vermelden en dat naar onderstaand 
adres zenden. Vermeld wel of U direct betaalt, ot de zaden op rekening toegezonden wilt 
hebben.

Cactuszaden en Tillandsia’s
Vraag onze gratis zaadlijst met meer dan 3000 soorten en variëteiten aan. 
Naast een uitgebreid assortiment cactuszaden vindt u ook: Euphorbia, Pa- 
chypodium, Acave, Yucca, Cycas, Datura, Eucalyptus, Passiflora, Conophy- 
tum, Lithops, Mesembryanthemum, Musa-Bananen, Palmen, Palmvarens en 
nog vele andere zaden van (Succulente) planten. Tevens een groot assorti
ment Tillandsia’s.

C. Köhres
WingertstraBe 33 - D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.
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Voor mensen die belangstelling hebben voor grotere hoeveelheden zaden: Van een aantal 
soorten beschikken we nog over vele zaden. Belt U eens of schrijft U eens om informatie 
omtrent soorten en prijzen. (Tel. 077-510502).

Van onderstaande soorten kunt U nog zaden bestellen:
ACA 01 t/m 10; ANC 01, 04, 05; ARI 01 t/m 03; ARR 01; AST 04, 06 t/m 14; BLO 03; BRI 01 t/m 
05; BUI 01 t/m 04; CAR 01; CEC 01; CER 01, 02; CLE 01, 07; COA 02 t/m 04; COE 01; COP 05, 
06, 09; COR 01; COY 01 t/m 03, 05 t/m 07, 11, 15, 16; DIC 01, 03 t/m 15; DOL 01; ECA 01; ECO 
01, 03 t/m 12, 14 t/m 21, 23 t/m 35; 37 t/m 45, 47 t/m 57; EOF 03, 06, 07, 09 t/m 13; ECM 03, 04, 
06; ECN 01 t/m 03, 05, 06; ERC 01, 03 t/m 06; ERE 01; ESC 08, 09, 11, 12; FER 01, 02, 04 t/m
08, 10 t/m 12; FRA 01, 03 t/m 10; GYC 06, 09; GYM 01 t/m 11, 13, 15 t/m 19, 21, 23, 24, 26 t/m 
28, 30, 33, 36, 39, 40, 42, 44 t/m 47, 49, 51 t/m 54; HAM 01 t/m 05; HEL 01 t/m 04, 06 t/m 08; HIL 
01; HOM 01; HOR 01; KRA 01 t/m 03; LEA 01; LER 01; LOB 01 t/m 04, 06 t/m 10, 13 t/m 21, 23, 
24, 27 t/m 30; MAL 01 t/m 09, 12 t/m 16, 18 t/m 26, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43 t/m 49, 51, 
53 t/m 56, 58 t/m 60, 62 t/m 70, 72 t/m 80, 83 t/m 88, 90 t/m 104, 106 t/m 112; M EL 01 t/m 57, 
59; MIA 01 t/m 04; NBE 01; NBU 01; NCH 01, 03, 04, 06 t/m 21; NEG 01; NEP 01 t/m 12; NOT 
05 t/m 07, 09, 11, 13, 17, 18, 20, 21; OBR 01; OPU 01 t/m 04; Ore 01 t/m 04; ORO 01; PAR 01 t/m 
15, 18 t/m 22, 24, 26 t/m 32, 34 t/m 37; PED 01; PHE 01; PIL 01 t/m 14; PSL 04 t/m 06, 08, 09; 
PYR 03 t/m 06; REB 02 t/m 30; ROC 01, 02, 04; SCL 01; STE 01; STO 01; SUB 01; SUL 01 t/m
09, 11 t/m 19; THE 01, 05 t/m 10, 12 t/m 15, 17, 20; TRI 01 t/m 12; TUR 01, 02, 05, 06, 08, 10, 13; 
UEB 01 t/m 03; UTA 01; VAT 01; WEB 01; WEI 01 t/m 03, 05 t/m 14, 16; WIG 02, 04 t/m 06; WIL 
01; AC 01; AG 01 t/m 07; 11 t/m 15, 18, 19; AO 02 t/m 04, 06; AL 01 t/m 06; AN 01 t/m 08, 10 t/m 
16; AR 02 t/m 05; BO 01; BU 01; Cl 01; (CN (Conophytum) 01 t/m 06, 08 t/m 10; CO (Cotyledon) 
01 t/m 04; DA 01; DT 01; DN 03; DR 01 t/m 03; DU 01, 02; DY 01; EU 01, 02, 05; FE 01 t/m 03; Fl 
01; Gl 01, 02; HE 01 t/m 03; LI 02 t/m 07, 11, 12, 14, 15, 17 t/m 23; NO 02, 03; OO 02; SA 01; SC 
02; ST 01; TA 01 t/m 03.

De Gemengde zaden zijn alle nog voldoende leverbaar.

J.A. Schraets, Beheerder Clichéfonds 
Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

Opendeurdag van cactussen, vetplanten, rotsplan
ten bij: Mevr. Desender-Brunee Myriam, voorzitster 
van de Int. cactusclub van België, C. Barbierlaan 9, 
8021 Loppem. Iedereen hartelijk welkom (dicht bij 
Brugge, afrit 7bis nemen als je van de autostrade 
komt).

Opgaven voor het mei-nummer moeten vóór 15 
april 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: Förster-Rümpler: Handbuch der Kakteen- 
kunde (zeer goede reprint); Taylor: The genus Echi- 
nocereus; Backeberg: Die Cactaceae Band VI; Suc
culenta 1930-1936; Haage: Kakteen A-Z en wat klei
nere boeken.

Gevraagd: Buitenlandse literatuur In het alge
meen, Succulenta 1929 en eerder en Backeberg 
Band I. H. van der Beek, Louise de Colignylaan 12, 
2341 CJ Oegstgeest. Tel.: 071-155205.

Gevraagd: Tegen vergoeding portokosten een stek 
van Phyllocactus phyllantoides en andere Phyllo- 
cactus hybriden. G. Schonewille, Pr. Beatrixlaan 
144, 2286 LD Rijswijk Z.H. Tel.: 070-941745.

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

DOUG a VIVI ROWIAND
200 Spring Rood •  Kempsfoo, Bedford •  Engiand MJC42-BNQ 

Telephone Bedford (0234) SB970
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Te koop: Al. kas 5 x 2 m. met ca. 200 stuks 15- 
jarige cactussen, div. toebehoren w.o. gaskachel 
met thermostaat. Th. Linderman, Nachtegaalstraat 
34, 7587 AX de Lutte (O). Tel.: 05415-1201.

Te koop: Ca. 150 stuks cactussen in diverse soor
ten. Te bevragen bij O. op ’t Eijnde, Bisonstraat 44, 
5421 EE Gemert. Tel.: 04923-64978.

Opendeurdagen Cactusweelde Turnhout, 27 en 28 
mei 1989. Cuijpers Fr., Fonteinstraat 18, Turnhout 
014/417065; Delocht Fr., Raaftuinweg 3, Ravels, 
014/655810; Huygaerts M., Steenweg op Oostho- 
ven 39, Turnhout 014/418735; Lenaerts A., Leis
einde 46, Turnhout 014/418268; Moeskops F., 
Steenbakkerslaan 21, Turnhout 014/413602; Van 
Tuiden L., M e ib loem straa t 10, Turnhout 
014/415022; Verhaegen J., Sehoolstraat 26, Turn
hout 014/417808.

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.

CACTUSKWEKERIJ

Special Plants
H. de Vries, Folgeralaan 2B 

Drachten, tel. 05120-20699 
Kas open:

di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 

maandag gesloten
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1. Matucana frgticosa, cultuurplant. Foto: R. Bregman.
2. Matucana fruticosa, lengtedoorsnede van de bloem (cultuurplant).
3. Matucana fruticosa (cultuurplant), SEM-opname van het zaad in zijaan

zicht; ventrale zijde links, dorsale zijde rechts; vergroting 55x.
4. id., detail van de testa; vergroting 600x.
5. id., (Köhres, 1984), embryo.

Voor een tekening van de lengtedoorsnede van het zaad wordt verwe
zen naar deel IV. Succulenta nov. 1986, blz. 244.
SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.

mm
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Het geslacht Epiphylum  (IV)

FRANK SÜPPLIE

Epiphyllum lepidocarpum (Web.) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 
257. 1 913.
Synoniem:
Phyllocactus lepidocarpus Weber, Buil. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 462. 
1 902.

Beschrijving:
Oude takken verhoutend; ook de onderkanten van nieuwe takken vertonen 
dit verschijnsel, dit gedeelte betreft meestal alleen het ronde gedeelte van de 
takken. Later doorgegroeide takken hebben een bladvorm, soms driekantig 
van vorm, dik maar niet onbuigzaam. De breedte van de takken is 2-3 cm. 
De bloemen zijn 20 cm lang, wit. Nachtbloeier. De stijl is wit. De vrucht 
wordt tot 9 cm lang en tot 4 cm in doorsnede, violetrood. Op de vrucht zitten 
enkele langere schubben. Het vruchtvlees is wit.
Groeiplaats:
Nabij Cartago, Costa Rica.
Opmerkingen:
Wercklé, die deze soort destijds vond, omschrijft de kleur van het vruchtvlees 
als karmozijnrood.

Epiphyllum oxypetalum (De Candolle) Haworth, Phil. Mag. 6: 109. 
1 829.
Synoniemen:
Cereus oxypetalus De Candolle, Prodr. 3: 470. 1 828.
Cereus latifrons Pfeiffer, Enum. Cact. 1 25. 1 837.
Phyllocactus oxypetalus Link in Walpers, Repert. Bot. 2: 341 . 1 843. 
Phyllocactus latifrons Link in Walpers, Repert. Bot. 2: 341 . 1 843. 
Phyllocactus grandis Lemaire, Fl. Serr. 3: 255b. 1847.
Phyllocactus guyanensis Brongnart in Labouret, Monogr. Cact. 416. 
1853.
Epiphyllum acuminatum Schumann in Martinus, FL Bras. 42: 222.1 890. 
Phyllocactus acuminatus Schumann, Gesamtb. Kakteen 21 3 .1  897. 
Epiphyllum grande Britton & Rosé, Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 257. 1 913.

Beschrijving:
Krachtige, tot 3 m hoge, vertakkende soort. Takken plat en dun, 1 0-1 2 cm 
breed, langwerpig. De soort maakt een vrij grote , crèmekleurige tot witte 
bloem, 20-2 5 cm in doorsnede. De bloem hangt altijd min of meer. De 
bloembuis is 1 3-1 5 cm lang, tot 1 cm doorsnede, rood. De sepalen zijn rood 
tot amberkleurig en tot 1 0 cm lang. De stijl is vrij dik en tot 20 cm lang. De 
talrijke stempellobben zijn crèmekleurig. De vrucht is rood en langwerpig van 
vorm. De zaden zijn zwart.
Groeiplaats:
Mexico tot Guatemala, Venezuela en Brazilië.
Opmerkingen:
Een van de meest gekweekte botanische soorten. Dit komt waarschijnlijk 
door de vrij grote bloemen en de relatief gemakkelijke cultuur van de plant. 
De plant in mijn verzameling groeit vrij snel en moet ieder jaar worden terug
gesneden omdat hij tegen het glas groeit. De mooiste bloem van de botani
sche soorten.
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Epiphyllum oxypetalum var. purpusii (Mgt.) Backbg.
Synoniem:
Phyllocactus purpusii Weingart, Monatschr. Kakteenk. 17: 34. 1907.

Beschrijving:
Takken aan de groeipunt rond. Buitenste bloemblaadjes altijd purper ge
kleurd. Aan de basis van de bloemkroon zitten vele schubben die deze basis 
helemaal bedekken. Aangename geur van de bloemen.
Groeiplaats:
Mexico, Orizaba nabij Sta. Ana.

Epiphyllum phyllanthus (Linnaeus) Haworth, Syn. PI. Succ. 197. 1812.
Synoniemen:
Cactus phyllanthus Linnaeus, Sp. PI. 469. 1 753.
Opuntia phyllanthus Miller, Gard. Dict. ed. 8. No. 9. 1768.
Cereus phyllanthus De Candolle, Prodr. 3: 469. 1 828.
Phyllocactus phyllanthus Link, Handb. Erkenn. Gewachse 2: 1 1 . 1831 . 
Rhipsalis macrocarpa Miquel, Buil. Sci. Phys. Nat. Néerl. 1 8 3 8 :4 9 . 1838 
(voor het grootste gedeelte).
Rhipsalis phyllanthus Schumann in Martius, Fl. Bras. 4 2: 298. 1 890 (ge
deeltelijk).
Hariota macrocarpa Kuntze, Rev. Gen. PI. 1 : 263. 1 891.
Epiphyllum gaillardae Britton and Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 16: 240. 
1 9 1 3 .
Phyllocactus gaillardae Vaupel, Monatsschr. Kakteenk. 23: 87. 1 91 3.

Beschrijving:
Lange takken; hoofdtakken slank, rond of drie- tot vierkantig, overgaand in 
platte dunne takken die lichtgroen van kleur zijn en een purperen rand heb
ben, maximaal 7 cm breed. Deze takken vertonen duidelijke ronde inkervin
gen. De bloembuis is 25 tot 30 cm lang, slank. De bloemkelk is maximaal 25 
mm lang, witachtig. De stijl is witachtig en iets langer dan de lengte van de 
bloembuis. De stempel bestaat uit enkele lobben die eveneens witachtig zijn. 
De ongeveer 7 tot 9 cm grote, rode, langwerpige vrucht heeft 8 duidelijke 
ribben. De pulp is wit, waarin talrijke grote zwarte zaden.
Groeiplaatsen:
Panama tot Brits-Guyana, Bolivia, Peru, Brazilië en Paraguay.

Epiphyllum phyllanthus var. boliviense (Web.) Backbg.
Synoniem:
Phyllocactus phyllanthus boliviensis Weber, Dict. Hort. Bois, 957. 1 898. 

Beschrijving:
Wijkt af van de var. phyllanthus door de kleinere bloem van maximaal 3 cm 
doorsnede, rijkbloeiend. De bloemvorm is ook meer stervormig. Stamper 
rood.
Groeiplaats:
Bolivia, bij Santa Cruz.

Epiphyllum phyllanthus var. paraguayense (Web.) Backbg.
Synoniem:
Phyllocactus phyllanthus paraguayensis Weber, Dict. Hort. Bois, 957. 
1898.
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Beschrijving:
Takken tot 1,5 m lang. Bloem zuiver wit, stamper lichtrood tot wit, vrucht 
karmijnrood.
Groeiplaats:
Paraguay, in de Cordillera de los Altos en op andere plaatsen.

Epiphyllum phyllanthus var. columbiense (Web.) Backbg.
Synoniem:
Phyllocactus phyllanthus columbiensis Weber, Dict. Hort. Bois, 957. 
1898.

Beschrijving:
Takken kleiner en smaller. Bloembuis maar maximaal 6 cm lang.
Groeiplaats:
Columbia, ten oosten van de Rio Magdalena in bossen.

Epiphyllum phyllanthus var. rubrocoronatum Kimn.

Beschrijving:
Wijkt af door de tot 1 1 cm brede bloemen en de felrode meeldraden.
Groeiplaatsen:
Panama, Columbia en Ecuador.

Epiphyllum pittieri: bloemknop en bloem. Tekeningen van de schrijver
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Epiphyllum pittieri (Web.) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb., 1 6: 258. 
1913 .
Synoniem:
Phyllocactus p ittieri Weber, Dict. Hort. Bois, 957. 1 898.
Beschrijving:
Takken dun en plat, tot 3 m lang, maximaal 8 cm breed, zwak ingesneden. 
De bloem is relatief klein. De bloembuis is ongeveer 8 cm lang, wit tot groen
wit. Op deze bloembuis zitten enkele kleine rode schubben. Sepalen 4-4,5 
cm lang, smal. De kleur van de sepalen is geelgroen, de buitenste hebben 
een rode gloed. De petalen zijn wit en iets korter dan de sepalen. De witte 
stuifmeeldraden staan in twee rijen ingeplant en zijn iets langer dan de stijl. 
Deze stijl is van boven wit en naar onderen rood of purper. Het ovarium is be
zet met enkele kleine rode schubben. De vrucht is 2 cm lang, donkerrood. De 
zaden zijn zwart.
Groeiplaats:
Costa Rica, bij het plaatsje Zent.
Opmerkingen:
Deze soort bloeit vrij vroeg in het jaar en wel in januari, maar ook in andere 
maanden kan hij bloeien. De bloemen zijn de kleinste binnen het geslacht 
Epiphyllum.

*  *

W a t w e e t u van bo tan isch e  n o m en cla tu u r?  (IV)

BAREND OVERSTEGEN

Volgens de Code is publikatie van een naam pas effectief na openbare ver
spreiding in de vorm van drukwerk. Drukwerk moet in elk geval aan alle bo
tanische instituten met bibliotheken, die voor plantkundigen toegankelijk 
zijn, verzonden worden. Elke andere wijze van publiceren is ongeldig. Dus 
ook het publiceren van nieuwe namen in catalogi van handelaren, zaadruil- 
lijsten en niet-wetenschappelijke geschriften. De datum waarop de geldige 
publikatie van kracht is, is normaliter de dag waarop het drukwerk van de 
uitgever beschikbaar komt voor openbare distributie. Drukwerk dat alléén 
met de geconserveerde planten samengaat vormt nog geen geldige publi
katie, doch wordt dit pas als het ook onafhankelijk van de planten op bo
vengenoemde wijze verspreid wordt. De naam van een taxon is pas wettig 
als aan de volgende punten is voldaan: De publikatie is geldig en officieel 
van kracht; de naam voldoet aan de regels van de nomenclatuur; de publi
katie van de naam gaat vergezeld van een Latijnse beschrijving of diagnose 
van het betreffende taxon, of van een referentie naar een eerder op geldige 
wijze gepubliceerde beschrijving; de rang van het taxon is duidelijk aange
geven; het taxon dat er in rang boven staat is reeds eerder gepubliceerd of 
werd gelijktijdig gepubliceerd; het nomenclatorische type van de naam is 
duidelijk aangegeven; de naam van de auteur is aan het taxon toegevoegd, 
al of niet gevolgd door een jaartal van publikatie. Eventuele veranderingen 
van de oorspronkelijke spelling van een naam of epitheton op een later 
tijdstip veranderen de datum van publikatie niet. Een nieuwe combinatie 
(comb. nov.), of een erkend substituut (nom. nov.) voor een eerder op 
geldige wijze gepubliceerde naam is pas wettig als het basioniem, of het 
vervangen synoniem duidelijk genoemd wordt met een volledige en 
rechtstreekse verwijzing naar auteur en oorspronkelijke publikatie, inklusief 
bladzijde en datum.
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Namen van auteurs mogen afgekort worden, zoals L. voor Linné, Werd. 
voor Werdermann. Als twee auteurs gezamenlijk publiceren, worden beide 
namen vermeld, samengevoegd door het woord 'e t', of het teken '& '. Zijn 
er meer auteurs, dan wordt alleen de eerste naam genoemd, gevolgd door 
'et al.'. Als een auteur een taxon op geldige wijze publiceert en de naam 
van het taxon toeschrijft aan iemand anders, dan wordt de naam van die 
andere persoon gevolgd door de naam van de publicerende auteur met 
'ex' (=  naar, volgens, overeenkomstig) als tussenvoegsel. Als de naam en 
de diagnose van één auteur afkomstig zijn en deze worden in het werk van 
een andere auteur gepubliceerd, dan zal de naam van de eerste persoon 
gevolgd door de naam van de tweede met tussenvoegsel 'in ', tevens onder 
vermelding van plaats en datum van publikatie. Als men een geslacht, of 
een taxon van een lagere rang, in rang verandert met behoud van naam of 
epitheton, dan blijft de naam van de auteur van de oorspronkelijke naam 
(basioniem) van het taxon tussen haakjes staan vóór de naam van de au
teur die het taxon verandert. Dit geldt ook als een taxon van een rang lager 
dan geslacht, met of zonder verandering van rang, naar een ander geslacht 
of andere soort overgebracht wordt. In geval dat een naam, die wegens 
een eerder homoniem onwettig is, als synoniem genoemd wordt moet de 
aangehaalde naam gevolgd worden door de naam van de auteur van het 
eerder homoniem voorafgegaan door het woord 'non' liefst met de datum 
van publikatie. Soms kan het raadzaam zijn ook de namen van de auteurs 
van elk ander homoniem te vermelden voorafgegaan door het woord 'nee' 
(=  ook niet). Enkele voorbeelden van bovengenoemde zijn; Pediocactus 
simpsonii (Engelm.) Br. & R. var. caespiticus Backbg.; Gymnocalycium rio- 
jense Fric ex Pazout in Pazout, Valnicek & Subik 'Kaktusy' 132, 65 
1 960.; Bartlingia Brongn, Ann. Sci. Nat. (Paris) 10: 373 (1 827), non 
Reichb. 1824, nee Muell. 1882.

In de literatuur kan achter de naam van een taxon één van de volgende af
kortingen voorkomen:
nom. alt. 
nom. ambig. 
nom. confus.

nomen
nomen
nomen

alternativum
ambiguum
confusum

nom. cons. nomen conservandum

nom. dub. nomen dubium

nom. err.
nom. illeg.

nomen
nomen

errorum
illegitim um

nom. inval, 
nom. legit, 
nom. nov.

nomen
nomen
nomen

invalidum
legitim um
novum

nom. nud./n.n. nomen nudum

nom. obsc. 
nom. prov.

nomen
nomen

obscurum
provisorium

nom. rej. nomen rejiciendum

nom. sol. nomen solum

- alternatieve naam
- dubbelzinnige naam
- verwarrende naam voor verscheidene taxa 

gebruikt
- door de Code vastgelegde en beschermde 

naam die niet gewijzigd mag worden ook al is 
ze niet overeenkomstig de regels

- onbetrouwbare naam van niet te verklaren 
afkomst

- foutieve naam
- onwettige, dus overbodige en niet erkende 

naam
- niet geldig gepubliceerde naam
- wettelijk erkende naam
- nieuw gepubliceerde naam en erkend 

substituut voor eerdere naam
- zonder beschrijving gepubliceerde dus niet 

erkende naam
- naam van onbekende afkomst
- voorlopige naam wachtend op geldige 

publikatie
- verworpen naam van taxon dat geen type 

heeft
- naam zonder beschrijving; is gelijk aan nom. 

nud.
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nom. superfl. nomen superfluum

nom. tan t. nomen tantum
nom. triv . nomen triviale
nom. usit. nomen usitatum
comb. inval. com binatio  invalida
comb. nov. com binatio nova
gen. nov. genus novum
spec. nov. species nova
stat. nov. status novus

descr. nov. descriptio nova
typ . cons. typus conservandus

pro hyb. pro hybrida
pro sp. pro species
pro syn. pro synonymum
pro var. pro varietas
p. p. pro parte
sens. sensu
s. ampl. sensu am plificato
s. lat. / s. 1. sensu lato
s. str. sensu stric to
s. n. sine numero
s. comb. sine combinatione
s. descr. sine descriptione
excl. gen. excluso genere
excl. sp. exclusa specie
excl. var. exclusa varietate
emend. / em. em endavit*)
m ut. char. m utatis characteribus
etiam  v. etiam vice
cfr. / cf. confer
a f f . a ffin is
auct. non auctorum  non*)
auct. nonn. auctorum  nonnullo

rum
auct. div. auctorum  diversorum
*) gevolgd door de naam van de auteur.

- volgens de regels bij publikatie overbodige 
dus onwettige naam

- alleen maar een naam
- gewoon soortepitheton, volksnaam
- gebruikelijke naam
- niet geldig gepubliceerde combinatie
- nieuw gevormde combinatie
- nieuw geslacht
- nieuwe soort
- nieuwe uit eerder gepubliceerde naam of 

epitheton gevormde naam
- nieuwbeschrijving
- beschermd type; een beschermde naam kan 

onder bepaalde omstandigheden samengaan 
met een ander type dan door de auteur 
gebruikt

- als hybride genoemde naam
- als soort genoemde naam
- als synoniem genoemde naam
- als variëteit genoemde naam
- gedeeltelijk
- in de betekenis van
- in uitgebreide betekenis
- in ruime betekenis
- in beperkte betekenis
- zonder nummer
- epitheton zonder geslachtsnaam 
-zonder beschrijving (n.n.)
- met uitsluiting van geslacht
- met uitsluiting van soort
- met uitsluiting van variëteit
- hij verbeterde (het taxon)
- met de kenmerken veranderd
- zie ook
- vergelijk met
- verwant aan
- niet van de auteur...

- van enkele auteurs
- van verscheidene auteurs

(wordt vervolgd)

BOEKBESPREKING

Die Mammillaria Übersicht über die Arten, Varietaten und Synonieme der Mammillarien und 
verwandter Gattungen, door Dr. Bernd Hofmann et al., uitgave Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
Mammillarien beim Kulturbund der DDR.
In deel 3 van dit losbladig systeem, dat als het zo door gaat, de opvolger van Craigs boek zal wor
den, komen de volgende onderwerpen aan de orde: M. candida var. caespitosa, M. melano- 
centra var runyonii, de M. uncinata-vormen, alle synoniemen van M. beneckei, M. schuman- 
nii, M. poselgeri, M. mystax, Coryphantha macromeris en Escobaria emskoetteriana.

Th. Neutelings
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Foto's van de schrijver

X Graptoveria 'Silver Star'

W.J.M. STERK

Sinds enkele jaren is deze interessante kruising tussen Graptopetalum fiüfe- 
rum  en Echeveria agavoides op succulentenbeurzen aanwezig. Dat is geen 
wonder; het fraaie plantje maakt uitlopers, die aan het moederplantje al wor
tels krijgen. Ook wortelt ieder afgebroken blaadje.
Het rozet is hoogstens 8 cm in diameter. De wat teruggebogen blaadjes zijn 
5 cm lang, 1 cm breed en 0,7 cm dik. Aan de punt loopt het in een haartje 
uit. De kleur is zilverig grijsgroen, vandaar de naam. Na een jaar komt dit 
plantje reeds in bloei. Ik had er al niet zulke hoge verwachtingen van; de 
bloempjes (bleekroze met wat groen) aan de twintig centimeter lange sten
gel bevestigden dat. Deze bloempjes lijken wat de vorm betreft meer op 
bloemen van Echeveria dan op die van Graptopetalum. Van het plantje blijft 
na de bloei niet veel moois meer over. We kunnen het beter wegdoen en uit 
de stekjes nieuwe kweken.
Het plantje is uit de Verenigde Staten afkomstig, maar ook in Nederland is 
het uit dezelfde ouders gewonnen.
Als plantje is het een makkelijk groeiende aanwinst, zeer geschikt voor het 
opmaken van bakjes.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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M esem bryanthem aceae (LX11)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF f

Pherolobus maughanii 

Tekening A. de Graaf 

Naar een afbeelding in Herre,

The Genera of the Mesembryanthemaceae

97. Pherolobus N.E. Brown
(afgeleid van het Griekse pherein = voortbrengen en lobos = uitsteeksel).

Dit geslacht van éénjarige planten, dat bovendien monotypisch is, is waar
schijnlijk niet in cultuur.
De enige soort, Pherolobus maughanii, is volgens de systematiek nauw ver
want aan soorten uit het geslacht Micropterum  Uiterlijk hebben zij er even
wel niet veel van weg. Pherolobus maughanii gelijkt in zijn uiterlijke verschij
ningsvorm wel enigszins op een Titanopsis. De spatelvormige bladeren vor
men een rozet. Ze zijn bezet met papillen en de bovenzijde is convex, dus 
min of meer lepelvormig.
De bloemen zijn tamelijk langgesteeld en bleeklila van kleur met een purpe
ren hart. Op het vruchtbeginsel bevinden zich 5 knotsvormige uitsteeksels 
(zie de verklaring van de naam) die dezelfde purperen kleur hebben. Onge
twijfeld een prachtige en tevens bijzondere bloem. Jammer dat er nimmer 
zaad van wordt aangeboden.
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in de Kaapprovincie, in het Calvinia- 
district.

98. Phyllobolus N E Brown
(afgeleid van het Griekse phyllon = blad en bolos = hoop, massa).

Hiervan vermelden we alleen de naam, aangezien deze in oudere boeken en 
artikelen nog wel eens voorkomt.
Door mevrouw Dr. Louisa Bolus is het geslacht echter teruggebracht tot een 
ondergeslacht van Sphalmanthus en derhalve daarmee synoniem.

(wordt vervolgd)
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TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten, jaargang 39, 1988
Nr. 1 Een rijkbloeiende Chamaecereus silvestrii-hybnde is afgebeeld op de omslag van dit num
mer, aansluitend op een artikel over deze hybriden van de hand van E. Kleiner.
W. Höfer bericht over een cristaat-bloem in zijn Sulcorebutia crispata P. Braun en E. Esteves 
Pereira berichten over de sterk bedreigde Uebelmannia's, met name U. bu in ing iischijnt in hoog 
tempo uitgeroeid te worden. Over een nieuwe manier van bestrijding van rouwmuggen in cac
tusverzamelingen bericht R. Oeser.
Van de hand van Diers en Esteves is de nieuwbeschrijving van alweer een Discocatus, n.l. D. 
prominentigibbus
In de cactuscartotheek deze keer Pereskia weberiana en Rebutia heliosa 
Nr. 2 Mammillaria ascensionis is afgebeeld op de titelpagina van dit nummer. A. Fürst bericht 
over de maatregelen, die hij nam om de stookkosten in zijn kas te verminderen. M . Wohlschlager 
was in Mexico op zoek naar Mammillaria rubrograndis en bericht over zijn ervaring. Over rit
misch optredende bewegingsverschijnselen bij Wilcoxia schmollii handelt een bijdrage van S. 
Porembski en C. Neinhuis. P. Schatzle stelt een zuiver geel bloeiende vorm van Astrophytum  
coahuilense voor. E. en A. Lutz schrijven over hun reis door het westen van de USA. J. Perutka 
stelt zich de vraag of de bevlokking van de epidermus soortspecifiek is binnen het geslacht 
Astrophytum Cynanchum marnierianum is het onderwerp van een bijdrage door J. Reiss. G. 
Bastian beschrijft zijn ervaringen met Turbinicarpus schmiedickeanus
W.R. Abraham geeft de nieuwbeschrijving van Notocactus rubrigemmatus Over Aporocactus 
flagelliformis handelt een artikel van G. Gröner.
Deze maand in de cactuscartotheek: Fraitea melitae en Gymnocactus gielsdorfianus 
Nr. 3 De omslag van dit nummer wordt gesierd door de bloem van Echinocereus tayopensis 
W. Lück wijdt een bijdrage aan Mammillaria gracilis. W. Gertel heeft onderzoek gedaan aan 
grondmonsters van cactusstandplaatsen in Bolivia en publiceert de resultaten daarvan. Coleo- 
cephalocereus diersianus, een nieuwe soort uit de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais, wordt 
beschreven door P. Braun en E. Esteves. P. Schatzle bericht over een zuiver geel bloeiende vorm 
van Astrophytum niveum  Uitzonderingen bevestigen de regel: Een spruitend exemplaar van 
Euphorbia obesa wordt in woord en beeld voorgesteld door H. Streibel.
F. Krahenbühl koos Coryphantha greenwoodii als onderwerp van zijn bijdrage. Over de moge
lijkheden, die cactusbloemen hebben om ongewenste insekten de toegang tot de nektarkamer te 
bemoeilijken, handelt een interessante bijdrage van H. Hoock. T. Brückl houdt zich bezig met het 
geslacht Tavaresia en beeldt een bloeiend exemplaar van T. ba rk ly iaf. Een onbekende Echino
cereus wordt door N. Blum voorgesteld met het verzoek er de naam bij te leveren. P. Braun en E. 
Esteves zijn toe aan deel 4 van hun revisie van het geslacht Facheiroa
In de cactuscartotheek deze maand: Thelocactus hexaedrophorus, Weingartia neumanniana, 
Faucaria tuberculosa en Frithia pulchra.
Nr. 4 Op de titelpagina van dit nummer is een bonte collage van bloeiende vetplanten afgebeeld. 
Twee nieuwbeschrijvingen bevat deze aflevering: Mammillaria boelderliana wordt beschreven 
door M. Wohlschlager en Thelocactus bicolor var. commodus door R. Haas.
E. Meier wijdt een bijdrage aan de merkwaardige Schlumbergera-cu\t\var Enigma C. Horich be
richt over zijn bezoek aan de groeiplaats van Eccremocactus rosei De onlangs nieuwbeschre- 
ven Beiselia mexicana, een plant uit de Burseraceae, wordt voorgesteld door U. Eggli. G. Lücke 
verhaalt zijn cultuurervaringen met de "roodbloeiende koningin der nacht", XSeleliocereus 
maynardii, op hydrocultuur. Over het enten van zaailingen op Pereskiopsis handelt een bijdrage 
van A. Peter.
Deze maand in de cactuscartotheek Coleocephalocereus braunii, Echinocereus barthelowa- 
nus, Echinocereus laui en Sulcorebutia menesesii.
Nr. 5 J. Riha benoemt de groen(l) bloeiende vorm van Escobaria chaffeyi als forma viridiflora 
(Syn.: Fobea viridiflora Fric); deze plant is tevens op de omslag van dit nummer afgebeeld.
L. Diers en P. Braun publiceren de nieuwbeschrijving van Arthrocereus melanurus var. esteve- 
sii.
A. Peter vervolgt zijn verhandeling over het enten op Pereskiopsis B.E. Leuenberger geeft enke
le notities over Pereskia sacharosa De tot dusver weinig bekende vruchten van Mammillaria 
stampferi, Echinocereus longisetus var. "de Rayones", Ferocactus piliferus en Ferocactus 
schwarzii worden door G. Unger beschreven. H. Muller bericht in woord en beeld over een 
cristaatbloem aan Cereusperuvianus Over zijn cultuurervaringen met Uebelmanniapectinifera 
var. pseudopectinifera bericht W. Mielke. J. Gastring behandelt zijn ervaringen met Melocac- 
tussen W. Rauh wordt gelukgewenst met zijn 7 5ste, F. Ritter met zijn 90ste en O. Sadovsky 
met zijn 95ste verjaardag.
Deze maand in de cactuscartotheek Ariocarpus trigonus, Echinocereus pamanesiorum, Mam
millaria moelleriana en Matucana intertexta
Nr. 6 Dit nummer opent met een artikel over zeldzame Euphorbia's uit Ethiopië, van de hand 
van G. Frank, terwijl E. gymnocalycioides op de titelpagina is afgebeeld.
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P. Braun en E. Esteves zijn toe aan deel 5 van hun revisie van het geslacht Facheiroa en publice 
ren een nieuwe soort: F. tenebrosa. Zin en onzin van het enten wordt nog weer eens uit de doe
ken gedaan door E. Lutz. B. Diavatis stelt in woord en beeld een ongewone Hoodia, waarschijn
lijk een hybride, voor. H. Hoock houdt zich bezig met de wolvlokjes, die voorkomen op de epider
mis van sommige Astrophytums F. Hochstatter was op de groeiplaats van Pediocactus simp- 
sonii var. robustior en bericht over zijn waarnemingen.
üeze maand in de cactuscartotheek Arrojadoa horstiana en Bergerocactus emoryi.
Nr. 7 De titelpagina van deze aflevering wordt gesierd door een foto van een bloeiend exemplaar 
van Thelocactus heterochromus G. Pichler geeft een verhandeling over het fotograferen van 
cactussen op de natuurlijke groeiplaatsen. R. en F. Wolf houden zich bezig met Mammillaria pit- 
cayensis F. Krahenbühl breekt een lans voor Coryphantha's.
Notocactus gutierrezii, een nieuwe roodbloeiende soort uit Brazilië, wordt voorgesteld door W.
Abraham. , ,
G. Unger beschrijft een somatische mutatie bij Echinocereus viridiflorus Over het behoud van 
natuurlijke cactuspopulaties handelt een bijdrage van U. Seitz. H. Schumacher en H. Straka wij
den een bijdrage aan Euphorbia hadramautica Cleistocactus vulpis-cauda wordt in woord en 
beeld voor het voetlicht gebracht door W. Fleyer. H. Antesberger heeft de milieufactor licht als 
onderwerp gekozen. K. Augustin vervolgt zijn serie over de Suicorebutia's en Weingartia's met
FIS-nummers.
Gymnocatycium valnicekianum en Mammillaria dodsonii komen deze maand aan bod in de 
cactuscartotheek
Nr. 8Ariocarpus retusus var. furfuraceus siert de omslag van dit nummer. P. Braun verhaalt 
zijn reiservaringen in noordoost Brazilië. G. Frank bericht over een nieuwe vindplaats van Turbmi- 
carpus krainzianus Onder de titel ” 1838-1 988: 1 50 jaar Ariocarpus”  brengt W. Heyer de 
historie van dit geslacht. Notities over Hylocereus calcaratus komen van C. Florich. Over het 
verzamelen en verzorgen van Haworthia’s handelt een bijdrage van E. Kleiner. Echinocereus 
scheeri var. koehresianus, een nieuwe variëteit uit Durango, wordt voorgesteld door G. Frank. 
W. Gertel bericht over het terugvinden van het type van Sulcorebutia steinbachii 
Deze maand in de cactuscartotheek: Homalocephala texensis en Mammillaria zephyranthoi-

Nr. 9 Een natuuropname van een Cylindropuntia-b\oem siert de titelpagina van deze aflevering. 
F. Gebhart wijdt een bijdrage aan een mooi bloeiende Chamaecereus-hybride. Duvalia vestita, 
een nieuwe soort uit de Kaapprovincie, wordt voorgesteld door U. Meve.
B. Leuenbergër komt tot de conclusie d a t” FIU 22 6 ”  identiek is met Pereskia grandifolia var vi
olacea; hij geeft verder een determinatiesleutel voor Pereskia bahiensis en P. grandifolia en hun
variëteiten. .. . . ,
G. Königs plaatst enkele kanttekeningen bij de nieuwbeschrijving van Discocactus pseudola- 
tispinus P. Braun vervolgt zijn reisimpressies uit noordoost Brazilië. Over Jovibarba heuffelu en 
haar cultivars handelt een bijdrage van R. Flillmann. W. Haage put uit zijn herinneringen onder 
het motto "Ein Leben mit Kakteen” . . .
In de cactuscartotheek deze maal: Echinocereus delaetii, Echinocereus spmigemmatus, Cha
maecereus silvestrii en Phyllocactus hybridus
Nr. 10 Mammillaria magnimamma siert de omslagpagina van deze aflevering. E. Kleiner houdt 
zich bezig met Mexicaanse Sédum-soonen. Een manier om bedreigde soorten te vermeerderen 
via de ruiling van stuifmeelkorrels wordt uit de doeken gedaan door P. Schatzle.
P. Braun en E. Esteves geven de nieuwbeschrijving van Pilosocereus lindaianus, een nieuwe 
soort uit het noordoosten van de Braziliaanse deelstaat Goias.
B Leuenberger schrijft een "lm  Memoriam”  voor H. Sanchez-Mejorada. W. Plaage is toe aan 
deel 2 van zijn memoires. De herontdekking van Sulcorebutia tiraquensis var longiseta wordt 
door W. Gertel beschreven. F. Seiderer beschrijft zijn reis door Argentinië. Caralluma rogersn 
wordt in woord en beeld voorgesteld door B. Diavatis.
In de cactuscartotheek deze maand Rebutia narvaezense en Sulcorebutia steinbachii.
Nr. 11 Over oude en nieuwe Phyllocactussen handelt een bijdrage van E. Kleiner, terwijl een 
Phyllo-bloem de omslag van dit nummer siert. B. Diavatis houdt zich onledig met Sarcocaulon 
peniculinum T. Brückl wijdt een artikel aan de Ceropegia’s. Mammillaria booln wordt kritisch 
onder de loep genomen door R. Wolf. P. Schatzle houdt zich bezig met Astrophytum mynostig- 
ma var. tulense. Over het opkweken uit zaad van Adenium obesum handelt een bijdrage van F. 
Strigi. H. Loose schrijft over het vernieuwde kassenbestand in de Botanische tuin van Berlijn. Co- 
ryphantha guerkiana is als onderwerp gekozen door B. Wollenschlager.
L. Diers en E. Esteves geven de nieuwbeschrijving van Austrocephalocereus estevesn subsp.
insignitlorus. .
H. Wittau wijdt enkele regels aan de 60ste verjaardag van Walter Rausch. Gymnocatycium oe- 
nanthemum wordt voor het voetlicht gehaald door H.F. Plaage. W. Weskamp en J. Lambert ge
ven een kritische beschouwing omtrent Parodia fuscatoviridis
Deze maand in de cactuscartotheek Phyllocactussen, Turbinicarpus schmiedickeanus en 
Echeveria agavoides
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Nr. 12 Escobaria vivipara is op de omslag van dit nummer afgebeeld. H. Till en W. Till geven de 
nieuwbeschrijving van Gymnocaiycium pfianzii subsp. argentinense
A. Fröhlich geeft zijn ervaringen met winterharde cactussen. Over het overwinteren van cactus
sen in een kelder schrijft R. Pinther zijn ervaringen. R. Bauer vertelt zijn belevenissen met de 
kweek van Ephiphyllum chrysocardium  in de openlucht. E. Moser stelt Calibanus hookeri voor 
H. Nagel beschrijft zijn kennismaking met Mammillaria longiflora in Chihuahua. Over kleurafwij
kingen bij cactusbloemen handelt een artikel van K. Ruhl. W.R. Abraham schrijft over zijn erva
ringen in Brazilië. De geschiedenis van Astrophytum asterias vormt het onderwerp van een 
opstel door H. Hoock. K. Augustin vervolgt zijn artikelenreeks over Sulcorebutia's en Weingar- 
tia's met een HS-nummer.
In de cactuscartotheek deze keer Astrophytum asterias, A. senile, Echeveria derenbergii en 
Hoodia bainii 
A.B. Pullen

Cactusflora, jaargang 12 (1987-1988)
Nr. 1
Nr. 2 Süpplie belicht aspecten van het geslacht Epiphyllum. Hovens geeft aanwijzingen over 
lava-cultuur. Wijnants wijdt enkele regels aan Chiastophyllum oppositaefoiium.
Nr. 3 Noltee geeft aanwijzingen voor de behandeling van grijze Tillandsia's.
Nr. 4 Wijnants wijdt een pagina aan het landschap in Noord-Peru. Laenen beschrijft de verzor
ging van Turbinicarpussen. Vandecaveye gaat in op het geslacht Ferocactus.
Nr. 5 Wijnants wijdt in dit nummer een pagina aan centraal Peru. Aandacht wordt gegeven aan 
Zygocactussen. Hoste bespreekt Adromischus Vandecaveye behandelt het geslacht Escoba
ria.
Nr. 6 Laenen laat in het kort het geslacht Echinocereus passeren. Hoste doet hetzelfde met Li- 
thops en Vandecaveye blijft niet achter met het geslacht Copiapoa.
Nr. 7 Vandecaveye behandelt het geslacht Coryphantha Vandenbroeck bespreekt de natuur 
van de Galapagos-eilanden.
Nr. 8 Het geslacht Fthipsaiis wordt voorgesteld door Süpplie. Vandecaveye houdt zich bezig met 
het geslacht Gymnocactus. Hoste en Stassen schrijven enige woorden over Kalanchoe.
Nr. 9 Epiphyllum-hybóóen is het onderwerp dat Süpplie aangepakt heeft. Vandecaveye wijdt 
een artikel aan Echinopsis Een kort artikel gaat over Dischidia.
Nr. 10 Vandecaveye belicht het geslacht Echinofossulocactus

Lophophora, jaargang 5 (1988)
Nr. 1-2 Vervolg van het artikel over Salm-Dyck.
Nr. 3 Beschrijving van Euphorbia globosa met afbeelding van de oorspronkelijke tekeningen. 
Myriam wijdt een stukje aan Discocactussen
Nr. 4 Het artikel over Salm-Dyck wordt beëindigd, het was een vertaling van een publicatie uit 
1 8 9 2 .

Nr. 5 Delabarre toont de binnenplaat van het Cruydt-boeck van Dodonaeus, waarop een Melo- 
cactus en Aloë staan afgebeeld. Piens gaat in op de huidige tendens om veel geslachten samen 
te voegen; de overzichtelijkheid wordt er niet beter op.
Nr. 6 Piens geeft in vertaling een artikel over het enten van Parodia Plantonderdelen van cactus
sen worden verklaard.
Nr. 7
Nr. 8 Aandacht voor Rebutia Het enten van Parodia's wordt vervolgd.
Nr. 9 Aandacht voor Chamaecereus silvestrii Het Parodia-enten wordt afgesloten.
Nr. 10 Begin van een artikel over het gebruik van Trichocereus pachanoi als bedwelmend mid
del.
Nr. 11 Een artikel over Mammillaria albicoma
L. Bercht
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April

J. DEFESCHE

Zijn plantenkwekers eigenwijs? Wat denkt u, is er iets van waar? Je hoort 
het toch wel zeggen. Het is niet leuk voor eigenwijs te worden uitgemaakt. 
Van je zelf denk je toch dat je open staat voor nieuwe ideeën en helemaal 
niet zo star en stijf bent in gevestigde meningen! Maar misschien is er toch 
wel iets van waar. Velen van ons hebben opvattingen gevormd waar zij te
recht of ten onrechte niet gemakkelijk van afwijken. Luister maar eens naar 
de verhalen die verteld worden! Ik zaai zusofzo (met groot succes), mijn 
planten of die bepaalde soort behandel ik op de volgende manier, water geef 
ik zo, bestrijding van ongedierte doe ik op deze manier, als grond gebruik ik 
het volgende mengsel. Zo kunnen wij wel doorgaan.
De gesprekken onderling gaan dikwijls over deze dingen. Niet dat dit niet 
nuttig kan zijn: zeker kan men er van leren. Maar als men een paar jaar bezig 
is, gaan zich bepaalde meningen vastzetten en daar houdt men heel lang 
aan vast. Natuurlijk is dat niet altijd ten onrechte; voor u waren het de me
thodes die in uw omstandigheden het meeste succes hadden. Op een ander 
niveau kan men gaan strijden over de naam van een plant of over de naam
geving in het algemeen, maar laat ik daar maar niet over beginnen! Als je 
pas begint wil je alles wat met onze hobby te maken heeft zo snel mogelijk 
leren. Je hebt je eerste boekje over succulenten gelezen en je gaat naar een 
kweker met het geld dat je voor je verjaardag hebt gekregen. Je buigt je over 
de kleine plantjes en probeert de namen op de etiketten te lezen! Wat een 
teleurstelling, om er wanhopig van te worden! Want van die ontcijferde na
men heb je nog nooit gehoord en wat zijn die planten klein. Na korte tijd heb 
je hoofdpijn (tenminste dat had ik) en wil je de kas verlaten zonder iets ge
kocht te hebben! Als beginneling, ik heb het al gezegd, wil je veel leren en 
sta je open voor allerlei suggesties. Vroeger, meer dan nu, stonden in ons 
blad stukjes van onze leden waarin zij bepaalde "methodes” beschreven bij 
het inrichten van hun kas of het kweken van planten. Wat is er al niet voor 
ingenieus bedacht voor het enten! Ik zal niet zeggen dat die ideeën niet 
werkten, veel van die apparaten werken heel goed. Maar ik (zie je wel dat ik 
eigenwijs ben) houd het maar bij de elastiekjes. En wat is er niet geschreven 
over het grondmengsel! In oude boeken wordt er uitvoerig op ingegaan. 
Naast vanzelfsprekend goede ingrediënten als verteerd beukenblad en de 
aarde van molshopen moest er kalk gebikt worden uit oude schoorstenen. 
De laatste tijd lees je niet zoveel meer over grondsamenstelling. Een aantal 
jaren geleden was "Chemie Erde" de laatste rage. Wat men daar niet al 
voor goede eigenschappen aan toeschreefl Het was een echt wondermid
del. Men ging met busjes naar Duitsland om het naar hier te slepen! Nu hoor 
je er niets meer van. Toch hebben velen van ons een eigen recept. Terecht 
want door het tegenwoordige aanbod van zoveel soorten uit zover uit elkaar 
gelegen gebieden zal verschil in kweekwijze wel noodzakelijk zijn.
April, de winter is definitief voorbij. Voor onze planten en onze stookkosten 
was de afgelopen periode heel gunstig. Gelooft u ook dat voortaan de win
ters warmer worden? Succulentenliefhebbers zullen er geen bezwaar tegen 
hebben! Maar wat zal men zeggen als er weer een strenge winter komt! Het 
is toch altijd weer prachtig en wonderlijk als onze "doodse" planten weer 
tot leven komen en de eerste knoppen verschijnen. Komen ze of niet? Wat 
geurt onze kas als wij weer water gaan geven! Het voorjaar is wel een heel 
mooie tijd!
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Het geslacht M atucana  Br.&R. (XXII)

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

Matucana ritteri Buining. Succulenta 38 (1) p. 2 (1 959)
(ritteri = genoemd naar F. Ritter)

Synoniemen
Borzicactus ritteri (Buin.) Don. The Nat. Cact. & Succ. Journ. 26 (1) p. 10 
(1971)
Submatucana ritteri (Buin.) Backbg.
Submatucana ritteri fa. Agallpampa n.n.

Beschrijving
Lichaam donkergroen, plat-bolvormig, 5-1 0 cm d.ik, 3-5 cm hoog (in cul
tuur hoger); meestal weinig spruitend vanaf de basis. Zwak ontwikkelde 
penwortel. Ribben 12-22, 10 mm breed, stomp. Areolen ovaal, 5-10 
mm lang, 3-6 mm breed, met grijs vilt, 10-20 mm van elkaar verwijderd. 
Bedoorning in nieuwgroei bruin-zwart, later vergrijzend, recht tot iets gebo
gen; randdorens 7-10, zelden 11-14, 1-3 cm lang; middendorens 1-2, 
soms tot 5, 2-4 cm lang.
Bloem 70-90 mm lang, in anthese 45-50 mm breed, scheef, karmijnrood 
met violette rand. Bloembuis ca. 4 mm dik, rood, met witte volvlokjes. 
Nektarkamer 2-4 mm hoog, afgesloten door een wit tot rosé diafragma 
dat gevormd wordt door de basis van de primaire meeldraden. Helmdra- 
den aan de basis wit overgaand in violet, helmknoppen okergeel tot 
crème-violet; primaire meeldraden slechts aan de voet met elkaar ver
groeid zonder manchet om de stijl. Stamper violet; stempellobben 5-6, ca. 
2 mm lang, roodachtig groen.
Vrucht niet bolvormig maar met bulten en overlangse insnoeringen, glan
zend rood met groen, met schubjes en wolvlokjes bezet, 10-15 mm in 
doorsnede.
Zaad als beschreven in deel XIX, ca. 1,2 mm hoog, ca. 0,7 mm dik.

Verspreiding
De typevindplaats van M. ritteri is Otuzco, dept. La Libertad, Peru. De 
soort werd in 1 9 53 door F. Ritter ontdekt.
Het type-exemplaar is gedeponeerd in de "Stadtische Sukkulenten Samm- 
lung”  in Zürich, Zwitserland, onder nummer FR 229.
Zowel Buining (1 959) als Ritter (1981) vermelden, dat deze soort alleen 
van de vindplaats bekend is. Knize brengt echter een vorm in omloop onder 
de naam M. ritteri fa van Agallpampa, Dept. La Libertad.
De plant komt tevens voor tussen Agallpampa en Usquil.
De typevindplaats ligt op een hoogte van 2 500 m boven zeeniveau.

Opmerkingen
Deze soort valt op door zijn donkergroene epidermis, bruin-zwarte dorens 
en de — althans voor de aurantiaca-groep — slanke, lange, karmijnrode 
bloem. De bloemen verschijnen willig, meestal een aantal tegelijk; de bloei 
valt bij ons in het voorjaar (mei/juni). Als zaailing lijkt M. ritteri enigszins op 
M. aureiflora. Deze laatste plant is alleen bekend van de streek rond Otuz
co, dept. La Libertad. Tussen Otuzco en Cajamarca komen populaties voor 
van M. aurantiaca, sommige exemplaren hiervan lijken qua habitus sterk
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1 Matucana ritteri (cultuurplant), lengtedoorsnede van de bloem en zaadknoppen.
2 Matucana ritteri (importzaad Succulenta 1980), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; ventrale zijde links, dorsale 

zijde rechts; vergroting 65 x.
3 id., basaal aanzicht; funiculus-opening rechts, micropyle links; vergroting 90 x.
4 id., detail van de testa in het apikafe deel van het zaad; vergroting 500 x.
5 id., (Köhres, 1984), embryo.
Voor een tekening van de lengtedoorsnede van het zaad wordt verwezen naar deel IV, Succulenta nov. 1986, blz. 244. 
SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.
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op die van M. ritteri. Over de bloem van deze planten is helaas niets be
kend maar het is dus waarschijnlijk dat M. aurantiaca min of meer in M. rit
teri overgaat. Dit neemt echter niet weg dat de ''typische'' M. aurantiaca 
heel duidelijk te onderscheiden is van de ''typische'' M. ritteri.
Volgens Buining is M. ritteri het meest verwant met M. currundayensis, 
een soort, die door ons synoniem aan M. aurantiaca gesteld is.

Veldnum m ers
M. ritteri is verspreid onder de volgende veldnummers:
FR 299 Matucana ritteri 
Lau 1 1 6 Submatucana ritteri 
KK 71 1 Submatucana ritteri
KK 1045 Matucana ritteri fa. Agallpampa (wordt vervolgd)

Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwteusen

Wat is het nut van haakdoorns?

J.J. DE MORREE

Veel cactussen hebben een verdedigingslinie opgeworpen tegen aanvallers 
die het op hun waterig weefsel gemunt hebben. Bundels scherpe doorns, die 
vaak het volledige plantelichaam bedekken, steken uit naar de omgeving en 
dringen bij aanraking direct door de huid heen. Elk dier (of mens) zal na zo'n 
onaangenaam contact voortaan proberen om de planten te mijden, aange
zien een pijnprikkel een groot leereffect heeft. Niet alle dieren echter trekken 
zich van die waarschuwing veel aan. Als er weinig andere voedselbronnen 
zijn zullen dieren, gedwongen door de omstandigheden, zich gaan speciali
seren om cactussen te eten zonder veel hinder van de doorns te ondervin
den.
Zoals blijkt uit de verzuchtingen van cactusonderzoekers en verzamelaars in 
de vrije natuur zijn grazende geiten en schapen een regelrechte bedreiging 
voor een deel van de cactusvegetatie. De dieren zijn zo weinig kieskeurig dat 
zelfs behoorlijk gestekelde soorten tot op de grond worden afgevreten. Is de 
verdediging dan in de evolutie zo weinig effectief ontwikkeld?
We dienen ten aanzien van die vraag ons te realiseren dat geiten waarschijn
lijk uit zichzelf niet gekozen zouden hebben voor het grazen in een cactusve
getatie. Als we de natuur zijn gang zouden hebben laten gaan zouden er wel
licht helemaal geen geiten in Zuid-Amerika voorkomen. De mens heeft in zijn 
expansiedrang echter steeds meer gebieden veroverd en heeft tegelijk de 
voor hem nuttige huisdieren geïntroduceerd. De kunstmatig grote groepen 
dieren zijn min of meer gedwongen het voedsel te eten wat hun voor de bek 
komt op plaatsen waar de mens die dieren laten grazen. Een cactusvegetatie 
kan zich niet zo snel aanpassen aan de bedreiging en gaat voor een deel ten 
gronde.
In een meer natuurlijk biologisch milieu zullen de cactussen in voldoende 
mate door hun doorns worden beschermd om te overleven en om de zaad- 
zetting en vermeerdering te garanderen. Elke keer dat de mens op grove wij
ze ingrijpt in een uitgebalanceerd natuurlijk evenwicht dat in duizenden jaren
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is ontstaan raakt zo'n evenwicht verstoord. Dat niet altijd cactussen het 
slachtoffer zijn, maar soms ook direct de mens mag overduidelijk blijken uit 
het importeren van Opuntia's in Australië. Ooit waren de vrijwel doornloze 
planten bedoeld als voedselplant maar hun ontstuitbare en overweldigende 
groei heeft grote gebieden veranderd in een niet meer in cultuur te brengen 
cactuswildernis.
Cactusdoorns kunnen ook andere functies vervullen dan bescherming te bie
den tegen vraat. Een dichte bedoorning beschermt de planten tegen schade
lijke intensieve zonnestraling. Buxbaum veronderstelt al dat de doorns bij 
veel cactussoorten kunnen dienen als condensatiepunt, zodat nevel of mist 
op de doorns verandert in waterdruppels. Deze vallen vervolgens op de 
grond rond de basis van de plant of worden direct door de opperhuid opge
nomen.
Een intrigerende vraag waarop ik al enige jaren probeer een antwoord te vin
den is waarom cactussen haakdoorns hebben ontwikkeld. Het lijkt niet erg 
logisch dat een uitstekende cactusdoorn, die als verdedigingswapen be
doeld lijkt te zijn, uit ''bescheidenheid'' zijn priemende top ombuigt om pas
serende dieren te behoeden voor een pijnlijk contact. Een haakdoorn, en ze
ker wanneer deze volledig is omgebogen, lijkt veeleer gemaakt om een voor
bijkomend dier te enteren. Voor sommige sterk spruitende planten kan het 
inderdaad heel nuttig zijn om zich over grote afstanden te verspreiden wan
neer dieren stekjes meeslepen in hun vacht. Heel vervelend is het "gedrag” 
van de kleine sterk spruitende Mammillaria yaquensis, waarvan tientallen 
stekjes bij de geringste aanraking door kleding uit de pot worden gerukt. De 
centrale vaatbundel die de spruit met het moederlichaam verbindt is erg dun 
en eigenlijk beginnen jonge spruiten al direct met het vormen van worteltjes. 
Bij Ferocactussen zouden de zware naar beneden gebogen haakdoorns kun
nen verhinderen dat dieren vanaf de grond de top van de plant kunnen berei
ken. Tegelijk kan bij die Fero's die in de schaduw van bomen groeien worden 
voorkomen dat opvallend blad als een koek vastgestoken wordt op de top 
van de plant. Heel wat minder begrijpelijk wordt het bezit van haakdoorns 
echter bij kleine solitaire bolcactussen. Het kan toch niet de bedoeling zijn 
om als volwassen plant van de standplaats weggesleurd te worden. Hierbij 
denk ik dan bijvoorbeeld aan haakdoornige Parodia's en aan verschillende 
soorten Dolichotheles, Stylothelae en Ancistracanthae bij de Mammillaria's. 
Verder zijn er ook haakdoorns ontwikkeld bij de geslachten Hamatocactus, 
Glandulicactus, Ancistrocactus, Sclerocactus, Cochemiea en Coryphantha. 
Bij Ancistrocactus scheerii zit de haakvormige middendoorn zelfs verborgen 
tussen de centimeters ver uitstekende rechte middendoorns. 
Welbeschouwd zijn van de onnoemelijk vele soorten cactussen er slechts 
een klein aantal van haakdoorns voorzien. De schijfcactussen (Opuntioideae) 
en de grote zuilen (Cereae) hebben zich niet als zodanig gespecialiseerd. 
Maar ook bij Echinocerei, Rebutia's, Copiapoa's, Gymnocalyciums, Noto- 
cacti en Lobivia's worden ze niet aangetroffen.
Het zou te eenvoudig zijn om te veronderstellen dat cactussen hun doorns 
uit ijdelheid omkrullen om mensen en in het bijzonder cactusverzamelaars te 
bekoren. Dat zou overigens in hun eigen nadeel zijn (sic). Alle aanpassingen 
hebben in de natuur een doel. De vorm van bloemen, bladeren, zaden en 
bessen alsmede hun kleur dragen bij aan een zo optimaal mogelijke 
overlevings- en voortplantingskans. Zouden cactusdoorns daarop een uit
zondering zijn? Persoonlijk heb ik het vermoeden van niet, maar echt gefun
deerde argumenten heb ik daarvoor nog niet gevonden. Misschien heeft de 
haakdoornigheid ook niet één doel, maar kunnen haakdoorn-s afhankelijk van
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de situatie bij verschillende cactussoorten verschillende taken vervullen. 
Welke Succulentalezers met een creatieve geest, enig gevoel voor de relatie 
tussen vorm en functie, of met een filosofische inslag willen een bijdrage le
veren om de theorievorming over dit onderwerp op gang te brengen. De be
doeling van deze oproep is dus om een proces van brainstormen te starten, 
waaruit goede vondsten of ideeën kunnen worden geput, die stimuleren om 
dieper op deze materie in te gaan. Tegelijk zou ik de leden die verre reizen 
maken naar de groeiplaatsen willen vragen om uit te zien naar biologische 
cq. ecologische redenen voor haakdoornigheid. Denk er eens rustig over na. 
Ik verneem graag uw reacties.
Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

Pyrrhocactus residuus Ritter
syn.: Neochilenia residua (Ritt.) Backeberg 

Neoporteria residua (Ritt.) Don. & Rowl

S. KOOIJ

Een van de zeldzaamste vertegenwoordigers van het door Ritter opgestelde 
geslacht Pyrrhocactus is wel P. residuus. Een plant die voorkomt in het 
noorden van Chili, nabij de kust, aan de rand van de daar beginnende 
woestijn. Ritter vond daar deze, in de natuur uitstervende, of thans 
reeds uitgestorven plant, zo hij zelf zegt "vereinzelt". De reden van de 
zeldzaamheid ligt nu eens niet primair bij de meedogenloze achtervolgings- 
waanzin van liefhebbers en kwekers, die doorgaans aangespoord door op
windende verhalen in de diverse cactusbladen overgaan tot het "verzame
len”  van zeldzaamheden, maar in een natuurlijke vervolging door hongerige 
guanacos, welke deze cactus aanvreten en uitgraven. Ritter vond deze plan
ten met onderlinge afstanden van enkele kilometers, zodat het welhaast on
mogelijk moet zijn om tijdens de bloei bestoven te worden en zodoende voor 
nageslacht te zorgen. Toen Ritter later op een vindplaats kwam waar een 
groot aantal Pyrrh. residuus stond, trof hij daar alleen maar planten aan 
waarvan de schedels kompleet uitgevreten waren door de guanacos.
De planten waren afgestorven, daar door de vraat de planten waren 
uitgedroogd. De volledige populatie was'vernietigd, ook vele kilometers 
verder werden geen planten meer aangetroffen. Waar misschien een aantal 
planten samen groeien is het welhaast zeker dat de guanacos, gedreven 
door de grote vegetatie-armoede, deze planten zullen vinden en vernietigen. 
In de groeitijd zijn de schedels van deze planten week en bijna doornloos, 
zodat ze een gewillige prooi zijn voor de altijd hongerige dieren. Alleen plan
ten die solitair groeien en ver uit elkaar staan kunnen zodoende misschien de 
"s lag" overleven, maar zullen geen zaad en dus ook geen zaailingen vóórt
brengen.
De enige natuurlijke vijand van de guanaco was de puma. In Chili is deze 
prachtige rover echter niet meer (ook al niet meer) aanwezig. De door de 
mijnsluitingen afgedankte en dus loslopende ezels en andere weidedieren 
komen niet zo ver de woestenij in omdat voor deze dieren daar te weinig wa
ter aanwezig is. Ze zouden door dorst om het leven komen, dus van deze 
beesten heeft P. residuus geen last. Guanacos zijn niet op water als primaire 
leefomstandigheid aangewezen. Het verstoorde evenwicht der natuur is nu 
zover dat, toen Ritter in 1 972 Chili verliet, er nog slechts een enkele plant te 
vinden was. Hij schreef min of meer dramatisch: "Als ich Chili in 1 972 ver-
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liess, nur ein einziges Exemplar in Natur bekannt, das ich vor den spahenden 
Augen der Guanacos etwas durch die Steine zu schützen versuchte".
Op zijn reis samen met A.F.H. Buining in 1 968/1 969 troffen ze een van de 
laatste nog in de natuur levende planten aan, misschien komt de soort nu 
nog alleen maar in de verzamelingen voor. Ook in de verzameling heeft zij 
het moeilijk. Het is een lastige groeier zoals alle noordelijke planten, bloeit 
bijzonder rijk, maar geeft slecht zaad.

P. residuus is een voorbeeld van het bewijs dat wanneer een eco-systeem 
om wat voor reden wordt verstoord de gevolgen buitengewoon groot zijn. 
Hier gaat het nog om een cactus, die door velen nog wordt gezien als 
"w at maakt het uit” , maar toch ook een schakel is in een natuurlijk even
wicht.
Het is een taak voor de liefhebbers die deze planten kweken, de soort zorg
vuldig te behandelen en voort te laten bestaan.

Beschrijving:
Lichaam: stevig, grauwzwartgroen, vaak geblakerd door de zon, solitair, halfkogelvormig, 4-8 
cm dik, met dikke naar onder toe snel dunner wordende harde penwortel met een vernauwde 
hals. Schedel bijna niet ingezonken, bedoornd (niet in nieuwgroei).
Ribben: 1 2-1 4, eerst later duidelijk, min of meer gedraaid, sterk gebocheld, met versmalde zij
den tussen de knobbels. Knobbels breed, van boven stomp en vlak, naar de basis verbreed, 
achter de areolen met stompe kinnen opgetrokken, die niet naar boven gekromd zijn. In de ou
dere fase trekken de ribben zich in de lengterichting samen.
Areolen: grauwviltig, rond tot langvormig, 3-5 mm lang, boven op de knobbels enkele millime
ters van elkaar.
Doorns: lichtbruin met grauwzwarte punten, vergrauwend, naaldvormig. Randdoorns: 10-1 2, 
meer tegen het lichaam liggend, 5-14 mm lang, de onderste zijn de kortste, recht. Midden- 
doorns meestal 2-5, oudere planten tot 8, iets steviger, 1 -3 cm, lang, recht of iets naar boven 
gebogen.
Bloemen: 35-40 mm lang en breed.
Kroonbladen: ca. 20 mm lang, 4 mm breed, lancetvormig, zijdeglanzend, binnenste crème
wit, buitenste purper-rose.
Vrucht: lichtrood, 20-33 mm lang, 7-1 5 mm dik, met enkele wolvlokken, rest van de bloem 
stevig eraan vastzittend. Ziet er ongeveer uit als een "Windverwehrungsfrucht''.
Vindplaats: Kustgebergte bij Antofagasto, langs de kust tot Tocopilla. Voor het eerst door Rit- 
ter in 1954 gevonden; veldnummer FR 203. Verwant met P. reconditus
Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk
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Kent u haar nog? Coryphantha com pacta (Engelm.) Br. & R.

PAUL NEUT

Wanneer men af en toe enkele verzamelingen bezoekt of op ''speurtocht'' 
gaat bij beroepskwekers, valt het op dat het geslacht Coryphantha maar 
magertjes vertegenwoordigd is. Bij sommigen ontbreekt ze zelfs volledig. 
Waar is de tijd dat dit geslacht volop in de belangstelling was, in praktisch 
geen enkele verzameling ontbrak en er heel wat literatuur over verscheen? 
Dat is amper 1 5 a 20 jaar geleden en het is nog enkel bij de liefhebbers uit 
die tijd dat men nog wat Coryphantha's zal kunnen vinden. Achteraf schijnt 
dit geslacht zowat in de vergeethoek geraakt te zijn, men is er over "uitge
schreven'', niets nieuws meer onder de zon.
Het zijn nochtans prachtplanten, alhoewel niet de gemakkelijkste; die laatste 
eigenschap zal wellicht de reden zijn waarom "ze " minder gekweekt wor
den. Beroepskwekers beginnen er liever niet meer aan; 't gaat niet snel ge
noeg, ze zijn niet commercieel genoeg (of niet meer). Beginnende liefheb
bers schrikken er voor terug om ze te zaaien, kennen de meeste Coryphan
tha's niet eens (nooit gezien) of ondervonden wellicht te grote problemen of 
tegenslagen na het zaaien en bij de verdere opkweek van zaailingen.
Toch is het zaadaanbod van sommige handelaren niet mis. De vraag is 
evenwel of dit zaad (ingevolge de geringe vraag er naar?) wel vers genoeg is 
of nog dateert uit "den tijd van Napoleon".
Even een duik in de geschiedenis: Dr. Georg Engelmann (1 804-1 884) die 
ooit als arts een door majoor Emory geleide expeditie begeleidde, richtte in 
1 856 een nieuw geslacht op, "Coryphantha", voor een deel voor soorten 
die vroeger behoorden tot het door Haworth in 1812 gecreëerde geslacht

Coryphantha compacta Foto van de schrijver
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Mammillaria. Zijn boek "Cactaceae of the Boundery" is nu nog steeds een 
goede referentie.
"Splitter" Backeberg deelde het geslacht Coryphantha nog eens in twee 
groepen:
- Neocoryphantha: ovarium en vrucht met enkele schubben, bovenaan of 
zijdelings, met of zonder klieren in axillen of groef.
- Coryphanta. ovarium en vrucht steeds naakt.
Deze laatste groep wordt dan nog verder onderverdeeld in Sulcolanatae 
(zonder klieren in axille of groef) en Recurvatae (met klieren in axille of 
groef). Echt "specialité a la Backeberg".
Als voornaamste kenmerken van dit geslacht kunnen we onthouden: bloeit 
uit de kop, tepels met doorlopende groef, vrucht meer of minder groenach
tig en met waterig sap, zaad bruinachtig en zacht. Bloem en vrucht zijn (na
genoeg) kaal. Doorns meestal stijf en gebogen. Bloemkleur varieert van bij
na wit over geel tot karmijn (bijna violet).
Hun verspreidingsgebied loopt van Brits-Columbië, zuidelijk Canada over de 
U.S.A. tot het zuiden van Mexico. Er zijn zo'n tachtig soorten (met variëtei
ten) beschreven.
Coryphantha compacta groeit gedrukt bolvormig, 6 cm lang en 5-8 cm in 
diameter, niet spruitend. Randdorens 16, 1-2 cm lang, aanliggend, stijf, 
witachtig; meestal geen middendoorns. Bloemen slechts 2 cm lang en even 
breed, geel. Groeiplaats: Mexico (Chihuahua, Cosihuiriachi).
Coryphantha's zijn (doorgaans) gemakkelijk te zaaien, vers zaad kiemt pro
bleemloos en zaailingen zijn al te enten na 5 a 6 maanden, hetzij op een klei
ne Echinopsis, een niet "jagende" onderstam of op een groene Echinoce- 
reus (jawel). De verdere verzorging geschiedt volgens de vereisten van de 
onderstam.
Bij sommige Coryphantha's zijn de meeldraden "gevoelig" oftewel bij aan
raking gaan ze de stamper schroefvormig omsluiten. Naar mijn weten (en na 
herhaalde proeven) zijn Coryphantha's niet zelffertiel en moeten ze kruis
bestoven worden.
Het zijn echte zonnekloppers, veel licht en warmte en dan komt de bloei wel. 
Wortelecht zijn ze wat moeilijker, na eventueel wortelverlies herbewortelen 
ze niet gemakkelijk. In een kleiachtig, goed doorlatend grondmengsel echter 
doen ze 't  wel maar het blijven trage groeiers. In het najaar is het even oplet
ten geblazen. Coryphantha's zijn nogal gevoelig voor roodrot dat gemakke
lijk optreedt bij zwoel weer gepaard met teveel gieten (met dikwijls te koud 
water). Alleen het mes brengt dan nog enige remedie. Ouder wordende 
planten worden nogal eens ontsierd door het kliervocht dat uit de axillen c.q. 
groeven te voorschijn komt bij heel warm weer. Inklevend stof geeft de plant 
alras een vuil uitzicht. Een licht sopje met een zacht borsteltje geeft de plant 
weer zijn oorspronkelijk uiterlijk terug. Sommige weinig bedoornde en tame
lijk vlezige planten lijken wat gevoelig voor spint.
Met enig gevoel en oplettendheid zijn het echt geen te moeilijke planten. 
Proberen maar? De uitdaging is groot...

Rumoldusstraat 16, B -175 0  SchepdaaI
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Het geslacht Epiphyllum (slot)

FRANK SÜPPLIE

Epiphyllum pumilum Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 258. 1 913.
Synoniem:
Phyllocactus pumilus Vaupel, Monatsschr. Kakteenk. 23: 1 1 7. 1893. 

Beschrijving:
Eerst rechtopgroeiend, later hangend, tot 5 m lang. Hoofdtakken rond. De 
eindtakken kunnen rond en alleen aan het uiteinde afgeplat zijn, terwijl ande
re volledig plat zijn, tot 1,5 m lang. De takken zijn echter meestal tot 60 cm 
lang en tot 8,5 cm breed. De bloem is klein. De bloembuis is maar 6 cm 
lang, groenwit maar ook roodachtig. De sepalen zijn lineair, groenachtig of 
roodachtig. De lancetvormige petalen zijn witachtig, tot 4 cm lang. De stijl is 
wit en vrij dun en kan een lengte hebben van 4-7 cm. De vrucht is 5-7 kantig 
en heeft enkele kleine schubben. Haar kleur is kersenrood. Het vruchtvlees is 
wit en bevat talrijke kleine zwarte zaden.
Groeiplaats:
In de binnenlanden van Guatemala. Hij werd in 1 920 door H. Johnson ge
vonden bij Chama, Alta Verapaz.
Opmerkingen:
De soort wordt wel eens verwisseld met E. pittieri. De bloem lijkt ook veel op 
die van deze soort maar de stijl is altijd wit.

Epiphyllum ruestii (Wgt.) Backbg.
Synoniem:
Phyllocactus ruestii Weingart, Monatsschr. Kakteenk. 123. 1914.

Beschrijving:
Rechtop groeiende plant, vertakkend. De stam is van onderen rond, daarbo
ven 1-3 kantig. De eigenlijke takken zijn bladachtig, lancetvormig, donker
groen en ingekerfd. De areolen zijn relatief ver van elkaar verwijderd, hebben 
wat vilt en 1 doorntje. Het ovarium is eivormig tot langgerekt, groenachtig en 
is bezet met ongeveer 1 5 zeer kleine schubben. Sepalen geel, smal, lancet
vormig, spits toelopend. Petalen wit en eveneens lancetvormig. De talrijke 
helmdraden zijn geel, helmknoppen bruinachtig. De stijl is wit. De stempel 
bestaat uit 1 0 gele lobben.
Groeiplaats:
Honduras.

Epiphyllum stenopetalum (Förster) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 16: 
259. 1 913.
Synoniem:
Phyllocactus stenopetalus Förster, Handb. Cact. 441 . 1 846. 

Beschrijving:
Lichtgroene takken die vrij groot en breed worden en golvend zijn, vrij dun, 
met diepe inkervingen aan de rand. De bloembuis is 1 5 cm lang en is bezet 
met enkele kleine rosekleurige schubben. De sepalen zijn rosé tot roodgroen. 
De petalen zijn wit, tot 8 cm lang en 4-7 mm breed. De stamper steekt iets
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Epiphyllum
species
van
Chicocas tenango

Foto: F. Süpplie

buiten de bloem uit, de kleur is rosé of rood. De stempel bestaat uit 1 2-1 4 
gele lobben.
Groeiplaats:
Mexico, Oaxaca.

Epiphyllum strictum (Lem.) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb., 1 6: 258. 
1 9 1 3 .
Synoniem:
Phyllocactus strictus Lemaire, lllustr. Hort. 1: Misc. 107. 1854.

Beschrijving:
Takken lineair, tot 2 m lang, groen, 5-8 cm breed, ingesneden. De sepalen 
zijn rosé en de petalen wit. Deze petalen lopen spits toe en kunnen 6-8 cm 
lang zijn. De meeldraden zijn wit. De stijl is rosé of rood. De stempellob- 
ben zijn geel. De kogelvormige vrucht wordt 4-5 cm in doorsnede. De zaden 
zijn zwart.
Groeiplaats:
Zuid-Mexico, Guatemala tot Panama.

Epiphyllum spec. van Chicocastenango
Een niet geldig beschreven soort. Wat opvalt zijn de zeer eigenaardige tak- 
vormen. Deze zijn asymetrisch van vorm. De bloemen zijn wit met gele sepa
len, ongeveer 1 5-25 cm in diameter, licht geurend. De bloem gaat 's a- 
vonds open en verwelkt pas tegen de volgende avond. De plant wordt ook 
vermeld als Epiphyllum crenatum var. chicocastenango maar een Latijnse 
beschrijving heb ik niet kunnen vinden.

Slot:
Zoals reeds in de inleiding vermeld heb ik getracht een overzicht te geven van 
dit geslacht. Op sommige punten kan ik lezers te kort hebben gedaan door er 
niet nog dieper op in te gaan. Wilt u echter meer van de soorten weten dan 
kunt u gerust kontakt met mij opnemen. In dit artikel zijn alleen botanische 
soorten behandeld, wat ook de eerste gedachte van mij was. Toch wil ik aan 
het slot van dit artikel drie "kunstmatige soorten" behandelen. Hieronder 
versta ik planten die door hybridisatie zijn ontstaan maar veel lijken op de bo
tanische soorten.
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Epiphyllum cooperi Hort.
Dit is een hybride tussen Selenicereus grandiflorus X  Epiphyllum crena- 
tum. Tegenwoordig wordt deze hybride ondergebracht in het door G. Rowley 
opgestelde geslacht X Seleniphyllum. De botanisch juiste naam van deze 
plant is dan ook X Seleniphyllum 'Cooperi'. De bloemen zijn wit en geuren 
sterk. Een typisch kenmerk van de plant is dat de bloemen altijd onderaan de 
tot schijnbladeren afgeplatte takken ontstaan. Een heel oude hybride.

Epiphyllum pfersdorffii is een plant die er erg veel op lijkt. Ook deze plant 
is een hybride tussen Selenicereus en Epiphyllum. De cultivar 
'Pfersdorffii' heeft echter als Selenicereus-ouder Selenicereus pteranthus. 
Er zijn dan ook maar enkele kleine verschillen met 'Cooperi'. Zo ruiken de 
bloemen van 'Pfersdorffii' niet en ontstaan ook nooit aan de basis. Ook deze 
hybride is een oude bekende in onze verzamelingen.

Tenslotte is er nog een Epiphyllum wrayii die ook een hybride is tussen 
Selenicereus en Epiphyllum. Deze plant is wat gemakkelijker te onderschei
den van de andere soorten omdat ze bredere takken maakt die niet zo lancet
vormig zijn als de voorafgaande twee cultivars.

Literatuur:
C. Backeberg: Die Cactaceae, band II, reprint 1 983.
C. Backeberg: Die Cactaceae, band VI, reprint 1985.
N. Britton & J. Rosé: The Cactaceae, reprint 1 963.
C. Horich: 'Ein Epiphyt aus dem Nebelhochwald: Epiphyllum lepidocarpum', K.u.a.S. 36: 6, 
1 985 blz. 109-1 1 1.
T. Monmonier: Ventura Epiphyllum Gardens plantenlijst.
M. Kimnach: Epiphyllum phyllanthus, C.S.J. van de C.S.S.A. vol.: 36, juli-augustus 1 964, pag. 
105-1 1 5.
C. Knebel: 'Phyllocactus', 1951.
F. Süpplie: 'Epiphyllum oxypetalum', in 'Islaya' jaargang 5, blz. 64-65. (1987).
F. Süpplie: 'Epiphyllum', in Cactusflora Leuven jaargang 12, 1987, nummer 2, blz. 7-9.
F. Süpplie: 'Epiphyllum hybriden', Succulenta jaargang 1986, blz. 101-103.
F. Süpplie: plantenlijst 1988.
F. Süpplie: 'De schoonheid van Epiphyllum' in Bloemen & Planten. No.: 5, blz. 27, 1987.
F. Süpplie: 'Les Epiphyllums Hybrids', Asscociation Internationale Des Amateurs De Plantes 
Succulentes, France, No.: 3, 1987.
F. Süpplie: Plantenlijst 1987.
F. Süpplie: 'Het eerste Nederlandse Epiphytische cactusboek', eigen uitgave, 1 987-1 988.
F. Süpplie: 'Schlumbergera', eigen gelimiteerde uitgave, 1988.
F. Süpplie: 'Epiphyllum', eigen gelimiteerde uitgave, 1988.
F. Süpplie: 'Epiphyllum hybriden' in Cactusflora Leuven, no. 9, blz. 73-76, 1 988.
F. Süpplie: Botanische Epiphyllums in 'De Epiphyt', uitgave van de W.E.P., no. 1: augustus 
1 988, blz. 6-8.

W at weet u van botanische nom enclatuur? (slot)

BAREND OVERSTEGEN

Vervolgens nog een paar opmerkingen over de naamgeving van cultivars 
en hybriden en de daarbij behorende termen:

De cu ltiva r (cultivarietas/cv.; mv. cu ltivarietates; = gekw eekte varië
teit) is een kunstmatig kweekprodukt met karakteristieke kenmerken die na 
ongeslachtelijke vermenigvuldiging (klonen), of geslachtelijke voortplanting 
behouden blijven.
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De kloon (clon; mv. clones) is een, uit één enkel individu door ongeslach
telijke vermenigvuldiging (stekken, enten, scheuren) verkregen, genetisch 
onveranderlijke verzameling van individuen.

De hybride (hybrida; mv. hybridae) is een bastaardvorm, verkregen door 
kruising tussen planten van verschillende soorten.

Natuurlijke hybriden vallen onder de bepalingen van de 'International Code 
of Botanical Nomenclature', terwijl het systeem van naamgeving voor 
kweekprodukten (klonen en gekweekte hybriden) vastgelegd is in de 'Inter
national Code of Nomenclature of Cultivated Plants'. Er zijn kruisingen tus
sen soorten van hetzelfde geslacht (nothospecies) en tussen soorten van 
verschillende geslachten (nothogenus). Voor zowel de natuurlijke als de 
kunstmatige kruisingen gelden de volgende nomenclatuurregels:

Hybriden uit kruisingen tussen twee soorten van één geslacht worden door 
een formule aangeduid en krijgen de naam van het geslacht, gevolgd door 
de twee door een vermenigvuldigteken (X) verbonden soortepitheta. Even
tueel kan na het vermenigvuldigteken de geslachtsnaam verkort of onver
kort herhaald worden. Het is ook mogelijk dat de geslachtsnaam gevolgd 
wordt door het vermenigvuldigteken en een nieuw gezamenlijk epitheton. 
Zo een gezamenlijk epitheton dient aan de regels voor soortepitheta te vol
doen. Echeveria X derosa is een hybride van Echeveria derenbergii X E. se
tosa. Volgens de Code staan de epitheta in alfabetische volgorde, maar als 
de moederplant bekend is staat deze vooraan gevolgd door de naam van 
de vader. Eventueel kunnen achter elk epitheton geslachtstekens (QO) ge
plaatst worden. Alle kruisingen tussen individuen van dezelfde ouders en 
alle nakomelingen van deze ouders krijgen dezelfde naam. Men dient te 
vermijden dat gezamenlijke epitheta samengesteld worden uit de twee vol
ledige al of niet door een koppelteken verbonden soortepitheta van de ou
ders.

Hybriden uit kruisingen tussen soorten van twee verschillende geslachten 
worden ook aangegeven door een formule waarbij de twee geslachtsna
men met het vermenigvuldigteken zijn verbonden. Ook is het mogelijk een 
nieuwe geslachtsnaam te vormen uit het eerste deel van de ene naam en 
het laatste deel van de andere naam. In dat geval wordt de nieuwe 
geslachtsnaam voorafgegaan door het vermenigvuldigteken: X Seleniphyl- 
lum cooperi is een kruising tussen Selenicereus grandiflorus en Epiphyllum 
crenatum. Alle hybriden uit kruising van deze twee soorten krijgen dezelfde 
nieuwe naam.

Zoals we zagen worden verschillende hybridevormen, of groepen van hy- 
bridevormen, van dezelfde oudersoorten behandeld als te behoren tot één 
gemeenschapelijke hybridetaxon (nothotaxon), op dezelfde wijze als bij de 
soort. Deze groepen kunnen dan ook verder ondergeclassificeerd worden 
zoals bij infraspecifieke taxa. Deze hybridevormen worden nothomorphen 
(nothos = hybride en morphos = vorm) genoemd en zijn equivalent aan 
variëteiten. De erkende binaire naam van de hybride wordt dan gevolgd 
door de term 'nm .' die de rang aangeeft en een nothomorphepitheton.

Cultivars die voldoende karakteristieke kenmerken vertonen om blijvend 
verschillend van de ouders te zijn, of dit nu door klonen of kruisen verkre-
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gen wordt, kunnen een aparte naam krijgen. Een kloon krijgt de naam van 
de moederplant en een hybride de gecombineerde naam van de ouders zo
als hierboven beschreven. Aan de binaire naam, of de hybridenaam, wordt 
een meestal niet Latijnse fantasienaam in een moderne taal toegevoegd 
bestaande uit één of twee woorden met beginhoofdletters geschreven en 
tussen aanhalingstekens geplaatst. In plaats van de aanhalingstekens kan 
het woord ook voorafgegaan worden door de cultivaraanduiding 'c v .'. Zo 
een specifieke nakomeling is bijvoorbeeld Echeveria X derosa 'Worfield 
Wonder', en niet te vergeten de overbekende gekloonde mutatie: Gymno- 
calycium friedrichii fa. rubra 'Hibotan' Watanabe, het rood gekleurde chlo- 
rofylloze en daarvoor geënte cactusje dat in alle plantenwinkels te koop is.

Ook de namen van hybriden en cultivars moeten op geldige wijze gepubli
ceerd worden. Voor hybriden is het bijvoegen van een beschrijving of diag
nose niet nodig, doch dienen alleen de namen van beide ouders vermeld te 
worden. Hybriden die uit meer dan twee geslachten ontstaan zijn hebben 
meestal namen eindigend in -ara, maar die zullen we hier niet verder be
handelen.

Hopelijk heeft dit artikel er toe bijgedragen enige verdieping te brengen in 
deze voor velen toch wel moeilijke en gespecialiseerde materie. Een ieder 
die zich bezig houdt met het beschrijven en benoemen van nieuwe planten 
zal vanzelfsprekend de laatste edities van de desbetreffende Codes zorgvul
dig moeten raadplegen. Zoals ik reeds eerder heb gezegd, blijft dit het werk 
voor specialisten.
Literatuur:
* International Code of Botanical Nomenclature. E.G. Voss et al. 1 983
goedgekeurd en aangenomen door 'The 1 3 ^  International Botanical Congress, Sydney, Aug. 
1981'.
* International Code of Nomenclature of Cultivated Plants. C.D. Brickell et al. 1 980, 
goedgekeurd en aangenomen door 'The International Commission for the Nomenclature of 
Cultivated Plants of the IUBS'.
'  Repertorium Plantarum Succulentarium. Nos. 1-37, 1950-1 986. door IOS (Internationale 
Organisation für Sukkulentenforschung).
Compendium van de Spermatophyta. A.L. Stoffers et al. 1 982 
Botanical Latin. W.T. Stearn 1 983 3 rĉ Edition.
Kakteen von A bis Z. W. Haage 1 983 Auflage 2
')  Publikaties onder auspiciën van IAPT (the International Association for Plant Taxonomy) 
Utrecht, sectie van de IUBS (the International Union of Botanical Sciences).

Dr. v.d. Knaaplaan 7, 2283 CW  Rijswijk #

BO EK BESPR EKIN G

Ch. Lemaire: "Manuel de l'amateur de cactus"
Van dit zeldzame werkje uit 1 845 is in 1988  een reprint verschenen. Het boekje heeft een afme
ting van 1 0 ,8  cm x 1 4 ,8  cm. Het omvat 1 20 pagina's tekst en 1 afbeelding. Het is ingebonden 
met een harde donkerbruine kaft waarop de titel, jaar van oorspronkelijke uitgifte (1 845) en de 
uitgifteplaats (Parijs) in goudopdruk staan vermeld. Het boekje is geschreven in de Franse taal. 
In de inleiding wordt ingegaan op de indeling van de cactussoorten. Deze inleiding omvat 37 pa
gina's. Naast de cultuuraanwijzingen zijn ook hoofdstukken gewijd aan het vermeerderen van 
onze geliefde planten, evenals een hoofdstuk over de botanische tuinen in Europa. Sommige ge
gevens kunnen uiteraard in de loop der tijd achterhaald zijn maar dit doet niets af aan de voortref
felijke kwaliteit van dit boekje. Het is een "m ust" voor iedere serieuze cactusverzamelaar.
Het boekje is te bestellen bij Hobby-Kwekerij "Roermond", Weg langs het kerkhof 1, 60 4 5  AN 
Roermond. De prijs bedraagt f 3 7 ,5 0  (inclusief verzendkosten). Bestellen is mogelijk door stor
ting op giro 8 8 9 5 6 3  met vermelding titel.
Frank Süpp/ie

87



D isco cactus  su b terran eo -p ro life ran s  Diers et Esteves 
een on langs beschreven  en al u itg eroe ide  soort!

PIERRE BRAUN en EDDIE ESTEVES PEREIRA

In een brief aan A.F.EI. Buining schreef de co-auteur op 1 0 juni 1 976 (origi
neel in 't Engels):
"Ik schrok 's nachts wakker. Het was zeer donker en koud. Ik zocht mijn zak
lantaarn en scheen op mijn horloge; het was 3.45 uur. Ik trok aan de voeten 
van mijn reisbegeleider/chauffeur en eveneens aan die van mijn oudste zoon. 
Het was de hoogste tijd om op te staan, want de bloemen van de Discocac
tus zullen zich bij zonsopgang weer sluiten.
We kampeerden op een vlakke rots in de buurt van een bron. In een kolk tus
sen enkele rotsen waste ik mijn gezicht. In het licht van de zaklantaarn zag ik 
kleine vissen, die zich daar verzameld hadden. Iets verder stroomafwaarts 
van de beek hoorde ik een stem tussen enkele bromelia's; het was een zeer 
fraaie boompad maar zij verdween onmiddellijk toen ik naderde. Ik wilde haar 
graag fotograferen, maar dat lukte dus niet. We ontbeten wat en zochten de 
foto-uitrusting en de flessen met alcohol bij elkaar. Het werd tijd op te breken, 
want de groeiplaats van Discocactus E1 2 lag nog 2 km ver weg.
Het gras was nog vochtig van de dauw en de lucht was zwanger van wilde, 
heerlijke geuren. De zuivere lucht van het achterland van Goias en de onbe
schrijfelijke schoonheid van de vroege ochtend riepen poëtische gedachten 
bij me op.
Ik liep voorop, daar ik de enige was, die de weg kende. Mijn uitrusting bleef 
geregeld haken achter ranken en twijgen. Ik stopte om de anderen sporen 
van een katachtige te tonen, waarschijnlijk een bruine jaguar die naar de beek 
gekomen was om te drinken. Mijn zoon, die tot nu toe achteraan had gelo
pen, zocht direct de middelste plaats op en hij vergat verder te jammeren 
over de afstand.
Onze metgezel rook de parfumachtige geur en zei: "Hier in de buurt is een 
'duivelskroon'”  en inderdaad vonden wij een groep Discocactussen in een 
zandige plek naast het pad. De bloemen waren echter aangevreten en uit el
kaar getrokken. Mijn zoon werd sceptisch en beweerde dat waarschijnlijk alle 
bloemen aangevreten zouden zijn en verder zoeken geen zin zou hebben. 
De zon bracht reeds het licht van de nieuwe dag over de horizon, toen wij het 
centrum van het eigenlijke groeigebied van E1 2 bereikten. Het zand, waar
van de bovenste centimeter vochtig was, knarste onder onze voeten. De 
geur was uitgesproken onaangenaam sterk. De bloemen waren overal zeer 
goed zichtbaar; de witte petalen contrasteerden goed met de donkere bo
dem. Enige dieren, ik vermoed kleine knaagdieren, hadden een groot deel 
van de bloemen verslonden. Toch vond ik een groep Discocactussen met 
volledig gave bloemen. Onmiddellijk begon ik ze te fotograferen, eerst met 
flitslicht, later toen het lichter werd ook zonder. Ik verzamelde bloemen en 
deed ze in alcohol. Tenslotte verzamelde ik nog enkele Bromelia's en Cocos 
voor mijn tuin. Het was 1 0 uur toen wij teruggingen."

Deze levendig geschilderde belevenissen aan de Rio Araguaia, in een nog 
woest, nog niet door mensen verstoord deel van Goias, liggen slechts 1 3 jaar 
achter ons. Wie echter thans door het door de vooruitgang "bewerkte" land 
reist, zal deze wildernis nauwelijks nog vinden, zelfs niet in de uitgestrekthe
den van het centrale en westelijke Brazilië. Ter illustratie het voorbeeld Disco
cactus E1 2.
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Discocactus subterraneo-proliferans (E12) op de 
niet meer bestaande groeiplaats.
Duidelijk zijn hier de onderaardse uitlopers te zien 
aan een uitgegraven plant.
Discocactus subterraneo-proliferans met vruchten. 
Discocactus subterraneo-proliferans (als spec. 
Agua Li'mpa), drie jaar na enting.

Foto's 1, 2, 3 van E. Esteves Pereira 
Foto 4 van P. Braun.
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In 1 980 werd de soort als Discocactus subterraneo-proliferans Diers et Este- 
ves beschreven (K.u.a.S. nr. 9, p. 266-271). Als typisch kenmerk werd 
hierbij aangegeven, dat de planten, die zeer losjes in het zand staan (beter 
gezegd: stonden), diep onder de oppervlakte areolenspruiten vormen, die 
dan als reeds aanzienlijke planten boven de grond komen.
In 1 984 had de ontdekker van deze soort en co-auteur van dit artikel het idee 
opgevat de groeiplaats opnieuw te bezoeken. Wat was daar echter alles ver
anderd! Het gehele gebied naast de Rio Araguaia leek wel op een groot 
bouwterrein. Traktors en rupsvoertuigen hadden over reusachtige afstanden 
de totale vegetatie platgewalst. Honderden vierkante kilometers werden en 
worden klaargemaakt voor weidelandbouw. De bomen en struiken werden 
tot wallen samengeschoven om de thans dreigende erosie van de naakte bo
dem tegen te gaan. Slechts hier en daar vond Esteves nog enkele beschadig
de, ontwortelde, spoedig stervende Disco's. De hele dag lang zocht hij in de 
omgeving naar deze planten, maar zonder succes; de laatste groeiplaatsen 
van deze soort zijn zeer waarschijnlijk vernietigd. Ook hernieuwde zoekpogin- 
gen in 1 985 en 1 986 bleven zonder succes; nergens vindt men meer on
aangetaste zandplaatsen met Disco's.

Ook kreeg Esteves de gelegenheid met een klein verzorgingsvliegtuig het ge
bied kris kras te verkennen. Doch het werk van de vooruitgang was grondig. 
Het gebied is voor 100% ontbost, hier en daar weiden kudden runderen. 
Met Discocactus subterraneo-proliferans stierf in Brazilië slechts een kleine, 
onbeduidende cactus; maar is dat het slechts, wat dag in dag uit met een 
steeds grotere snelheid voor Brazilië en voor ons allen verloren gaat?

Opmerking van de schrijvers: Deze op de natuurlijke groeiplaats uitgeroeide 
soort is in Europese liefhebbersverzamelingen nog in omloop onder de naam 
Discocactus spec. Agua Limpa. Het betreft hier planten c.q. nakomelingen 
daarvan, die oorspronkelijk uit zaad opgekweekt zijn dat Esteves Pereira in 
het midden van de jaren zeventig aan de kwekerij De Herdt in België zond. 
Liefhebbers die dergelijk plantenmateriaal in hun bezit hebben, zullen zich 
van de waarde ervan bewust dienen te zijn en het als een plicht te voelen, dit 
laatste genetisch zuivere materiaal voort te kweken en te verspreiden.
Hauptstrasse 83, D 5020 Frechen-1

Rua 25A No. 90, Setor Aeroporto, 74320 Goiania, Goias, Brazilië.

Vertaling: Ludwig Bercht

BOEKBESPREKING

Die Agaven, Beitrage zu einer Monographie von Alwin Berger, uitgeverij Gustav Fischer 
Verlag, Postfach 720143 , D -7000 Stuttgart 70, ISBN 3-437 -30602-2 , 1 988. Prijs DM 
98,00.
Het betreft een aangevulde herdruk van de eerste oplage van 1915 van het klassieke standaard
werk van Berger, dat 295 bladzijden beslaat, inclusief 79 zwartwit afbeeldingen en 2 versprei- 
dingskaarten. Er aan toegevoegd zijn: een lijst met synoniemen en een vijftigtal kleurenfoto's. 
De synoniemenlijst gaat uit van de eigentijdse benamingen volgens Gentry, zodat hiermede de 
mogelijkheid geschapen is om een duidelijke relatie te leggen tussen de oudere en nieuwere pu
blicaties over de vertegenwoordigers van dit Amerikaanse vetplantengeslacht. Wie de heruitga
ven van Backebergs standaardwerk Die Cactaceae van deze uitgever kent, zal het niet verwonde
ren dat ook dit boek er prima verzorgd uitziet. Het kleurenmateriaal is gemiddeld van een uitste
kende kwaliteit. Voor allen die geïnteresseerd zijn in dit bekende geslacht is dit standaardwerk 
zonder meer een "m ust'', vooral als men reeds de beschikking heeft over allerlei, in de loop der 
tijden gepubliceerde artikelen in de internationale vakliteratuur.
Theo Neutelings
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PETER MANSFELD

Dikwijls worden in bloemenzaken Synadeniums verkocht als ''melkboom''. 
Het betreft dan Synadenium grantii Hook., die van nature thuishoort in 
oostelijk Afrika. Deze tot de familie der Euphorbiaceae behorende soort 
dankt de naam "melkboom" aan het sap in de stam. Al bij de kleinste ver
wonding komt het melksap naar buiten. Met dit melksap moet men bij alle 
Euphorbia-achtigen oppassen, daar sommige giftig tot zeer giftig zijn. Vooral 
in wondjes, ogen, mond en neus kunnen zware beschadigingen aangericht 
worden. Het geslacht Synadenium omvat twee soorten; de tweede soort is 
S. capulara (Boiss.) L.C. Wheeler met als bijnaam "Sheba Valley Death" 
(doodsboom).
S. grantii wordt gekweekt vanwege haar decoratieve uiterlijk; de kleine, ro
de, in de herfst verschijnende bloemen zijn van weinig belang.
De afwisselend meer of minder vlezige bladeren, lichtgroen van kleur, vallen 
in de herfst meestal af. Het afvallen van de bladeren duidt erop dat de plant 
in ruste gaat; de temperatuur kan dan rustig tot ongeveer 1 0°C dalen.
In het voorjaar verlangt hij rijkelijk water en tooit zich met bladeren in de 
nieuwgroei. Hij verkiest een zonnige plaats. Het substraat moet zandig en 
doorlatend zijn. Bijmenging van houtskool en dakpangruis aan het substraat 
is aan te bevelen.
Naast de groenbladige vorm is er een variëteit mèt kleinere, donkerrode bla
deren, S. grantii var. rubrifoiia. Hij blijft ook kleiner dan zijn groene broer. 
Als men alle goede tips ter harte neemt, dan kan deze plant een blikvanger 
in elke woning zijn.
Wel blijft het uitkijken met het melksap, maar dit is geenszins een reden om 
deze plant het huis uit te schoppen. Pas evenwel op met kleine kinderen.
Hansastrasse 1, DDR-2 5 0 0  Ro stock 

Vert.: Ludiwg Bercht
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Niet zo bekend... alhoewel niet van gisteren: Parodia 
rauschii Backeberg

PAUL NEUT

Het is geenszins de bedoeling met dit artikel opnieuw een polemiek te begin
nen over een, althans in Parodia-kringen, toch al goed gekende plant. Alleen 
't feit over een gelukte zwart-wit foto te beschikken en mede door het ver
schijnen van Weskamps boek "Die Gattung Parodia", heeft me er toe 
aangezet deze prachtige plant aan de ” niet-kenner" voor te stellen.
Parodia rauschii werd ontdekt door Walter Rausch tijdens zijn in 1 962- 
1 963 ondernomen studiereizen. De plant werd onder het veldnummer WR 
23 naar Europa gebracht. Rausch meende hier te doen te hebben met een 
variëteit van P. aureicentra, niet ten onrechte trouwens. De plant werd, ter 
ere van de vinder W. Rausch, in 1 963 door Backeberg beschreven als Paro
dia rauschii.
P. rauschii vertoont sterke gelijkenis met P. aureicentra var. omniaurea (FR 
91 6c), een door Ritter reeds in 1 962 beschreven Parodia die qua uiterlijk 
(habitus) en bloeiwijze in niets verschilt van P. rauschii. Beide vindplaatsen 
liggen dicht bij elkaar, maar toch zover dat een genenuitwisseling uitgeslo
ten lijkt. Weskamp is van oordeel dat, gezien de verschillen in zaadstruktuur 
(vroeger als onbelangrijk gezien) er wel degelijk twee "verschillende" soor
ten bestaan.
De groeiplaats van deze soort bevindt zich niet in de Quebrada del Toro (zo
als Backeberg vermeldt), ook niet ten noorden van de weg naar La Palma op 
3 .000 m hoogte (zoals Haage meldt) en evenmin in het gebied waar de 
Calchaqui-rivier door de rotsen breekt zoals lange tijd werd aangenomen. 
Hier, bij "Angosto de Cachi", groeit P. aureicentra var. omniaurea. De ware 
groeiplaats van P. rauschii, waar Rausch ze destijds ontdekte, ligt onmiddel
lijk aan de rand van Cachi Adentro (Bovencachi), waar ze samen met de 
gladzadige P. kilianana (serie Parodia) op een hoogte van 2 .200-2.400 m 
groeit. Het echtpaar Piltz vond ze daar terug in 1976 (P 63).
Het zou logisch zijn geweest dat Backeberg, op grond van de toen geldende 
regels en rekening houdend met Ritters argumenten, zijn beschrijving zou 
hebben ingetrokken, maar zoiets kon men van hem niet verwachten. Het 
zou dan, achteraf en volgens de nu geldende kennis, ook logisch zijn ge
weest P. rauschii als een variëteit van P. aureicentra te beschouwen, voort
gaande op de verschillen in de zaadstruktuur. Maar de "rivaliteit”  tussen 
Backeberg en Ritter heeft mede de geschiedenis van deze plant bepaald, de 
wirwar vergroot, de liefhebber nog wat meer in onzekerheid gebracht.
Maar nu terug naar onze plant en de beschrijving volgens Backeberg: 
Lichaam enkel (niet spruitend), 25 cm lang, 1 5 cm diameter. Schedel wit- 
wollig en met doorns bedekt. Ribben ca. 1 3 samenvloeiend, tussen de areo- 
len vernauwd, enigszins spiralig. Randdoorns dun, ca. 25, wit- tot geelach
tig, 1 tot 1,2 cm lang. Middendoorns zeer opvallend, 6 in aantal, krachtiger, 
3 ervan opgericht, recht, 2 zijwaarts afstaand tot 2,2 cm lang, licht gebo
gen, geel tot goudgeel, 1 (de langste) afstaand, haakvormig, tot (3)-1 0 cm 
lang. Bloem oranjerood tot rood.
Weskamp geeft in zijn boek een zeer gedetailleerde beschrijving van bloem, 
vrucht en zaad: bloembladen langs weerszijden oranje, gedeeltelijk met ro- 
selila middenstreep, vruchtbeginsel roze, 1 0 mm lang, 7 mm dik, geheel 
bedekt met kleine roze schubjes en lange witte haren. Bloembuis roselila,
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Parodia rauschii Foto: P. Neut

dikvlezig, onderaan 8 mm, bovenaan 20 mm doorsnee, 1 8 mm lang, geel
bruine lange wol in alle en 1 zwarte haar slechts in de bovenste kelkareolen. 
Schubjes zeer klein, wijd uiteen liggend, rood met donkere punt. Bloembla
den lancetvormig, spits tot afgerond, 22 mm lang, 4 mm breed. Meeldra
den witachtig onderaan, tot roselila, helmknoppen witachtig, stamper mat
geel, bovenaan ietswat gegroefd, 23 mm lang, lobben 1 1, zwavelgeel, 3 
mm lang. Vrucht hol, lilaroze, 23 mm hoog, bekleed zoals 't vruchtbeginsel. 
Zaad 0,9 mm lang, 0,6 mm dik, halfrond, hilumrand iets gewelfd, testa 
glanzend zwart, met kleine zwarte ronde knobbeltjes bezet, strophiola vlak, 
ong. 0,1 mm dik, bruinachtig. Ingedeeld in de serie Protoparodia.

Zoals alle soorten die tot de serie Protoparodia gerekend worden is P. rau
schii geen te moeilijke plant. Gekweekt uit vers zaad komen de zaailingen 
snel op; ze blijken de eerste 2 a 3 jaar wel gevoelig aan de wortelhals. Een 
zeer zandig en goed doorlatend substraat is wel geboden. Daarna zijn het ta
melijk vlotte groeiers die, bij vuistdikte, al tot bloei komen. Importen daaren
tegen zijn heel moeilijk in leven te houden.
Volgens gegevens, voorkomend in Weskamps boek, groeit P. aureicentra 
var. omniaurea eveneens samen met een gladzadige Parodia nl. P. hetera- 
cantha (serie Parodia).

Literatuur:
Backeberg, C., |Descriptiones Cactearum Novarum III, 1963
Backeberg, C., Kakteenlexikon 1966, p. 347
Ritter, F., Kakteen in Südamerika II, 1980
Haage, W., Kakteen von A bis Z, 1 981 , p. 576
Hummel, U., Cactus 1984, p. 35-37
Weskamp, W ., Die Gattung Parodia, 1987, p. 268.

Rumo/dusstraat 16, B-1 750 Schepdaal
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TIJDSCHRIFTEN

Maandblad voor liefhebbers van cactussen, vetplanten en kamerplanten jaargang 1, 
1988.
Dit is de eerste jaargang van een nieuw maandblad, een gezamelijke uitgave van verschillen
de Belgische cactusverenigingen.
Nr. 1 Liekens schrijft een artikeltje over Mammillaria theresae, die afgebeeld is op de omslag. 
Dezelfde auteur geeft in vogelvlucht een overzicht van de Mexicaanse cactussen. Agave parvi- 
flora wordt voorgesteld door Gruwez. Heyselberghs beschrijft hoe men zelf zijn potgrond kan 
maken. Van Hoofstadt presenteert een aantal soorten uit het geslacht Gymnocalycium Rebutia 
schatztiana is het onderwerp in het artikel van Fritz. Vereycken start met een artikel over Li- 
thops. Lampo bericht over zijn bloeiende Roseocactus kotschoubeyanus en Claes sluit af met 
een bericht over Cotyledon undulata.
Nr. 2. Lampo stelt in woord en beeld Mammillaria meridioroseivoot In het tweede deel over Li- 
thops gaat Vereycken in op de historie van het geslacht. Liekens beschrijft Copiapoa hypogaea 
Liekens bericht over kiemingsresultaten onder verschillende omstandigheden. Neut verhaalt over 
een bloeiende Cereus. Piens stelt de botanische tuin in wording op Tenerife voor. Cuypers 
schrijft over zijn bloeiende Mammillaria herrerae var. albiflora. Claesen brengt Aloe variegata 
voor het voetlicht. Neut stelt Parodia ayopayana voor.
Nr. 3. Vereycken vervolgt zijn interessante serie over Lithops. Van Hoofstadt geeft tips voor het 
zaaien van succulenten. Van Hoofstadt geeft uitgebreide aanwijzingen hoe men zijn planten in de 
zomer buiten kan zetten. Lomberg wijdt enkele regels aan het geslacht Aloë Neut stelt Mammil
laria mainae voor. Claesen wijdt zijn artikel aan Echinocereus delaetii. Hofkens houdt zich bezig 
met de vraag wat een cactus is.
Nr. 4. Lampo beschrijft Thelocactus heterochromus Van Hoofstadt rondt zijn artikel over de 
openluchtkweek af. Brachystelma barberae is het onderwerp in het artikel van Allaert. Hofkens 
beschrijft waar cactussen in de natuur voorkomen. Claesen worstelt met de naam Echinofossu- 
locactus. Piens besteedt aandacht aan Bartschella schumannii, niet vernoemd naar de bekende 
Schumann. Claes stelt Echeveria laui voor
Nr. 5. Het nummer wordt geopend met een artikel over Echinocereus laui van de hand van 
Lampo. Lomberg wijst op het verband tussen Aloë's en AIDS. Een overzicht van de soorten uit 
het geslacht Thelocactus geeft Van Hoofstadt. Allaert schenkt aandacht aan het geslacht Ana- 
campseros. Lomberg heeft een paprika als kamerplant gekweekt en vermeldt dit. Claes 
bespreekt Pleiospilos bolusii. Hofkens gaat in op de groeivormen van cactussen 
Nr. 6. In zijn vervolgserie over onze cactussen beschouwt Hofkens deze keer de bedoorning. 
Neut bespreekt Parodia rauschii Liekens meldt wat goede onderstammen zijn. Van Hoofstadt 
gaat dieper in op Thelocactus nidulans Van Hemeldonck brengt twee artikelen, de ene over 
Astrophytum  en in de andere breekt hij een lans voor bloeiwillige andere vetplanten. Liekens 
geeft de kenmerken der verschillende in Chili voorkomende bolcactusgeslachten. Heyselberghs, 
tenslotte, wilde nog iets kwijt over een goede cactuscultuur.
Nr. 7. Süpplie bespreekt het geslacht Notocactus Hofkens gaat in op de ribben en areolen bij 
cactussen. In vertaling een artikel over overwintering en bloeiwilligheid van cactussen. Lampo 
nam Mammillaria brachytrichion als onderwerp van zijn artikel.
Nr. 8. Liekens schrijft over cactusbloemen. In een ander artikel behandelt dezelfde schrijver het 
geslacht Lobivia Vereycken vervolgt zijn artikel over Lithops Talinum caffrum  is een caudici- 
form, die Van Hemeldonck voor het voetlicht plaatst. Claesen schrijft over de kiemkracht van za
den, vooral na het bewaren onder verschillende omstandigheden en in verschillende materialen. 
Van Damme bespreekt Lophophora williamsii, hetgeen Braeckman doet met Eriocactus lening- 
hausii Van Hemelsdonck sluit dit nummer af met een artikel over Gloxinia 
Nr. 9. Lampo zet de drugs onder de cactussen nog eens op een rijtje. Neut houdt zich bezig met 
Parodia ayopayana. Van Hemeldonck bespreekt enkele soorten uit het geslacht Monadenium 
Claes wijdt enkele woorden aan Haworthia truncata en Süpplie aan Cochemiea poselgeri Lie
kens vertelt iets over Neoporteria Strigl plaats een waarschuwing bij het gebruik van regenwa
ter.
Nr. 10. Van Ursel vertelt "Hoe het begon". Een driemanschap schrijft over het voortplan- 
tingsmechanisme bij planten en hun ervaringen met bestuivingen. Süpplie behandelt het 
geslacht Disocactus Lomberg bespreekt kort Oroya subocculta var. fusca en Claes gaat in op 
Adromischus alveolatus De laatste bijdragen aan dit nummer gaan in op Astrophytum capri- 
corne, Agave en Parodia wagneriana
Nr. 1 1 . Het laatste nummer van het jaar wordt geopend met het voorstellen van enkele Euphor
bia 's. Lampo vertelt over zijn ervaringen met Pediocactussen. het zaaien en enten. Over ver
meerdering weet ook Liekens nog iets te schrijven. Weskamp vertelt een stukje geschiedenis van 
het geslacht Parodia De Wael sluit af met Mammillaria geminispina.

Astrophytum, jaargang 5, 1988
Nr. 1 Veverka en Piens beschrijven een zaaimethode in inmaakglazen. Van den Kerckhove gaat

94



dieper in op het zaaien en alles wat erbij komt kijken. Wittesaele zet uiteen hoe men ziekten en 
ongedierte kan herkennen.
Nr. 2 Het geslacht Arrojadoa krijgt aandacht in het artikel van Maes. Plovie wijdt enige regels 
aan Astrophytum  Wittesaele geeft een overzicht van schimmel- en rotziekten bij onze planten. 
Van den Kerckhove rondt zijn artikel over het zaaien af.
Nr. 3 Maes stelt het geslacht Echinocereus voor. Wittesaele geeft tips voor het bestrijden van 
insecten. Bericht wordt over de op te richten Inter-Parodia Kette.
Nr. 4 Op zijn bekende wijze gaat Vandecaveye in op het geslacht Jatropha Wittesaele vervolgt 
zijn serie over de gruwelijke bedreigingen van onze planten.
Nr. 5 Maes stelt Mammillaria hahniana voor. In zijn afrondende gedeelte waarschuwt Wittesae
le voor de gevaren bij het geb'ruik van vergiften. In vertaling is weergegeven een artikel over een 
witbloeiende Mammillaria deherdtiana van Strigl.
Nr. 6 Maes bespreekt Turbinicarpus schwarzii Plovie levert een artikel over Mammillaria.
Nr. 7-8 Maes belicht deze keer Ferocactus townsendianus In vertaling een artikel over het en
ten van Parodia
Nr. 9 Wittesaele bespreekt Ferocactus schwarzii In vertaling een artikel over overwintering en 
bloeiwilligheid bij cactussen.
Nr. 10 Wilcoxia is het onderwerp dat Wittesaele bij de kop neemt. In vertaling de nieuwbeschrij- 
ving van Parodia heteracantha
Nr. 11 Piens belicht de nieuwe exotische tuin op Tenerife. Maes nam orchideeën als onderwerp 
voor zijn artikel.
Nr. 12 Maes bespreekt de soorten van het geslacht Astrophytum

L. Bercht.

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde, jaargang 12, 1988.
Nr. 1 F. Wolf brengt een verslag van een reis waarvan het vinden van M. huitziiopochtii het 
hoofddoel was. H. Nagl waagt zich aan de indrukwekkende lijst met synoniemen van M. magni- 
mamma Deel 5 van de tjerziene veldnummerlijst van Reppenhagen en wel van de letters A-L J. 
Pilbeam schrijft over witbloeiende vormen van Mammillaria-soorten. H.G. Roos schetst hoe hij 
een cactusverzameling tot stand bracht en hoe hij deze nog steeds onderhoudt. Deel 1 van een 
artikel over M. unihamata brengt Th. Neutelings.
Nr. 2 W. Bruns opent de artikelenreeks met een bijdrage over M. herrerae en haar variëteit aibi- 
flora. H. Dittberner relativeert het nut van de deponering van het holotype. J. Pilbeam meent een 
verklaring gevonden te hebben, waarom M. guerreronis zo moeilijk in bloei komt. 0. Appenzeller 
belicht het voordeel van het invriezen van stuifmeel. Deel II over M. unihamata van de hand van 
Th. Neutelings. De herziening van de Reppenhagen-veldnummerlijst is toe aan deel 6, te weten 
de letters M-R. P. Ressel behandelt M. berkiana en concludeert dat deze species wel zeer ver
want is aan M. jaiiscana W. Niemeier vraagt zich af , waarom M. runyonii zo zelden in liefheb- 
bersverzamelingen voorkomt. H. Schünfeld legt uit hoe hij tot het verzamelen van cactussen 
kwam.
Nr. 3 W. Bruns geeft zijn kweekervaringen weer met M. herrerae en haar variëteit aibifiora Een 
hele winkel vergiften met de doseringen e.d. ter bestrijding van allerlei kas-kwalen verschaft A. 
Bühl. De zevende herziene inhoudslijst van Reppenhagens-veldnummerlijst dekt de letters S-Z. 
Pilbeam vraagt aandacht voor M. carnea len voor zijn commercie in Mammillaria-kleurenprintsl). 
W. Niemeier vraagt zich af of hij de echte M. wiesingeri heeft gevonden. Over Reppenhagens 
"nieuwe soorten" M. crassimammillis en M. compacticaulis berichten O. Appenzeller resp. H. 
Rudzinski. H. Schönveld geeft zijn ervaringen weer met M. hahniana 
Extra-Ausgabe 1988
In deze speciale uitgave komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Het documenteren van een plantenverzameling.
2. De statussymbolen (genetische integriteit) voor succulenten.
3. Herbariumtechnieken met betrekking tot succulenten.
Deze onderwerpen worden aangevuld met tabellen en illustraties.
Nr. 4 H. Muller opent dit nummer met een verslag van zijn reis door Mexico, waarbij hij o.a. een 
uitstapje maakte naar het plaatsje Xochimilco, alwaar hij tot ontzetting vaststelde dat uit het wild 
gehaalde cactussen — mishandeld en wel — op de markt te koop werden aangeboden; fotoma
teriaal onderstreept zeer duidelijk deze vorm van plantenuitroeiing. H. Rudzinski geeft enige kriti
sche notities over een Mammillaria species F0-01 9, mogelijk een (vorm van) M. erythrocalix 
Aan M. herrerae wijdt K. Schur een uitgebreid artikel, speciaal m.b.t. de naamgeving van dit 
fraaie cactusje. O. Appenzeller komt tot de conclusie dat M. herrerae var. aibifiora wellicht de 
status van soort verdient, omdat REM-foto's verschillen laten zien tussen het zaad van het type 
en de variëteit. L. Ramakers voert M. hutchinsoniana en M. sonorensis voor het voetlicht. Voor 
M. magnifica vragen K. & H. Netsch aandacht.

Th. Neutelings

95



Cactus and Succulent Journal, jaargang 59, 1987
Nr. 2 Over een verloren geraakte Sansevieria die mogelijk is teruggevonden, bericht D. Grigsby. 
R. Kiesling geeft twee nieuwbeschrijvingen van subspecies van Gymnocalycium schroederia- 
num, te weten ssp. paucicostatum  en ssp. bayense, het artikel is voorzien van goed fotomate-. 
riaal.' In de beginnersrubriek wordt ruimschoots ingegaan op het enten van cactussen door D. 
Grigsby. C. Glass geeft een drietal korte praatjes met plaatjes over cactussen en hetzelfde doet R. 
Foster over een drietal succulenten. M. Kimnach vraag aandacht voor Harrisia hahniana. Pfeif- 
fera miyagawae is een nieuwe cactussoort, welke door W. Barthlott en W. Rauh wordt beschre
ven. Het plantenaanbod van het I.S.I. wordt gemeld.
Nr. 3 De redactie geeft een In memoriam Francis K. Horwood, die 22 maart 1 987 overleed. M. 
Kimberley geeft informatie over Euphorbia w ildii alsmede over de man naar wie deze plant werd 
vernoemd. L. Mitich wijdt een portret in woord en beeld aan Joyce Durrenberger. C. Glass en R. 
Foster geven elk een drietal korte plantportretten. Over het kweken uit cactuszaad schrijft H. Ger- 
ber. W. Fitz Maurice en T. Davis behandelen een Mammillaria, die zij vonden bij de plaats Aram- 
berri in de Mexicaanse staat Nuevo Leon. S. Hammer geeft notities over Conophytum smorens- 
kaduense Y. Savio koos Opuntia ficus-indica als onderwerp. In de beginnersrubriek wordt door 
D. Grigsby aandacht voor het zaaien op grote schaal gevraagd. V. Martin heeft het over een 
monstrueuze vorm van Selenicereus urbanianus Mededelingen en correspondentie zijn als ge
bruikelijk weer de laatste onderdelen.
Nr. 4 M. Kimnach publiceert een nieuwe vetplant, Graptopetalum pentandrum ssp. superbum. 
W. Fitz Maurice en T. Davis maken hun veldnotities openbaar m.b.t. Ariocarpus fissuratus D. 
Grigsby verzorgt de beginnersrubriek, waarbij aspecten zoals enten, zaaien e.d. de revue passe
ren. Cactusgrond blijft een gewild onderwerp, dus V. Cairus wijdt daar een bladzijde aan. P. 
Braun heeft weer een species nova ten doop te houden, ditmaal Pilosocereus schoebelii uit Bra
zilië, Minas Gerais. In-vitro-artikelen worden ook steeds populairder en J. Willis en M. Massana 
zien deze methode als een alternatieve kweekvermeerderingswijze voor Operculicarya decaryi 
De titel "verzamelaars of criminelen" staat boven een artikel van H. Gerber, die zijn kijk weer
geeft op het verzamelen van zeldzame species. Over drainagemateriaal als cultuurhulpmiddel 
schrijft J. Hutchings. E. Glass en R. Foster behandelen in het kort een zestal succulenten. E. van 
Jaarsveld geeft de nieuwbeschrijving van Gasteria vlokii, afkomstig uit de zuidoostelijke Kaap. 
H Gerber geeft de lezer een uitnodiging voor een succulentensafari.
Nr. 5 R. Moran behandelt Dudleya rigida P. Heiple testte bepaalde Mesems op winterhardheid 
en geeft gaarne zijn ervaringsresultaten aan de lezer door. F. Malaisse brengt een artikel over 
succulente dwetQ-Monadeniums. W. Rauh vraagt aandacht voor de minder bekende Euphor- 
bia's van Malagasy. In de beginnersrubriek van D. Grigsby gaat het over stressbestendigheid van 
succulenten. M. Kimberley geeft een aantal notities over Euphorbia decidua L. Bustard kijkt 
achter de schermen van de Kew Gardens (deel 1). Met o.a. veel brieven van lezers wordt ook dit
maal dit nummer afgesloten.
Nr. 6 Voor Dudleya nubigena en haar ondersoorten vraagt R. Moran ruime aandacht. M. Hun
ter vertelt over de gedeeltelijke afwezigheid van chlorofyl in cactuslichamen, zodat andere tinten 
erin kans zien het uiterlijk van de plantte verfraaien. Onder de titel "veldaantekeningen”  verhaalt 
W. Maurice hoe hij de groeiplaats van Gymnocactus gielsdorfianus herontdekte. W. Rauh 
brengt nieuwe en weinig bekende Euphorbia's van Malagasy onder de aandacht. D. Ferguson 
koos Opuntia cymochila tot onderwerp van zijn artikel, waarvan hij vindt dat deze Opuntia ten 
onrechte in de synoniemenpot van O. macrorhyza gestopt werd. L. Mitich verhaalt over de per
soon Myron Kimnach en uiteraard over diens verdiensten voor de succulentenwereld. G. Rowley 
daarentegen ziet terug op een periode van een halve eeuw als actief cactuskweker. In de begin
nersrubriek wordt als gebruikelijk een drietal cactussen en idem vetplanten in het kort besproken. 
L. Bustard is toe aan deel twee over een blik achter de schermen in Kew.

Th. Neutelings
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Mei

J.H. DEFESCHE

Op 8 april van dit jaar vond in Zwolle de algemene ledenvergadering van 
onze vereniging plaats. De afdeling Zwolle had dit jaar de organisatie op 
zich genomen, waarvoor niets dan lof. Het is gebruikelijk dat elk jaar een 
afdeling deze ledenvergadering organiseert en ook een "bijprogramma”  
biedt. Daardoor is het bezoek aan de vergadering veel aantrekkelijker. Dit 
alles is natuurlijk bekend aan onze leden die trouw het maandblad lezen, 
daar staat alles in! Overwin uw drempelvrees en kom eens naar een verga
dering. Volgend jaar heeft de afdeling Den Helder de organisatie op zich 
genomen. Het is niet alleen om propaganda te maken voor de algemene 
vergadering dat ik dit schrijf; het is ook omdat op de vergadering en Zwolle 
een punt aan de orde is geweest waarover ik met u van gedachten zou wil
len wisselen. In 1 992, het is u misschien bekend, zal wederom, deze keer 
in het gebied Den Haag-Zoetermeer, een Floriade gehouden worden. Indien 
u vorige Floriade's hebt bezocht, dan weet u dat dit reusachtige projecten 
zijn, waar de Nederlandse tuinbouw in de uitgebreidste zin aan deelneemt. 
Het aantal bezoekers loopt in de honderdduizenden, zo niet miljoenen. Nu 
doet zich de mogelijkheid voor dat Succulenta zich daar met een ten
toonstelling van ± 300 m2 (of minder) kan manifesteren. Het is buiten kijf 
dat dit een grote reclame voor de succulenten in het algemeen zal zijn. Of 
het nieuwe leden voor ons zal opleveren, moet nog maar worden afge
wacht. Het probleem is nu: doen wij het of doen wij het niet! Onvermijdelijk 
zijn aan zo'n tentoonstelling kosten verbonden! Het Floriade-bestuur stelt 
ons de ruimte beschikbaar, alsmede zand en turfmolm, maar verder niets. 
Alle kosten zijn voor onze rekening. De duur van de expositie is 6 maan
den. De kosten kunnen zonder nu in details te treden voorlopig geschat 
worden op laat ons zeggen 1 0 .000 gulden. Wij praten dan nog maar niet 
over het probleem die tentoonstelling te bemannen. Onze penningmeester 
ziet voor dergelijke uitgaven geen ruimte in onze begroting en de kans is 
dus groot dat alles ten koste zal gaan van onze reserves. Wij zijn geen kapi
taalkrachtige vereniging en alles moet gericht worden op het uitgeven van 
ons blad. Anderen zouden heel graag meedoen: zij zien er een geweldige 
promotie in voor onze hobby. De kwestie is dus geld.
Moet de vereniging het risico nemen? Met misschien een debacle voor on
ze verenigingskas of is er een andere manier om aan geld te komen? Op de 
vergadering werden enkele ideeën geopperd. Allereerst: sponsors. Er mo
gen op de Floriade naambordjes van begunstigers geplaatst worden. Wie 
weet iema.nd? Ten tweede kun je denken aan een tijdelijke contributiever
hoging. In twee jaar is het bedrag bijeen. Maar ja! Ten derde kan men den
ken aan vrijwillige giften. Een vierde mogelijkheid is een loterij. Men kan 
ook een beroep doen op succulentenkwekers. Het is tenslotte ook hun be
lang dat cactussen en vetplanten goed gepresenteerd worden. Aan het ein
de van deze zomer moet wel beslist worden hoe en wat. Wij kunnen niet 
aan de gang blijven met uitstellen. Daarom doen wij nu een beroep op alle 
leden van onze vereniging om ons te helpen. Welke ideeën heeft men om 
aan geld te komen? Of waar moeten wij het vandaan halen? Ik hoop dat 
men met oplossingen komt, het bestuur staat open voor elke suggestie. 
Maar terzijde van deze beslommeringen; terug naar onze planten. Hopelijk 
hebt u veel bloei en geniet u van de schoonheid, 't vergoedt al de moeite 
en ook wel de pech die wij kunnen hebben.
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H et kw eken van m oeilijke soorten:
Strom bocactus disciform is Br. & R.

WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING (W.S.B.)

Hadden we het in het vorige artikel, Succulenta mei 1 988, nog over het 
kweken van een bedreigde soort, bij deze plant is het beter te spreken over 
het kweken van een moeilijke soort.
Hoewel Strombocactus disciformis op de lijst staat van meest bedreigde 
soorten, komen er de laatste jaren steeds meer berichten binnen dat de 
soort op verschillende groeiplaatsen werkelijk massaal voorkomt. Gezien de 
hoeveelheid zaad die deze soort produceert is die massaliteit in de natuur 
ook goed voor te stellen. Wel blijft overeind dat deze bijzonder fraaie planten 
uit zaad moeilijk te kweken zijn.
Na het vele jaren op verschillende manieren te hebben geprobeerd is het 
zaaien in 1 984 goed gelukt, waarna er weer een paar jaar van mislukte 
zaaisels volgden. In 1 988 is het echter weer goed gegaan en het ziet er 
naar uit dat we nu weten hoe het moet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de 
nu volgende methode de enig zaligmakende werkwijze is.
Wij zaaien in potjes van 7x7 cm en vullen die met uitgezeefde, hoofdzakelijk 
uit turf bestaande, aarde, waaraan we nog 20% lavakorrels van 3 mm groot
te toevoegen. Dit mengsel wordt stevig in het potje aangedrukt waarna we 
een rand van ca. 7 mm over houden. De bovenzijde van de aardlaag moet 
zeer vlak zijn.
Vervolgens wordt er gezaaid met (schrik niet) 1 000 zaden. Daar deze soort 
per bes al zo'n 1 000 zaden produceert hoeft deze grote hoeveelheid zaden 
geen probleem te zijn. Ook in de handel is er genoeg te verkrijgen. Dit zaad 
drukken we nog met een lucifersdoosje of iets dergelijks aan. Zéér belangrijk 
is dat geen aarde omhoog komt vooral bij de rand van het potje. Vervolgens 
dekken wij het zaad af met zeer fijn, gewassen aquariumgrind. Een laagje 
van een korrel dikte is voldoende en nogmaals, er mag beslist geen aarde 
boven deze korrellaag uit steken, ook langs de randen niet. Dit is zo belang
rijk omdat anders de alg te snel toeslaat waardoor de kiemende plantjes 
overwoekerd worden. Ook bij het zaaien met een geringere dichtheid van 
het zaad krijgt de alg te veel kans. U moet ook bedenken dat dit zaaisel mini
maal 2 jaar in hetzelfde potje moet blijven staan.
Vervolgens steken wij langs de rand van het potje kruislings twee geplastifi
ceerde ijzerdraadbeugels. Deze dienen ertoe dat, wanneer straks het potje in 
een plastic zakje wordt gedaan, het zakje niet tegen de kiemplantjes inzakt. 
Nu laten we eerst het potje volzuigen met water waaraan is toegevoegd su- 
perol (verkrijgbaar bij de drogist), dit ter voorkoming van schimmels. Tot slot 
gebruiken we een nevelspuit om het geheel ook van bovenaf goed nat te krij
gen. Na ongeveer 1 0 minuten laten we het potje eerst weer enigszins uitlek
ken en doen het daarna in een plastic zakje. Nu kunt u het potje in het zaai- 
toestel plaatsen waar het twee jaar in kan blijven staan op een temperatuur 
van 24°C.
U zult zien dat het zaad binnen één a twee weken werkelijk massaal kiemt. 
De kiemplantjes blijven echt heel lang zeer klein, maar door de grote hoe
veelheid zaden krijgt de alg geen kans. Belangrijk is het potje warm en voch
tig te houden.
Halverwege de zomer kan met het gietwater van onderaf wat voedingsmid
del worden toegediend. Dit omdat vooral wanneer regelmatig het plastic 
zakje wordt geopend er toch wel wat verdamping plaats vindt.
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Foto's van de schrijver

Bij zonneschijn plaatst u een krant boven het zaaitoestel, daar de jonge 
kiemplantjes niet tegen felle zonneschijn en grote hitte kunnen. Aan het ein
de van de zomer kan de krant wegblijven, indien althans de kiemplantjes al 
zo'n 0,4 cm groot zijn geworden en de eerste doornbundeltjes op de plant
jes staan.
De plantjes moeten ook in hun eerste winter vochtig en warm gehouden 
worden, daar zij nog te zwak zijn om al koud te overwinteren. Van verspe
nen of verplanten kan dat eerste jaar nog geen sprake zijn. Pas halverwege 
het tweede groeiseizoen, wanneer de plantjes elkaar te veel verdringen, kan 
verspeend worden. Beter is echter dit zo lang mogelijk uit te stellen. Als het 
dan toch moet, moet men niet verspenen per plantje, maar per bundeltje 
plantjes. De worteltjes zijn namelijk zo zwak dat die makkelijk afbreken. Het 
plantje is dan al verloren.
Uit een zaaisel van 1 984 hebben we uiteindelijk 70 plantjes overgehouden, 
wortelecht. In 1 988 hebben daarvan 5 planten voor het eerst gebloeid en 
voor een nieuwe generatie zaad gezet.
Ons is opgevallen dat het bloemetje veel weg heeft van Turbinicarpus, het 
besje is net als bij Gymnocactussen volledig kaal, bij rijping splijt het ook in 
de lengte open, alleen het zaad is door zijn fijnheid volledig afwijkend.

Stadhouderslaan 3, 3 4 1 7  TT M ontfoort

Alweer een artikel over Frailea's
(aangevuld met een uitgebreide bibliografie)

J.J. DE MORREE

Af en toe verschijnt er in Succulenta een algemeen artikel over Frailea's. 
Hetzelfde is het geval in bijvoorbeeld het Britse zustertijdschrift. Vaak komt 
de inhoud van deze artikelen neer op een verzuchting over de onwil van Frai
lea's om hun bloemen te ontvouwen. De artikelen in de vorm van een forum-
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discussie in het Cactus & Succulent Journal (GB) in 1978 vertonen overdui
delijk die tendens. Zeker is dat het geslacht moeite heeft met uitbundige 
bloei. In eerste instantie raakte ik ook geërgerd vanwege het feit dat mijn 
Frailea's hun bloemen zo weinig tonen. Een groot deel van de bloemknop
pen gaat direct over tot het vormen van een zaadbes met goed kiemkrachti- 
ge zaden (cleistogamie). Het onderwerp van de cleistogame zaadvorming is 
in 1 967 aan de orde geweest in een artikel van W. Simon en in 1 983 in ar
tikelen van J. van Dooren en een redactioneel stukje van Th. Neutelings 
waarin de oude publicatie van W. Simon voor een groot deel wordt geci
teerd.
Uiteindelijk wil iedere verzamelaar van al zijn soorten toch wel eens bloemen 
zien. In het geval dat 's morgens een bloem op uitkomen stond kon ik 's a- 
vonds constateren dat de bloem echt was opengegaan, maar binnen een 
paar uur weer was verwelkt.
Toch heeft dit geslacht, dat overigens door steeds weer nieuwe vondsten 
sterk in soortenrijkdom toeneemt, een apart plaatsje in mijn verzameling ver
worven. Zo'n twintig jaar geleden kwam ik met Frailea's in aanraking toen de 
heer Mevissen me een paar geënte exemplaren van F. pseudopulcherrima, 
F. pumila en F. grahliana schonk.
In die tijd beschreef Buining in Succulenta een aantal nieuwe soorten zoals: 
F. concepcionensis, F. ybatense, F. ignacionensis, F. friedrichii en F. ca
taphracta var. tuyensis. In buitenlandse tijdschriften verschenen van Bui
ning en Brederoo ook nieuwbeschrijvingen zoals van F. matoana, F. meli- 
tae, F. moseriana, F. lepida, F. mammifera en F. albiareolata.
Al snel daarna kwamen fraaie soorten als F. aureinitens en F. magnifica on
der zaaibereik. Aan het eind van de jaren zeventig deed de heer Prestlé ver
slag van zijn Zuidamerikaanse reizen, waarbij hij veel Frailea's vond, en een 
aantal soorten beschreef waaronder F. castanea, F. perbella en F. phaea- 
cantha nom. prov. In die reisbeschrijvingen worden soms ook de groei- 
omstandigheden van Frailea's aangestipt.
Langzaam maar zeker ging de irritatie van het steeds maar weer zien produ
ceren van zaadbessen zonder enige vorm van bloei over in bewondering 
voor dit gespecialiseerde cactusgeslacht met zijn kleine plantelichamen. 
Frailea's hebben in hun evolutieproces gekozen voor een snelle vermeerde
ring door een alternatieve manier van zaadvorming waarbij ze niet afhankelijk 
zijn van bestuivende insecten. In het planten- en dierenrijk komt dat wel 
meer voor. Vrouwtjes van de door veel kwekers gehate groene luizen kun-
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nen ook zonder bevruchting grote aantallen nakomelingen produceren.
De Frailea's doen al het mogelijke om als soorten voort te blijven bestaan en 
kiezen voor een korte maar vruchtbare levensduur. Een aantal soorten zoals 
F. schilinzkyana, F. pumila en F. grahliana vormen weliswaar grotere groe
pen met veel spruiten, de meeste soorten echter blijven min of meer solitair 
en hebben een beperkte levensduur. Na een aantal jaren verliezen Frailea's 
veel van hun esthetische waarde en na verlies van het groeipunt stagneert 
de groei.
De echte verzamelaar kan dus ook het beste met tussenpozen van een jaar 
of drie nieuwe generaties van kortlevende soorten opstarten. De ontkieming 
van de zaden is zeer snel en succesvol. Degenen die wel eens vers Frailea- 
zaad hebben uitgezaaid zullen hebben kunnen constateren dat meestal na 1 - 
2 dagen een groot deel van de zaden ontkiemd is. Het is overigens bekend 
dat de kiemkracht bij Fraileazaad al na korte tijd (half tot één jaar) aanzienlijk 
terugloopt. Het jarenlang bewaren van reservezaad voor het geval dat een 
plant wegvalt is dus nutteloos. Echter voor determinatiedoeleinden is het be
waren van zaden wel zinvol.
Door hun snelle ontkieming en groeiwijze en door hun zaadproductie zonder 
tussenkomst van insecten kan de soort zich goed in zijn omgeving staande 
houden. Men zou zich kunnen afvragen waarom Frailea's überhaupt nog za
den vormen door bestuiving van geopende bloemen. Dit heeft ongetwijfeld 
te maken met de biologische noodzaak om chromosomenmateriaal uit de 
kernen van verschillende planten onderling uit te wisselen. Binnen een be
paalde plantenpopulatie zijn de individuele planten wat betreft hun geneti
sche kenmerken zeker niet identiek. Door onderlinge bestuiving worden 
steeds genetische kenmerken tussen planten onderling uitgewisseld en ont
staan er nakomelingen met een zekere variatie in hun eigenschappen. Toch 
vallen deze kenmerken alle binnen die van de soort. Het doel van deze gene
tische ruilacties is dat de natuur in een populatie planten te allen tijde een zo 
groot mogelijk reactievermogen wil behouden om bij veranderende omstan
digheden de soort te doen overleven (klimaatsverandering, onverwacht lan
ge aroogteperiodes, nieuwe concurrerende plantensoorten). Zouden planten 
zich slechts met onbevruchte zaden en stekken voortplanten, dan zou er uit
eindelijk een kloon van volledig identieke planten kunnen ontstaan. Dit vindt 
de natuur een niet wenselijke ontwikkeling, want al die planten reageren uni
form op bijvoorbeeld droogte of op aanvallen van schimmels, virussen en 
bacteriën. Een hele populatie zou in één keer kunnen worden weggevaagd. 
Bij een plantengroep met meer erfelijke variatie zal er altijd wel een aantal 
planten bij ongunstiger omstandigheden overleven. Het enige waar planten 
in het algemeen niet tegen zijn opgewassen — en cactussen dus ook niet — 
en wat ze genetisch ook niet kunnen inbouwen is de verwoesting die de 
mens teweegbrengt met extensieve veeteelt en kaalslag met bulldozers. 
Het zal voor de beginnende Fraileaverzamelaar een geruststelling zijn om te 
horen dat Frailea's wel degelijk met volledig geopende bloemen bloeien al is 
dit niet zo vaak het geval. Dat Frailea's voor verrassingen kunnen zorgen be
wees voor mij F. horstii. Dit is een zuilvormig plantje van hooguit 1 0 cm 
lang en 2 cm breed. Het lijkt qua plantvorm op F. alacriportana en F. gracil- 
Hma, dus niet erg opwindend. Ik had toen ik het plantje kreeg nog nooit een 
bloeiend exemplaar gezien en ook geen afbeelding ervan in de literatuur. Het 
wachten was dus weer op een vermoedelijk vrij klein notocactusachtig geel 
bloemetje, zoals ik dat van de andere soorten wel gewend was. Uitgerekend 
op een moment dat ons gezin wel wat anders had om de aandacht op te 
richten — onze oudste dochter was een paar uur tevoren thuis geboren —
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ontvouwde F. horstii de eerste bloemen. Moeder en dochter lagen rustig te 
slapen en ik maakte, maniak als ik ben, snel een paar foto's om later eens 
rustig te kunnen zien wat voor bloem het was geweest. Zeker was wel dat 
deze Frailea de grootste bloemen tevoorschijn had getoverd die ik bij het 
geslacht ooit heb waargenomen. Opvallend is ook de karmijnrode kleur van 
de bloembuis tot aan de aanhechting van de krans meeldraden.
Ais ik nu na een paar jaar weer naar de foto's kijk en de grootte van de bloem 
vergelijk met de bloemen die in latere jaren door dezelfde plant zijn geprodu
ceerd, dan valt op dat de eerste bloei qua bloemdiameter nooit meer is geë
venaard. Wat ik me van de temperatuur op de bewuste dag (3 augustus 
1 982) nog maar al te goed kan herinneren is de ongewone hitte ten gevolge 
van een gedenkwaardige hittegolf (30 graden in de schaduw). Toch lijkt er 
bij Frailea's geen duidelijke relatie te bestaan met de hoogte van de tempera
tuur en de bloeiwilligheid. De heer Prestlé schrijft ten aanzien van de lichtin
tensiteit dat F. horstii onder natuurlijke omstandigheden in de schaduw on
der struikgewas wordt aangetroffen.
Voor een ieder die in de literatuur nog wat verder wil doorlezen over dit 
geslacht is hieronder een literatuurlijst opgesteld van de Succulenta-artikelen 
vanaf 1 967 en artikelen uit bekende buitenlandse boeken en tijdschriften. 
Naast de algemene artikelen zijn ook de nieuwbeschrijvingen van een aantal 
Frailea's opgenomen.
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F. schilinzkyana F. Haage 1 VIII 1957.
F. asterioides Werderman 1 XII 1959.
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F. colombiana (Werd) Backeberg 1 I 1962.
F. cataphracta var tuyensis Buining en Moser 15 I 1972.
F. concepcionensis Buining en Moser 1 5 X 1972.
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Zwitserse
precisie

A.P. DE RIJKE

Ingang

In het voorjaar werd ik via het blad van de Arbeitskreis für Mammillarien- 
freunde geattendeerd op de aanwezigheid van een succulentenverzameling 
in de stad Zürich. Dit kwam zeer goed uit aangezien wij gepland hadden onze 
vakantie dit jaar in Zwitserland door te brengen. Tijdens de vakantie bleek al 
gauw dat we voor cactussen en vetplanten in Zwitserland niet direkt naar een 
kas hoefden te gaan. In Zuid-Zwitserland (Ticino) zijn 's zomers veel succu
lenten buiten te vinden, met name in Locarno waar je midden in een prachtig 
stadspark ineens voor een aangeplant cactusperk komt te staan. Net als in 
het hele gebied rond het Lago Maggiore komen ook op het botanische eiland 
Isola Brissago veel succulenten voor. Vooral Agaven, Aloë's en Opuntia's zijn 
er goed vertegenwoordigd en dan wel van een grootte die je in Nederland 
praktisch nergens tegenkomt.
De laatste week van onze vakantie zouden we de omgeving van Zürich be
zoeken en tevens de succulentenverzameling van de stad.
Na een bezoek aan het weinig interessante centrum van Zürich zijn wij lo
pend (zeer aan te bevelen) over de promenade en door mooie parken langs 
het Meer van Zürich naar de Stadtische Sukkulentensammlung Zürich ge
gaan. In de buurt van de SSZ komend valt meteen het aan de Mythenquai 88 
staande kunstwerk op: een groep zuil- en bolcactussen van ruw plaatstaal en 
spijkers als bedoorning in elkaar gelast.
Wij kwamen daar om 1 5.00 uur aan en zagen op een bord bij de ingang dat 
de verzameling al om 1 6.30 uur gesloten werd. Toen nog niet wetend hoe 
groot het complex was, dachten we dat wel "even” te bekijken in anderhalf 
uur. Een eerste blik op het kassencomplex vanuit de garderobe bevestigde 
gelijk dat als we dit aandachtig wilden bewonderen, we lang niet genoeg tijd
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hadden. We besloten dan ook om eerst het gehele complex in sneltreinvaart 
te bekijken en twee dagen later weer naar Zürich terug te gaan voor een wat 
uitgebreider bezoek.

De geschiedenis van de Stadtische Sukkulentensammlung Zürich begint in 
1 927/1 928 met de eerste kontakten en besprekingen in de gemeenteraad 
om de zeer waardevolle succulentenverzameling van de heer J. Gasser te be
houden voor de stad Zürich. In 1 929 komt de helpende hand van warenhuis
eigenaar Brann, die de komplete succulentenverzameling koopt en deze 
schenkt aan de stad Zürich.
In 1 930 wordt met de bouw van een kassencomplex begonnen aan de My- 
thenquai op het terrein van de toenmalige stadstuinderij. Dit wordt in 1931 
voor het publiek geopend. Ook wordt in dat jaar de eerste direkteur van de 
SSZ, de heer H. Krainz, aangesteld.
In 1 938 wordt een zaadverzameling aangelegd. Door schenkingen van kom
plete verzamelingen, ruil met diverse instellingen en personen en aankopen 
van nieuw ontdekte soorten is het in 1 947 nodig om het kassencomplex zeer 
fors uit te breiden.
In 1950 wordt de Internationale Organisatie voor Succulentenonderzoek 
(I0S) opgericht en wordt de SSZ tot internationaal beschermde succulenten
verzameling verklaard. Dit leidt er dan ook toe dat er in het begin van de jaren 
50 een kas gebouwd wordt voor beschermde planten, die thans een prachti
ge en grote verzameling Melo's bevat.
In 1 957 wordt de eerste katalogus van de verzameling uitgegeven.
In 1 958 vindt de bouw plaats van de gebouwen zoals de kantoren, het her
barium, lezingenzaal, entree, garderobe en toilettengroep.
In 1961 worden nieuwe kassen gebouwd voor een Afrikaanse succulenten
verzameling (opening van een tweede kas voor Afrikaanse succulenten vindt 
al in de komende jaren plaats) en voor het vermeerderen en akklimatiseren 
van nieuwe aanwinsten. De in de dertiger jaren gebouwde kassen worden in 
1 964 vervangen.



In 1 972 draagt de heer Krainz de direkteurshamer, na 40 jaar, over aan de 
heer D. Supthut.
In 1 974 vindt een grote internationale tentoonstelling plaats in de SSZ, ge
naamd "Cactussen uit Brazilië".
Uniek is het in 1 97 8 door de SSZ ingestelde "spreekuur” . Iedere woensdag 
tussen 2 en 4 uur worden door deskundigen vragen beantwoord met betrek
king tot de succuientenwereld, hetzij ter plaatse, hetzij telefonisch (tel. 
01/2014554).
Sinds 1 980 is er ook een rots-achtige succulententuin met alleen winter
harde succulenten.
De laatste grote verbouw en nieuwbouw vond in 1 983/1 984 plaats. Toen 
zijn aparte kassen gebouwd voor de Noordamerikaanse succulenten en voor 
de succulenten afkomstig uit Madagaskar.

Een rond leid ing  door de SSZ
Aan de hand van de hierboven staande plattegrond hebben wij de volgende 
rondwandeling gemaakt.
Binnenkomend in het gebouwencomplex door de ingang aan de Mythenquai 
88 (1) bevindt zich rechts het kantoor en het herbarium ( D l) (niet voor pu
bliek geopend) en links een grote zaal waar lezingen en conferenties gehou
den worden (D3). Langs de garderobe en de toiletten (D2) komt men in de 
entreehal (D5) van waaruit men het hele kassencomplex kan bereiken. De 
entreehal (D5) naar buiten doorlopend komt men uit bij de feitelijke hoofdin
gang (2) aan de parkeerplaats van het Strandbad aan de Mythenquai. Deze 
parkeerplaats (betaald parkeren) biedt 's zomers echter alleen met minder 
mooi weer voldoende ruimte; bij prachtig strandweer is een plaats in één van 
de vele parkeergarages in de binnenstad en een wandeling van 20 minuten 
naar de SSZ niet alleen veiliger voor de auto maar ook prachtig vanwege de 
mooi aangelegde parken waar men doorheen moet. Ook vanaf het hoofdsta
tion is de SSZ te bereiken, met tramlijn 7 tot Brunau en dan de wegwijzers 
Sukkulentensammlung volgen.
Vanuit de entreehal (D5) zijn we eerst rechtsaf de kas voor de Zuidameri- 
kaanse succulenten (G4) ingegaan. Deze 30 meter lange en 6 meter hoge 
kas herbergt soorten als Echeveria's, Abromeitiella’s, Dyckia's, Cleisto- 
cactussen, PHosocereussen, Espostoa's, Opuntia's en een exemplaar van 
Echinocactus grusonii van 80 jaar oud die men gezien zijn leeftijd niet meer 
naar de Noordamerikaanse kas durft te verplanten.
Hierna komt men in een kas waar iedereen sprakeloos van zal worden. Niet 
de oppervlakte van 1 0 bij 1 5 meter maar de hoogte van ongeveer 1 5 meter 
doet het bij het "Grosses Schauhaus" (G2). Opvallend zijn hier de enorme 
Euphorbia's, Madagaskar-palmen (Pachypodium lamerei), Pereskia's, No- 
lina's, Yucca's, Dyckia's, Hechtia's, Hylocereussen en vele andere ce- 
reussoorten en zuilcactussen die de ongekende hoogte van de natuurplanten 
vrij dicht benaderen.
Naast deze kas bevindt zich de niet voor publiek toegankelijke overwinte- 
ringskas (G3) waar de planten die 's zomers buiten staan overwinteren. 
Achter het "Grosses Schauhaus”  bevindt zich de Melocactuskas (G1). Aan
gezien in deze kas alleen beschermde en zeer zeldzame planten staan is deze 
niet vrij toegankelijk voor het publiek, wel als er van te voren een afspraak ge
maakt is of bij rondleidingen van groepen. Toch is deze verzameling goed te 
bekijken, zowel langs binnen als langs buiten.
Via de Zuidamerikaanse kas (G4) kan men naar het buitengedeelte waar een 
1 6-tal "p la tte" bakken (3) staat van gemiddeld 1 5 meter lang en 1 meter
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breed. Deze verwarmde bakken zijn steeds met één of meerdere verwante 
soorten gevuld en met enig bukwerk en een zere rug zeer goed te bekijken. 
Zo is er bijvoorbeeld een bak geheel gevuld met Lobivia's en Rebutia’s, één 
met Lithops, Conophytums e.d. en één met Mammillaria's. Dit geeft steeds 
een prachtig overzicht van een geslacht en aanverwante geslachten.
Terug naar binnen komt men in de Noordamerikaanse kas (G5) waar de 
ria's vertegenwoordigd zijn. Dit ook allemaal weer in die aantallen en grootte 
(G6) waar de vetplanten in de meerderheid zijn. Ondermeer ziet men er Dios- 
corea silvatica, Euphorbia's, Aeoniums, Greenovia's, Crassula's, Sene- 
dat je er stil van wordt. Ook een ''groepje'' Echinocactus grusonii met een 
doorsnede van elk 60 centimeter doet het hier erg goed.
Terug door de entreehal komt men in de eerste Afrikaanse succulentenkas 
(G6) waar de vetplanten in de meerderheid zijn. Ondermeer ziet men er Dios- 
corea silvatica, Euphorbia's, Aeoniums, Greenovia's, Crassul's, Sene- 
cio's, Aloë's, Haworthia's en niet te vergeten een grote verzameling leven
de stenen in alle vormen, kleuren en maten.
De laatste kas, die voor het publiek toegankelijk is, huisvest allerlei soorten 
succulenten die op het eiland Madagaskar voorkomen (G7). Men ziet hier on
dermeer de geslachten Pachypodium, Aloe, Euphorbia (o.a. vele variëteiten 
van de Christusdoorn) en nog vele, min of meer onbekende, vetplantensoor
ten.
Aan de achterkant van de eerste Afrikaanse succulentenkas (G6) bevinden 
zich de kas voor epifytische succulenten (G8), die vanwege de klimaatbe
heersing niet voor het publiek toegankelijk is, de nieuwe tweede Afrikaanse 
succulentenkas (G9) met voornamelijk wolfsmelkachtigen die in de eerstko
mende jaren voor het publiek opengesteld zal worden en de kassen .waar de 
nieuwe aankopen behandeld worden en moeten akklimatiseren (G1 0). In de
ze ''keuken'' van de SSZ vindt ook het zaaien en vermeerderen plaats, lo
gisch dus dat dit gedeelte niet voor het publiek is opengesteld.
Gaat men via de hoofdingang naar buiten dan treft men in de meest noordelij
ke hoek van de SSZ een rots-achtige tuin (4) aan waar op een drietal ver
schillende grondmengsels winterharde succulenten geplant zijn. Deze tuin 
waar ondermeer Sedums, Yucca's, Agaven, Noordamerikaanse cactussen 
en Europese vetplanten voorkomen is in de winter gesloten voor publiek.
Al met al zal iedere bezoeker, succulentenliefhebber of niet, een bezoek aan 
de SSZ toch als een hoogtepunt van de vakantie zien.
De SSZ is het gehele jaar geopend (ook zon- en feestdagen) dagelijks van 
9.00-1 1 .30 uur en van 1 3.30-1 6.30 uur. Rondleidingen van groepen kan 
ook, doch alleen na afspraak.
Naast de plantenverzameling was voor mij het meest opvallende de entree
prijs; de toegang is helemaal GRATIS. De grote vraag voor mij blijft dan ook: 
waarom kan dit wel in het relatief dure Zwitserland en niet in Nederland?? 
Waarschijnlijk heeft dit, net als de piekfijne staat van onderhoud van de ver
zameling, te maken met de precisie van de Zwitsers.

N.B. Een gedeelte is overgenomen uit de ''Führer und Rundgang durch die 
Stadtische Sukkulentensammlung Zürich.''

Noordweg 444 , 4 3 3 3  KL Middelburg
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Cactussen op Tenerife

P. VAN VEEN

De heer Eric J.M. Piens uit Merelbeke schreef in het april-nummer van Suc
culenta 1 988 op pag. 92-95 onder meer over een nieuwe succulententuin 
"in  wording”  in het zuiden van Tenerife en wel in de buurt van het bad
plaatsje Los Cristianos. Dit had ik goed onthouden en het was vanzelfspre
kend, dat wij (mijn vrouw en ik) een bezoek aan deze plantentuin in ons 
werkprogramma hadden opgenomen.
Men behoeft thans niet meer te zoeken naar deze tuin, want aan de balies 
van de hotels en appartementen liggen overal strooifolders, die wijzen op 
het bestaan en de ligging ervan. Bovendien hebben diverse touroperators 
deze cactustuin ondergebracht in de lijst van bezienswaardigheden, terwijl 
men, rijdend op de autostrade van Santa Cruz naar Los Christianos, te rech
ter zijde een levensgrote reclame in de heuvels met geen mogelijkheid over 
het hoofd kan zien.
Bij ons bezoek aan deze cactustuin keken wij toch wel even vreemd op, 
want de eerste kennismaking was geheel anders als wij verwachtten. Men 
ontmoet hier een combinatie van liefhebberij en commercie, die de vraag 
opwerpt, wat het doel is van deze instelling en hoe men dit denkt te realise
ren. Naast het grote parkeerterrein bevindt zich de ingang, die voert naar de 
feesttuin, van waaruit men verder toegang heeft tot de cactusverzameling. 
Deze feesttuin is cirkelrond, 25 m in doorsnede en omgeven door bomen en 
struiken, waarin o.m. Tillandsia's hingen. Aan één zijde was een grote bar 
ingericht. Bij navraag bleek dat zich hier een nachtleven heeft ontwikkeld 
van ongekende omvang. Een orkest (of band), dat tot 24.00 uur gecontrac
teerd was in Los Cristianos of in Playa de las Américas, komt met bekwame 
spoed naar de tuin en speelt daar vanaf 1.00 uur tot ± 4 .00 uur voor een
Foto's van de schrijver Astrophytums
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VERENIGINGSNIEUWS ME11989
"Succulenta" is hel verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. Tel.: 03200-41379.
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. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.
Alg. Bestuurslid afd. België: J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109, B 1851, Grimbergen, België.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Aanmelding en verzoeken om inlichtin
gen uitsluitend schriftelijk.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,-, jeugdleden f  17,50, leden in België Bfrs. 625 en voor 
elders wonende leden t  50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de ledenadministratie.

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.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2263 HM Leidschendam.
Redacteur: Th.W.M. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: F.R. de Groot. 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 Rag. t  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 Dlscocactus 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: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
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 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 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 bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. ver
koop te Lunteren, onder vermelding van het gewenste artikel.
Voor België: rekeningnummer 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.

45



EVENEMENTENKALENDER
20 mei : Goudse Cactusbeurs. Info in het maartnummer.
21 mei
27 mei

Plantenbeurs van ver. Cactusvrienden, info in het aprilnummer.
Vetplanten- en Cactusbeurs van de afdeling Brabant-België. Info in het aprilnum

27 mei
28 mei

mer.
Ruilbeurs afdeling Tilburg. Info in het maartnummer.
Open dag bij de afd. Noord en Midden Limburg, tussen 10.00-17.00 uur. Inlicht, bij
J. Raemakers, Pater Bleyslaan 4, 6045 BM Roermond.

3 juni 1ste Grote Vlaamse Plantenbeurs, kasteel van Poeke, Kasteelstr. 29, Aalter. Inlich

7 t/m 14 juni
tingen elders in dit blad.
Succulentenshow in de botanische tuin "De Uithof” te Utrecht, info in het april
nummer.

10 juni
10/11 juni

Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
Tentoonstelling van de Belgische afd. "Leuchtenbergia", van 09.00-20.00 uur in het 
Dienstencentrum, Schoolstr. 44 te Schilde. Inl.: bij F. Hofkens, tel. 03-6633795.

16 t/m 17 juni
17 juni
17/18 juni en
25/25 juni
18 juni
18 juni
24 juni

2 juli

Tentoonstelling afd. Den Helder, info in het februarinummer.
Cactus- en Vetplantenbeurs afd. Leiden. Info in het aprilnummer.
Open dagen voor onze leden en door onze leden, afd. Zuid-Limburg.

Beurs van de afd. Amsterdam in de Hortus Botanicus.
Open dag van de afd. Nijmegen.
Plantenbeurs van de afd. Dordrecht, info in het maartnummer.
Open deur dag bij 8 leden van de Belgische ver. Grusonia, inlichting Johan Keirse, 
050-824660.

19 augustus
26 augustus
26 augustus

2 september

Regionale ruilbeurs afd. West-Brabant, inlicht, in het aprilnummer. 
Succulentenbeurs van het Oosten, afd. IJsselstreek in de Hanzehof te Zutphen. 
Plantenbeurs te Schimmert, afd. Zuid-Limburg.
12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.

8 t/m 17 sept. : Cactusreis naar Blanes in Spanje, inlicht, in het februarinummer en bij Hr. Sterk 
04920-23903.

24 september : Succulentenbeurs van de Belgische ver. "Leuchtenbergia” , info in het aprilnum

2/3 sept.
mer.

: Open deur dagen, J. Gielis, Pappotstr. 49, Westerloo-Tongerloo, België, tel. 014- 
547051.

30 sept./1 okt.
7 oktober

: ELK 1989 te Blankenberge, info elders in dit blad.
: Cactus- en Vetplantenbeurs in Zuidlaren, inlicht, in het aprilnummer.

V Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht.

O
O
R

Tel. 078-124200.
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HET ADRES VOOR ANDERE SUCCULENTEN.

Mijn voorjaa rs lijs t met meer dan 500 soorten andere succulenten is verschenen. Aangezien 
ik nog veel nieuwe p lanten verwacht lig t het in de bedoeling in de loop van het jaar 
m instens 2 aan vu llings lijs ten  te doen uitkom en.
De voorjaa rs lijs t en de aanvullingen worden u toegezonden na ontvangst van f  2,50 op 
g irorekening 1295340.
In de afgelopen m aanden ben ik er in geslaagd zowel het aanbod aan p lanten als de 
verkoopruim te aanzienlijk  u it te breiden, zodat een bezoek aan de kas meer dan o o it de 
m oeite waard is.
De kas is tussen 1 april en 1 november geopend op zaterdag van 10 to t 15 uur. Verder op 
afspraak.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam
16 juni : Verzorgd door eigen leden, Ken Schreck.

Plaats: De Hortus, Plantage Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Atd. Arnhem
24 mei : Excursie naar Wankum en Erkelenz (Duitsland).

Aanmelden bij mevr. Smit 08389-17551.
8 juni : Voordracht B. Groen over Neotenie.

Afd. Brabant-België
20 mei : Uitstap naar cactuskwekerij in Duitsland en Nederland, vertrek 08.00 uur bij Horteco,

Vilvoorde.

Afd. Delfzijl en omstreken
1 juni : Lezing door de hr. Boele over Zuid-Afrika.

10 juni : Kasje kijken door onze leden bij de afd. Drente.
24 juni : Kasje kijken door de afd. Groningen bij onze leden v. Dijk, Folkers en de Wit te Win

schoten.

Afd. Dordrecht en omstreken
8 juni : Bespreking van de te houden beurs op 24/6.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30
uur.

Afd. Eindhoven
5 juni : Dia-lezing door de hr. ter Brugge "tussen Richtersveld en Kaokoland” .

Plaats: Zaal ” de Schalm” , Meiveld 2 te Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
6 mei 

22 mei 
27 mei

: Kasbezoek bij kwekers in het Westland.
: De heer Vrenken gaat in op de Echinocereus.
: Onderling kasbezoek in Lelystad.

Plaats: Groen van Prin?tererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan
20 mei : Excursie naar de Goudse cactusbeurs en vervolgens bezoeken bij hr. Bercht en hr. Ru-

bingh.

Afd. Gooi- en Eemland
1 juni : Lezing door hr. Rubingh over Mexico.

Plaats: Grote zaal van de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146, Hilversum. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
12 juni : Kasbezoek omgeving Leeuwarden.

DER , /  .  [-■. i ■ « r-vr-fcl hobbybenodigdheden/boekert
l \ A r \ l  t b lM L A U t lM  Verzendhandel

NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT:

Monatschrift für Kakteenkunde Bd. 1-2 189T92 per DM 150,--; Bd. 3 10 1893-1900 per DM 1 3 0 , Bd. 11-32 1901-1922 
DM 110,--; Kakteenkunde 1933-1938 per DM 90,-; Breitrage zur Sukkulentenkunde und -pflege 1939-1942 per DM 50,-; 
Monatschrift der DKG 1929-1932 per DM 95,-; Zeitschrift für Sukkulentenkunde Bd. 1-3 1923-1928 per Bd DM 130,~(al- 
le tijdschriften gebonden); Succulenta 1958-1960 per DM 40,- (gebonden); 1961-1970 per DM 35,- 1971-1983/86 per 
DM 30,- (niet gebonden); Backeberg/Blatter für Kakteenforschung 1934-38 kompleet DM 380,-.
Actuele Aanbieding Kasaccessoires: Robuust uitgevoerde LUCHTAUTOMATEN voor Uw kas, broeikassen enz. Ope
nen en sluiten van de ramen automatisch en probleemloos. 2 JAAR GARANTIE. Vraag het gratis infoblad "LUFTAU- 
TOMATEN” aan.

VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIATJÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN
VERSANDGESCHAFT FUR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1
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Afd. Gouda en omstreken
18 mei : Cactusdia-show door Nico Uittenbroek.
20 mei
15 juni

: Goudse cactusbeurs.
: Lezing door F. Supplie over Epiphyllum-hybriden.

Plaats: ”  ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
25 mei : Hr. Reijnders vertelt over Orchideeën, plant v.d. maand Sulcorebutia.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
27 mei
15 juni
24 juni

Bezoek aan de afd. Bremen.
Kasje kijken bij hr. Bosma en hr. Munniksma.
Kasje kijken bij de leden van de afd. Delfzijl te Winschoten.

Afd. Den Helder
20 mei Excursie.

Afd. Hoeksche Waard
8 juni : Bingo-avond.

Plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Nijmegen
20 mei
6 juni

: Interne excursie.
: Excursie naar Riet Maessen en Jan Tuinte.

Afd. Rotterdam
29 mei : Dia’s uit eigen collectie, hr. de Poorter en ruilavond.

Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw "Pier 80", Rösener Manzstraat 80, Rotterdam. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht e.o.
12 juni : Vergadering, deze keer in de Botanische Tuinen de Uithof, Budapestlaan. Aanvang: 

19.00 uur.

Afd. West-Brabant
27 mei : Excursie?
10 juni Kasbezoek bij eigen leden.

Afd. IJsselstreek
26 mei
16 juni
17 juni
24 juni

In Goor: hr. Pullen over determineren in de praktijk, PLANTEN MEENEMEN!!! 
Ruilavond bij hr. ter Bruggen te Almelo.
Kasbezoek op diverse locaties.
Excursie Venlo-Roermond-Duitsland.

Afd. Zaanstreek
2 juni Kasbezoek bij eigen leden.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
15 juni : Dia-voordracht over "Flora van en in Tenerife”  door hr. Piens.

Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

GRUSIONIA. tel.: 050-824660 Johan Keirse.
9 juni : Euphorbia, een dia-montage over dit geslacht door Maurice Genotten. 

Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA
23 juni : Hybriden van Echinopsis door J. Orey.

Plaats: "Dienstencentrum", Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.
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Afd. Zeeland
26 mei : Bijeenkomst met grote algemene plantenkeuring, tevens keuring ent-resultaten van vo

rig jaar.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg
6 juni : Hr. Vrencken over het geslacht Echinocereus.

17/18 en : Open dagen door onze leden, voor onze leden.
24/25 juni Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle
25 mei : Lezing "Vetplanten in het algemeen" door F. Noltee.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstr. 2. 
Aanvang: 19.30 uur.

RECTIFICATIE

In het aprilnummer is het verzuimd te melden waar de tweede Leidse Beurs wordt gehouden. 
Adres: Wijkgebouw Aktief, Berlagestraat 2 te Leiden-ZW.
Aanvang beurs: 10.00 uur, einde rond 16.00 uur. Deelnemende standhouders kunnen reeds om 
09.00 uur hun waren uitstallen.
Bij goed weer wordt e.e.a. ook buiten georganiseerd. Er is gelegenheid tot het aanschaffen van 
eet- en drinkwaren.
Zie voor een routebeschrijving het mei-nummer 1988.

SPANJE-REIS NAAR BLANES SEPT. 1989

Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen vrij, reageert U snel!!!
De inschrijving/aanmeldingen moeten op heel korte termijn gebeuren, bij hr. Sterk 04920-23903.

49



WISSELING VAN HET SECRETARIAAT

Na een heel actieve periode van 5 jaar draagt Peter Melis het secretariaat over. In deze periode 
hebben wij hem leren kennen als een aimabel, hard en efficiënt werkend man.
Van harte bedankt Peter, ik hoop dat je nu wat meer tijd aan je planten kunt gaan besteden.

Deze gelegenheid wil ik ook gebruiken om jullie medewerking te vragen, zonder al die pro deo me
dewerking van de leden, afdelingsbesturen en andere verenigingen kan een vereniging niet draai
en. Het woord VERENIGING zegt het trouwens duidelijker dan ik het omschrijven kan, zonder uw 
stem, uw steun, uw ideeën, uw kontrole, uw kritiek (opbouwend), mondeling zowel als schriftelijk 
kunnen wij als bestuur het niet redden. Kortom reageer, laat dus eens iets van je horen.

Rob de Groot.

DE EERSTE VLAAMSE PLANTENBEURS

Kasteel van Poeke, Kasteelstraat 29, Aalter.
Ingericht door: Astrophytum, Cac. Brugensis, Grusonia, Islaya, Lophophora.
3 Juni 1989, 1ste grote plantenbeurs vanaf 10 u. tot 18 u.
Cactussen - Vetplanten - Bonsai’s - Fuchsia’s - Tillandsia’s - Orchideeën.
Voor elk wat wils. Toegang vrij.
Voor deelname en info: R. Van Buggenhout, Joh. Schinckdreef 3, 9810 Drongen, tel. 091/272039.
Tafels: 100 fr./m., vanaf 3 m./250 fr./m.
Opstelling vanaf 8.30 uur. Betaling vanaf 1 april op postrek. 000-1276047-12. Ruilen - Kijken - Kopen. Een 
gesprek met vrienden. Een gezellige pint.

VOORAANKONDIGING

EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1989.

Plaats: Domein Duinse Polders te Blankenberge.

Deze wordt gehouden op 30 sept. en 1 okt. 1989.
Inschrijving vóór 15 augustus 1989.
In het volgende nummer komen wij hierop terug met een inschrijfformulier en ’n uitgebreid programma.
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Opgaven voor het juli-nummer moeten vóór 15 juni 
bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH 
Getfen zijn. Leden van Succulenta mogen per jaar 
éénmaal gratis een advertentie van max. 6 regels 
zetten in deze rubriek. Alleen advertenties de hob
by betreffende worden opgenomen.

Gevraagd: Het boek: Die Gattung Astrophytum (Sa- 
dovsky en Schutz). G. Melissen, Korenmolen 9, 
3738 WL Maartensdijk, tel. na 18.00 uur 03461- 
3366.

Gevraagd: Aluminium kas ca. 2,25x2,00 m. R. Ver
hagen, Stellingwerfstraat 45, 6826 SK Arnhem, tel. 
085-641354.

Te Koop: Kas 9,00 x 6,50 m. (tuinbouwkas 2 kap
pen), rondom dubbel glas met 6 draairamen, ver
lichting, gasheater, verwarmingskabels en ther
mostaat, het geheel 5 jaar oud. Alles demontabel. 
Prijs f  7.500,--. N. Oud, Kruislaan 19, 5051 BR Goir- 
le, tel. 013-344041.

Te koop: Taschenbuch für Cactusliebhaber (L. 
Mittler 1841) f  24,--, Kakteen von A-Z (W. Haage 5e 
druk) f  98,-, Winterharte Kakteen (F. Kümmel) 
f 26,-, Lithops (R. Heine) t  26,--. C. Boele, Bos
kamp 9, 9753 KH Haren, tel. 050-349626.

Vacantieruil: Echtpaar met 2 meisjes (14 jaar) wil 
graag vacantie/woningruil incl. verzorging cactus
sen en huisdier(en). Wij hebben ca. 300 cactussen 
en 1 lieve oude kater. Voorkeur 2 weken in de peri
ode 15 juli-14 augustus aan de Ned. of Belg. kust. 
Eventueel herfst- of kerstvacantie. A. de Jager, 
Rooseveltstraat 29, 6441 JM Brunssum, tel. 045- 
250940.

Opendeurdag: 14 mei 1989 bij mevr. Desender- 
Bruneel, C. Barbierlaan 9, 8021 Loppem, tel. 050- 
825223.

Opendeurdag: zondag 28 mei van 10.00-17.00 uur 
bij Frank Süpplie. Naast de collectie Epiphytische 
cactussen en Epiphyllum hybriden is ook de gewo
ne cactusverzameling te bekijken. Tevens is op de
ze dag nog een kleine tentoonstelling van herbari- 
ummateriaal te bezichtigen. Weg langs het Kerk
hof 1, 6045 AN Roermond.

Gezocht: Contact met liefhebbers van Tephrocac- 
tus, Micropuntia, Coryneopuntia, Pterocactus en 
kleinblijvende Opuntia's (uit de z.g. Airampoae 
groep), met als doel ruilen van stekken. Ruillijst 
beschikbaar. Joh. de Vries, Prinsenweg 5, 3237 LN 
Nierpolders.

Cactuszaden en Tillandsia’s
Vraag onze gratis zaadlijst met meer dan 3000 soorten en variëteiten aan. 
Naast een uitgebreid assortiment cactuszaden vindt u ook: Euphorbia, Pa- 
chypodium, Agave, Yucca, Cycas, Datura, Eucalyptus, Passiflora, Conophy- 
tum, Lithops, Mesembryanthemum, Musa-Bananen, Palmen, Palmvarens en 
nog vele andere zaden van (Succulente) planten. Tevens een groot assorti
ment Tillandsia’s.

C. Köhres
WingertstraBe 33 - D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.

Speciale aanbieding voor SUCCULENTA-iezers:
THE MAMMILLARIA HANDBOOK door R. Craig. (Een fascimile herdruk met 
een nieuw voorwoord van John Pilbeam).

Een klassiek werk, essentieel voor de liefhebber van dit wonderschone 
geslacht, een constante bron voor identificatie en appreciatie van deze soor
ten. 309 pagina’s, 304 foto’s, normale prijs £ 11,75 + £ 3,50 verzendkosten. 
NU EEN SPECIALE PRIJS: £ 9,75 + £ 3,50 (tot 31 juli 1989).
Te bestellen door overmaking van £ 13,25 op Britse giro no. 659644002 t.n.v.
Lofthouse Publications, 29 Ropergate, Pontefract, WF8 ILG; onder vermelding van titel.
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Te koop: Onze cactussen - Duursma / 15,--; Die 
schönsten aber sind... Orchideen - Richter t 40,--; 
Encyclopedia of the Plant Kingdom - Huxley f 30,--; 
Schóne und seltene Pflanzen - Richter f  15,—; Bro- 
melien, deel 1 - Rauh f 40,--; Bromelien, deel 2 - 
Rauh f  50,--; Das Sukkulentenlexikon - Jacobsen 
f 50,-; Ceropegia, Brachystelma and Riocreuxia in 
Southern Africa - Dyer t 60,-; Discocactus - Bui- 
ning f 15,-; Cacti and Succulents - Chapman/ 
Martin f 15,-; Die Pflanzenfamilie der Kakteen- 
Endler/Buxbaum f 3,-; Pflanzennamen und botani
sche Fachwörter - Schubert/Wagner t 15,—; Succu
lents, a glossary of ferms and descriptions -

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

DOUG & VIVt ROWIAND
200 Spring R ood •  Keropiton, Bedford •  Engkm d MK42-AND 

le te ph o ne  Bedford (0234) 50970

Ivimey-Cook f 10,-; Key for the genus Lithops - de 
Boer/Boom f 5,~; Nieuwe tabel voor het geslacht 
Lithops - Boom f 5,-; Maandblad Succulenta jrg. 
1947 t/m 1987. T/m 1982 ingebonden; geen verkoop 
(losse jrg.) f 600,-; Van de jrg. ’47, '51, ’53 en '54 
ontbreken enkele nummers; Schoolflora - Heukels 
/10,—; Dried flower designs - Brooklyn Bot. Garden 
Records / 5,-; Het handboek voor de aquariumlief- 
hebber 15-delig f 150,-; Inrichting en onderhoud 
van het zee-aquarium - Entrop t 15,--. Alle boeken 
in zeer goede staat. Te bevragen: P. Dekker, 
Noordweg 476, 4333 KM Middelburg, tel. 01180- 
14726 (na 17.00 uur bellen s.v.p.).

CACTUSKWEKERIJ

Special Plants
H. de Vries, Folgeralaan 2B 

Drachten, tel. 05120-20699 
Kas open:

di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 

maandag gesloten

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.

NIEUW NIEUW
An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus 

door Fritz Hochstatter 
met bijdragen van dr. Günter Hentzschel.

U volgt de auteur over 100.000 km door de natuur in 
de USA.
Inhoud: reisverslagen, groeiplaatsen, klimaat, bo
demonderzoek, zaadonderzoek, cultuur, kweek uit 
zaad, etc.

Prijs 59,- DM excl. verzendkosten.
Te bestellen bij de auteur, Postfach 510201,
D 6800 Mannheim 51; tel. 09-49-621-794675.

HOBBY-KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 
Geopend iedere zaterdag van 11-17 uur.

Zondag 28 mei OPEN DAG, 10-17 uur.

Epiphytische cactussen, epiphyllum hybriden, noto’s, vetplanten, 
cactussen waaronder vele zeldzaamheden, boeken, verjaardagskalenders etc.

SPREKERSLIJST
Rectificatie: Het telefoonno. van mej. Carla Wolters gelieve U te wijzigen in 04756-3146.
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Ferocactussen

publiek van 300 a 400 voornamelijk jongere toeristen, waarbij de verkoop 
van drank en etenswaren uiteraard de voornaamste bron van inkomsten 
vormt.
Moet uit deze inkomsten de stichting van de cactustuin gefinancierd wor
den? Naar onze bescheiden mening is dit nauwelijks mogelijk. Wij zagen bij 
onze rondwandeling door de tuin (waarover zo dadelijk meer) stapels dozen 
met importzendingen uit Zuid-Amerika, die een veelvoud moeten hebben 
gekost van hetgeen de amusementsafdeling kan inbrengen. Maar uiteindelijk 
is dit natuurlijk een onderwerp, dat ons slechts zijdelings interesseert. Het 
importeren van planten kost natuurlijk (veel) geld en waar dat vandaan 
komt, is voor een outsider, die hier als bezoeker komt, niet al te belangrijk. 
De cactustuin is aangelegd op een glooiend terrein aan weerszijde van een 
oplopend voetpad. Teneinde de verschillende cactussen te kunnen plaatsen, 
werden er in het hellende stenen oppervlak gaten gehakt, waarin de planten 
zijn uitgezet. Hierbij is tevens goed aangegeven, om welke plantesoorten het 
gaat. Deze naamgeving zal voor de belangstellende toeristen waarschijnlijk 
niet van veel importantie zijn, doch wij, als meer ingewijden, konden consta
teren, dat de huidige nomenclatuur zeer juist en nauwgezet was aangehou
den.
Bij het bezichtigen van de verschillende complexen viel het ons op, dat b.v. 
de Ferocactussen en Mammillaria's fantastisch goed reageerden op de kli
matologische (en waarschijnlijk ook ecologische) milieu-omstandigheden. 
Natuurlijk komt het voor, dat in een complex van 50 ''kuiltjes'' 2 of 3 exem
plaren niet willen groeien, doch dit doet niets af aan de totale indruk van de
ze cactustuin. De bloei van vele cactussoorten in deze barre omgeving geeft 
zeer goed aan, onder welke omstandigheden ze in hun oorspronkelijke om
geving moeten trachten te groeien en bloeien. De foto's, die hierbij zijn afge- 
beeld, geven een duidelijk overzicht van de inrichting van deze tuin.
Aan de zuidkust van Tenerife heerst een woestijnklimaat, te vergelijken met 
dat van de Sahara. De neerslaghoeveelheid is beperkt tot 5 è 1 0 cm per jaar
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en deze neerslag valt in hoofdzaak in de maanden november en december. 
In de cactustuin is men ertoe overgegaan, deze geringe neerslaghoeveelheid 
te compenseren door te sproeien. Wij zagen diverse tuinslangen liggen en 
aansluitingen op het waterleidingnet, die erop wijzen, dat men toch de na
tuur in dit onherbergzame gebied enigszins te hulp is gekomen. Dit is waar
schijnlijk ook wel noodzakelijk, omdat in de plantgaten min of meer volgroei
de planten worden uitgezet, die weer opnieuw moeten wortelen en aan de 
groei moeten komen. Het resultaat ervan is beslist indrukwekkend en in alle 
opzichten bevredigend.
Vermeld dient tenslotte nog te worden, dat aan het einde van de uitgezette 
wandelroute een groot terrarium was opgebouwd (lengte ca. 1 5 m bij een 
breedte van ca. 5 m), waar een verzameling is ondergebracht van hagedis
sen, die op de Canarische eilanden in het wild leven. Verschillende soorten 
hiervan zijn wettelijk beschermd. In de vrije natuur zal men slechts spora
disch een exemplaar kunnen waarnemen, doch in dit terrein waren wij in 
staat, de verschillende soorten uitvoerig te bewonderen.
Afsluitend zouden wij willen adviseren: als u in de gelegenheid bent het ei
land Tenerife te bezoeken, vergeet dan niet als liefhebber van succulente 
planten om deze cactussen te bezichtigen. U zult er geen spijt van hebben!
De Gast 33A, 9801 AB Zuidhorn

*  *

H et ges lacht The locephala  Ito 1 957 emend. Ritt. 1 959 (I)

S. KOOIJ

Inleiding
In de cactusliteratuur is vele malen gediscussieerd over de geslachtsnaam 
Thelocephala. Velen der "grote”  cactuskenners hebben zich gebogen over 
de door Ito in een afzonderlijk Chileens cactusgeslacht ondergebrachte plan
ten. Planten, die in een begrensd gebied in het noorden van Chili leven en 
waarvan, zoals de laatste mij bekende berichten luidden, enkele soorten al 
niet meer zijn terug te vinden. Zoals uit de aanhef blijkt werd het geslacht 
Thelocephala in 1 957 door de Japanner Ito opgesteld. Ritter heeft een tijd 
de naam Chileorebutia gebruikt, maar in zijn uitvoerige werk over de cactus
flora van Zuid-Amerika aanvaardt hij in deel 3 de naam Thelocephala als gel
dige geslachtsnaam. Backeberg heeft de naam nimmer gehanteerd en 
plaatste de planten onder zijn geslachtsnaam Neochilenia. Of dit laatste juist 
is, is niet aan mij om te beoordelen, maar naarmate men zich meer verdiept 
in zijn verzameling en zich o.a. specialiseert in de groep der Thelocephala's 
komt men steeds meer tot de overtuiging dat een apart geslacht een zeker 
bestaan toekomt. Kent men een duidelijke overgang tussen Pyrrhocactus 
(Neochilenia Backb.) en Neoporteria in de soorten P. transiens en P. tenuis, 
tussen Pyrrhocactus en Thelocephala kent men tót op heden geen over
gangsvorm. De typeplant voor het geslacht Thelocephala is T. napina. Ritter 
noemt dit puur toeval. De lichamen der Thelocephala's zijn niet opgedeeld in 
ribben, alleen bij T. napina zijn toch nog zwakke ribben zichtbaar. Zoals Ritter 
in zijn boek zegt: "Napina ist zwar zweifellos eine Thelocephala, doch hat sie 
hinsichtlich der Auflösung der Rippen nicht die höchste Stufe der Theloce
phala erreicht; sie ist also in dieser Hinsicht etwas ursprünglicher geblieben". 
Er is een aantal kenmerken waaraan een ieder, wel of geen "kenner" der 
Chileense soorten, in zijn of haar verzameling de Thelocephala's herkent. Na 
de bloei, doorgaans zeer rijk, ontstaan na bestuiving op de plant grote bolle 
vruchten. Deze sterk behaarde vruchten blazen zich, naarmate de rijping vor
dert, steeds verder op. Is de rijpingsperiode der zaden voorbij dan laten de



vruchten zeer gemakkelijk los en dan ziet men het wonder van aanpassing 
der natuur. Uit het kleine gaatje onder aan de vrucht vallen één voor één de 
zaden. Door deze vruchten te ontwikkelen kregen de Thelocephala's de mo
gelijkheid de zaden te verspreiden. Bij veel planten gebeurt de verspreiding 
door vogels die de vrucht en zaden eten. In het droge, woestijnachtige noor
den van Chili is deze mogelijkheid er niet; de natuur heeft een oplossing ge
zocht en gevonden, namelijk de wind. De vruchten laten los en door de ster
ke beharing krijgt de wind er vat op. Zo worden de vruchten over enige me
ters verspreid en de zaden "gezaaid” . Het komt slechts sporadisch voor dat 
Thelocaphala's in de natuur in grote groepen worden gevonden. Meestal 
blijft de populatie beperkt tot ongeveer 5 planten op dezelfde plek. Onze 
Oosterburen (lees Ritter) gaven aan dit type vruchten de naam Windverweh- 
rungsfrüchte. Een mond vol, maar een woord dat aan duidelijkheid niets te 
wensen overlaat. Dit fenomeen komt trouwens ook bij Islaya voor. Een voor 
zich sprekende foto is op blz. 1 1 80 van Ritters werk afgebeeld en wel afbeel
ding 902 (Thelocephala lembckei). Nog sprekender is afbeelding 922 op 
blz. 1186, waarop een "berg”  vruchten van vele jaren van Islaya krainzia- 
na is te zien.
Een tweede duidelijk kenmerk van de planten vindt u in de pot. 
Thelocephala's bezitten een zeer krachtige penwortel, die in de natuur soms 
lengtes bereikt van wel 40 cm. De eigenlijke plant, die meestal niet groter is 
dan 1,5 tot 2,5 cm in doorsnede, staat op een potlooddik stukje "ha ls" bo
ven op deze dikke wortel.
Binnen het geslacht Pyrrhocactus is er nog een aantal soorten die op het 
eerste gezicht lijken op een Thelocephala, bijv. P. occultus. Echter, met na
me de vrucht wijkt geheel af. Ik kom bij de bespreking der afzonderlijke soor
ten hier nog nader op terug.
Dr. Hans Lembcke lanceerde nog een term in samenhang met Thelocephala 
nl. "Erdkakteen" (aardcactussen). Hij baseerde dit op het feit dat de planten 
in de natuur veelal onder het stof en zand verborgen zitten, met name in de 
droge periode.
De forse penwortel van de Thelocephala's dient als voorraadkamer in slech
tere tijden. Onder aan de wortel bevinden zich de fijne haarwortels, maar ook 
aan het bovengedeelte, op de zgn. schouder, bevinden zich haarwortels die 
het minieme vocht van dauw en nevel op kunnen nemen. Het stof en zand is 
tevens een goede bescherming tegen sterke uitdroging en bescherming de 
planten door camouflage enigszins tegen de vraat van de in het wild lopende 
ezels en andere weidedieren. Enerzijds zijn door vraat hele populaties uitge
roeid, maar anderzijds ontstonden er clusters. Normaal spruiten Thelocepha
la's bijna niet; een uitzondering is de sterk spruitende T. esmeraldana, als
mede T. malleolata (vooral in cultuur en geënt).

„ (Wordt vervolgd)

Parodia ayopayana Cardenas (1951)

PAUL NEUT

Het zal velen niet onbekend zijn dat ik, naast mijn voorliefde voor Noto's, 
ook heel wat "bijliefde" heb voor Parodia's. Ik probeer dit geslacht enigs
zins in ere te herstellen. Parodia-liefhebbers zijn er niet zo veel meer in ons 
landje en dit is niet alleen in België het geval. Wie met dit geslacht wat inten
siever bezig is ondervindt al gauw dat er behalve het "gewone" aanbod niet 
zoveel "op de markt" te vinden is.



Foto van de schrijver

Velen beschouwen dit 
geslacht als moeilijk en 
in de meeste verzame
lingen vindt men geen 
planten van dit ge
slacht, op enkele uit
zonderingen na mis
schien.
Parodia ayopayana
behoort tot de groep 
der Obtextospermae, 
hetgeen betekent met 
''oversponnen zaden” ; 
de struktuur van de 
arillushuid geeft een 
omsponnen indruk, als
of het met spinsel omweven is. Het is een nogal omslachtig Nederlandstalig 
equivalent, maar een "evidenter”  woord is moeilijk te bedenken zonder aan 
betekenis te verliezen.
Tot dezelfde groep behoren ook nog P. borealis, P. comosa en P. miguillen- 
sis. Een groep die thuishoort in het zuidelijk deel van Bolivia dat grenst aan 
Argentinië. Ze vertonen, qua zaadstruktuur, het meest gelijkenis met Noto- 
cactus.
Daar waar vroeger de indeling der Parodia's gebeurde volgens hun uiterlijk 
(habitus), geschiedt dit hedendaags aan de hand van andere elementen zo
als bloem- en zaadstruktuur. Destijds verdeelde Backeberg het geslacht in 3 
groepen: soorten met haakdoorns, soorten met gebogen middendoorns en 
dan nog soorten met rechte middendoorns. Hij was van oordeel dat, gezien 
de verscheidenheid der zaadvormen, de zaadstruktuur niet dienbaar was als 
gegeven tot groepsindeling. Later zijn er bewijzen genoeg geleverd om aan 
te tonen dat Backebergs redenering onjuist was. Brandt daarentegen viel 
dan weer in het andere uiterste en beschreef heel wat planten vaak voorna
melijk op basis van de zaadstruktuur. Sedertdien zijn we weer een heel stuk 
wijzer geworden en zelfs Brandt is op zijn schreden terug moeten komen. 
Maar weer terug naar P. ayopayana. Deze plant is genoemd naar de plaats 
van herkomst, de provincie Ayopaya; de exacte vindplaats is Puente Pilato, 
op een hoogte van ca. 1 700 m. Het is een enigszins afgeplat bolvormige, 
frisgroene plant, tot 9 cm doorsnee en met ongeveer 1 1 ribben. Areolen 
dicht bewold, met tot 1 1 witte randdoorns, deze tot 2 cm lang en 4 bruine 
middendoorns, tot 3 cm lang, stijf en scherp. Bloem 3 cm lang en even 
breed, goudgeel. Zaad 0,8 mm lang, testa rond tot ovaal, mat zwart en met 
arillushuid. Bij het rijpen groeit de zaadbes blaasvormig uit, tot 5 cm lang, 
roze gekleurd en met witte wol bezet. De zaden liggen onderin de zaadbes. 
Dit blaasvormig uitgroeien van de zaadbes is wel een specifieke eigenschap 
van deze groep, een verschijnsel dat we ook terug vinden bij sommige 
Noto's. De hele groep is geelbloeiend, is niet zelffertiel en naar mijn ervaring 
zijn de meeldraden niet prikkelbaar (gevoelig).
Naar eigen ervaring zijn ze uit (vers) zaad heel gemakkelijk te kweken; wor- 
telecht stellen ze praktisch geen probleem en enten is overbodig, het zou 
zonde zijn van de onderstam.
Voorwaar een zeer mooie en relatief gemakkelijke vertegenwoordiger van 
een zeer interessant geslacht.

Rumoldusstraat 16, B-1 750 SchepdaaI
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Nyctocereus serpentinus (Lag. & Rodr.) Br. & R.

A.B. PULLEN

In vergelijking met de vele nieuwe soorten, die de laatste decennia ter be
schikking van de cactusliefhebber gekomen zijn, is Nyctocereus serpenti
nus bepaald een "oudje". Reeds in 1801 is deze soort als Cactus serpen
tinus beschreven door Lagasca en Rodrigues. In 1828 wordt de soort door 
De Candolle omgedoopt tot Cereus serpentinus, terwijl Lemaire de naam in 
1 868 veranderde in Echinocereus serpentinus.
De geslachtsnaam Nyctocereus — de naam betekent Nacht-Cereus — 
werd voor het eerst met deze soort in verband gebracht door Britton & Rosé 
in 1 909. (De naam werd eerder door Berger opgesteld voor een sectie van 
het subgenus Eucereus). Zij kozen Cereus serpentinus als type-plant voor 
hun nieuwe geslacht, zodat de soort sindsdien Nyctocereus serpentinus 
heet. Behalve N. serpentinus erkennen Britton & Rosé nog N. hirschtianus 
(K. Sch.) Br. & R., N. guatemalensis Br. & R., N. neumannii (K. Sch.) Br. & 
R. en N. oaxacensis Br. & R. Omstreeks 1 920 omvatte het geslacht dus 5 
soorten.
Een vindplaats van N. serpentinus vermeldden Britton & Rosé niet; volgens 
hen is deze soort beschreven naar een tuinplant. Als verspreidingsgebied 
wordt opgegeven Mexico, waarschijnlijk nabij de oostkust.Afbeeldingen van 
soorten van dit geslacht zijn sporadisch in de cactusliteratuur, beschrijvin
gen zeer summier. Britton & Rosé geven een afbeelding van een stammetje 
met bloém van N. serpentinus, een tekening van een bedoornde vrucht,



eveneens van N. serpentinus en een tekening van een bloem van N. hirsch- 
tianus, waarop geen enkel detail te zien is.
Backeberg vermeldt in zijn "Kakteenlexikon”  (1 966) de volgende soorten: 
N. chontalensis Alex., N. guatemalensis Br. & R., N. hirschtianus (K. 
Sch.) Br. & R., N. neumannii (K. Sch.) Br. & R., N. oaxacensis Br. & R. en 
N. serpentinus (Lag. & Rodr.) Br. & R. met de variëteiten ambiguus, splen
dens en s tric tio r (In feite worden hier weer namen opgerakeld, die in de ne
gentiende eeuw niet of summier gepubliceerd zijn in combinatie met Cactus 
of Cereus als geslachtsnaam). In de door Haage verzorgde 4e (uitgebreide) 
druk van 1 977  komt daar nog bij de in 1972 door H. Bravo gepubliceerde 
N. serpentinus var. pietatis.
Aan het einde van de jaren zeventig is de stand van zaken dus zo, dat het 
geslacht Nyctocereus 6 soorten met 4 variëteiten omvat. Ook het ''Kakteen
lexikon'' is schaars met afbeeldingen: slechts één kleurenfoto van N. oaxa
censis is afgedrukt.
N. serpentinus komt vanouds in de Europese verzamelingen voor, hoewel 
waarschijnlijk niet algemeen. Ofschoon het een ''oude '' soort is, wordt hij 
bijvoorbeeld niet vermeld in het bekende Verkade-album. Het is maar de 
vraag of.de andere taxa hier wel in cultuur zijn. Omdat de literatuurgegevens 
maar zeer summier zijn en de afbeeldingen schaars wil ik hier een poging 
doen deze soort en dan met name de bloem, wat beter te beschrijven en af 
te beelden.
N. serpentinus vormt bossige planten van lange, rechtop groeiende, later 
aanleunende of liggende stammetjes. Afzonderlijke takken kunnen tot 3 m 
lang worden en 2-5 cm in diameter (In een bloempot zullen deze afmetingen 
niet gehaald worden, vrij uitgeplant is dat wel mogelijk). Er zijn 10-13 
(meestal 1 2), lage ribben. De areolen zijn witviltig en voorzien van ongeveer 
1 2 spitse, naaldvormige of borstelachtige dorens, w it tot licht beige-bruin 
van kleur en tot 3 cm lang, meestal korter.
De bloemen zijn zeer groot. Een lengte van 20 cm is normaal, de grootste 
door mij gemeten bloem had een lengte van 23 cm. Daarvan komt 1,5 cm 
voor rekening van het receptaculum en 1 3 cm van de bloembuis. De bloem 
heeft in volledige anthese een diameter van ongeveer 1 4 cm. De bloembuis
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is bedekt met schubjes, die 1 2-1 4 mm lang en 2-3 mm breed zijn. In de ok
sels van deze schubjes staan tot 3 cm lange, witte haren, soms overgaand 
in zeer dunne, naaldvormige, witte tot rosé dorens. De buitenste bloem
blaadjes zijn roodachtig groen, de binnenste wit. De meeldraden, die op ver
schillende hoogte op de binnenzijde van de bloembuis staan ingeplant, zijn 
niet allemaal evenlang. Het vruchtbeginsel is ca. 1 1 mm hoog en ca. 7 mm 
breed; de stijl is ± 1 7 cm lang. Er zijn 7 stempellobben, die ca. 1 2 mm lang 
zijn. De vrucht, die voorzien is van lange dorens, is rood; de zaden zijn glan
zend zwart, ± 5 mm lang. De bloemen openen zich 's avonds laat, wan
neer het goed donker is en blijven open tot ver in de volgende ochtend. Het 
is dus een typische nachtbloeier. De bloemen geuren sterk. De bloemen ver
schijnen meestel nabij de top van een stam, of dichtbij de plaats, waar de 
groei van een bepaald jaar gestopt is. (Het volgend voorjaar groeit de stam 
weer gewoon verder). De bloeitijd is nogal variabel. Mijn plant bloeide in 
1 987 pas op 23 september, in 1 988 op 28 juni. De summier beschreven 
variëteiten van N. serpentinus wijken slechts in details af van de soort en het 
is maar de vraag of deze afwijkende details constant zijn.
N. serpentinus kweekt men het beste in een ruime pot of, indien uw ruimte 
dat toelaat, vrij uitgeplant. Men moet de slappe takken enige steun bieden in 
de vorm van een rekje of enkele stokjes. In de zomer volle zon, eventueel 
halfschaduw, veel water geven. In de winter droog houden. De temperatuur 
bij voorkeur niet beneden de 8 a 10 °C laten komen. Het substraat dient 
voldoende humus te bevatten, moet zuur reageren en overtollig water snel 
laten wegvloeien.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Brazilië: bakerm at van de C ephalium dragers (I)

CARLA WOLTERS

Voorwoord
Sedert 1 986, hét jaar waarin mijn Braziliaanse droom in vervulling ging, zijn 
inmiddels alweer drie jaren verstreken. Desondanks blijven de herinneringen 
levendig aan een land van contrasten. Brazilië, met een gigantische opper
vlakte, groter dan het Europese werelddeel, grenst aan Zuidamerikaanse 
staat behalve Ecuador en Chili. Ook in een ander opzicht is het land uniek nl. 
vanwege zijn Portugese landstaal in een verder Spaans sprekend wereld
deel. Een land van uitersten zoals eerder gesteld, gekenmerkt door grote geo
grafische verschillen en een (schijnbaar) geïntegreerde rassenveelvoud waar 
men prat op gaat, maar waar armoede en weelde niet kunnen fuseren, zelfs 
niet in een moderne metropool als Rio de Janeiro.
Uit mijn dagelijkse notities resumeer ik de reisperikelen van vier gepassio
neerde ''avonturiers'' t.w.: dhr. en mevr. v.d. Vel, dhr. Hovens en 
schrijfster dezes.

M aandag 7 .7 .8 6
Aan een maandenlange voorbereiding komt een eind met het voortschrijden 
der tijd. Zeven juli, een magische dag die het startschot is voor het grote 
avontuur. Een periode van rusteloosheid maakt plaats voor een nieuw soort 
spanning nl. die van een onstuitbare nieuwsgierigheid.



Coleocephalocereus 
fluminensis op de 
rotsen.

Foto van de schrijfster

Na een niet oncomfortabele zit in een Boeing 747 van onze trots in de lucht, 
de KLM, valt de elf uur durende vlucht toch best tegen. Aanvankelijk is alles 
indrukwekkend en nieuw maar de verveling slaat allengs toe. Tot werkelijke 
rust kom je niet, ofschoon het toch nacht is. Maar alle vermoeidheid valt van 
je af bij nadering van "Rio by Night". We bewonderen deze veelgeroemde 
wereldstad badend in een zee van avondlichtjes waarvan het einde zoek 
lijkt, totdat uiteindelijk toch de landing ingezet wordt. We treden een zwoele 
nacht tegemoet waarin weinig meer valt te ontwaren. Slechts ons reukor
gaan wordt geprikkeld door een vlaagje exotiek. Of is het schijn?
We koersen per taxi naar ons hotel. Het is 03.00 uur Braziliaanse tijd, wat 
een ' 'jet-lag'' betekent van 5 uren. Na een etmaal op de been te zijn ge
weest kon niets ons meer uit onze welverdiende nachtrust halen.

Dinsdag 8.7.86
Acclimatisatieproblemen deden zich niet voor. Een nachtje rust hoe kort 
dan ook doet wonderwel goed. Omstreeks 9.00 uur begaven we ons naar 
de eetzaal waar we van een uitstekend ontbijt oftewel "o  café”  genoten. 
Hierna ondernamen we pogingen, die aanvankelijk nogal stroefjes verliepen 
(d.w.z. op typisch Braziliaans gelaten wijze!) om een VW-busje te contrac
teren.
Na veel wikken en wegen stemden we toe met een wat verouderd type. Een 
kritische blik is nu eenmaal een pré wil je de ettelijke duizenden km's meedo
genloze catinga "heelhuids”  doorkruisen.
's Middags, zoals te doen gebruikelijk, de platgetreden paden van de "Pao 
de Acugar”  bezocht. Deze markante "Suikerbroodberg" mag op een sight
seeing toer natuurlijk niet ontbreken. Innerlijk was ik echter te ongedurig om 
werkelijk van het fabuleuze panorama te kunnen genieten. Van hieruit heb je 
een oogstrelend uitzicht op stranden met de fantasievolle namen als "Copa- 
cabana” , "Ipanema" en meer van dergelijke kunstmatige stranden. De har
monische drapering van (hoog)bouw tussen berg en dal is een ware lust 
voor het oog. Een doorn in het oog echter is het andere gezicht van Rio dat 
je uit je droom schudt bij de aanschouwing van de torenhoge "slums”  of 
"favela's” , de krottenwijken dus.
Ik voel een warmte opwellen als ik als eerste Coleocephalocereus fluminen
sis hier tegen de flanken "in  situ" zie groeien. Een eerste, vreemdsoortige 
confrontatie.
De dag wordt besloten met een heerlijk maal in een restaurant waar men 
"Churrasco" (soort barbecue) serveert. Op het eind van de dag klinken we 
onder het genot van een "Cafezinho ( = sterke, zoete koffie in kinderservies
je!) omgeven door het rustgevende, ruisende geluid van een ventilator op de 
dingen die ons te wachten staan.

1 1 6



Woensdag 9.7.86
De hele meute piccolo's snelt toe om de koffers in het busje te laden. We 
banen ons een weg door het chaotische straatbeeld, koersend naar de 
langste brug ter wereld, de ''Ponte Rio Niteroi'', die ons naar de gelijknami
ge forenzenstad voert. Eerst enig proviand alsook een reservetank gekocht 
in piepkleine ''Supermercados''. Een extra tank is onmisbaar zoals later zal 
blijken.
Het is behoorlijk heet. De uitlaatgassen verspreiden een zoete, weeïge geur 
die het gevolg is van overschakeling op ''a lcool''; alcohol als brandstof die 
uit suikerriet gestookt wordt en die milieuvriendelijker is. Hierdoor boort Bra
zilië als het ware een goudmijntje aan; suikerriet is nl. hét consumptiegewas 
bij uitstek. Auto's die voorheen nog op benzine reden zijn omgebouwd voor 
deze nieuwe brandstof. Evenwel bezorgt me deze reuk een lichte vorm van 
misselijkheid.
De buurstad telt ca. 400.000 inw. (Rio kent ruim 500 .000  inw.) en fun
geert als voorstad of slaapstad voor pendelende "cariocas" (=  een betite
ling voor Rio's autochtonen). Na de hamster-stop spoeden we ons het ach
terland in en ontkomen we aan de hektiek die het stadse leven nu eenmaal 
met zich mee brengt. Het zal een lange dag worden van bijna onafgebroken 
rijden zonder noemenswaardige vondsten. Maar we zijn vol frisse energie en 
zo zet de reis zich voort parallel aan het kustprofiel tot we ons ''stekkie'' 
voor de nacht in Campos vinden.

(Wordt vervolgd)

Een vindplaats voor Chamaecereus silvestrii

J. LAMBERT IR. A.I.Gx.

Onze zo populaire en wijdverspreide "augurk-cactus" werd reeds beschreven 
door Spegazzini in 1 905, onder de naam Cereus silvestrii. Hij werd aldus 
benoemd ter ere van Dr. Philippo Silvestri, een zoöloog die het plantje ont
dekt had op een van zijn tochten. Als vindplaats vermeldt Spegazzini: ''In 
montuosis dumetosis inter Prov. Tucuman et Salta” , of letterlijk: in beboste 
bergen tussen de provincies Tucuman en Salta.
Sedertdien werd dit getrouw overgenomen door de meeste latere auteurs, 
zoals Britton & Rosé, Backeberg, etc.... Anderen laten echter de vrije loop 
aan hun fantasie, zoals bijvoorbeeld Cullmann, die als vindplaats aangeeft: 
"Op grote hoogte in Noord-Argentinië” . Iets dat o.m. zijn onkunde van de 
natuurlijke regio's bewijst, daar het hooggebergte aldaar nooit bebost is... 
Eigenaardig is wel, dat sedert de oorspronkelijke ontdekking door Dr. Sil
vestrii, niemand nog de plant in de natuur blijkt te hebben teruggevonden. 
Zelfs doorwinterde en ervaren verzamelaars als Ritter en Rausch, die de be
trokken contreien veelvuldig doorkruisten, maken nergens melding van een 
vondst, laat staan van een veldnummer. Ritter citeert de soort in zijn discus
sie der verwante genera rond Echinopsis, doch daarbij blijft het dan. Rausch, 
van zijn kant, geeft, onder de naam Lobivia silvestrii, een (overgenomen) 
beschrijving der soort, die hij illustreert met de reproduktie van een mooie 
oude plaat. Ook hier vinden we noch foto, noch veldnummer, en wordt als 
vindplaats weerom het vage "zwischen Tucuman und Salta”  aangegeven. 
Gedurende onze laatste reis door Argentinië begaven we ons, op 8 decem
ber 1 988, naar de "Dique El Cadillal” , een stuwdam gelegen op een twin-



tigtal kilometer noordwaarts van de stad Tucuman, op een hoogte van 
slechts 650 meter. We namen een kiekje van het stuwmeer en wandelden 
dan nog even rond, toen opeens onze aandacht werd getrokken door een 
nietig plantje tussen het struikgewas. Even neerhurken en, ja hoor, daar 
stond een jong specimen van de bij de liefhebbers zo vertrouwde Chamae- 
cereus\ De plant kreeg ons veldnummer JL-256, doch werd niet meegeno
men, want hoe we ook zochten, we konden er geen enkel ander exemplaar 
van ontwaren. De soort blijkt dus zeldzaam (geworden?) te zijn (1). Het is 
dan ook een geluk, dat ze in de kuituur makkelijk te houden en te vermeerde
ren is, wat het verzamelen van nieuwe wildplanten overbodig maakt.
Onze waarneming laat echter toe, een meer preciese vindplaats van de soort 
op te geven dan totnogtoe het geval was.

(1) Mogelijk zijn populaties vernield bij het ontstaan van het stuwmeer.
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TIJDSCHRIFTEN  

Internoto jaargang 9, 1988
Nr. 1. De jaargang wordt geopend met een nieuwbeschrijving: Prestlé beschrijft Notocactus 
memorialis, benoemd ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Hugo Schlosser. Het twee
de artikel, van de hand van Engel, geeft een introduktie in het determineren van zaden via REM- 
opnamen; als voorbeeld worden N. magnificus en N. schiosseri beschreven Hofacker introdu
ceert een nieuw substraat: Bilaho. Oster beschrijft een N. submammulosus die zich zeer vreemd 
gedraagt. Theunissen zet zijn serie "Terug naar de wortels" voort met deel 7. Abraham en Theu- 
nissen geven de tweede nieuwbeschrijving: Wigginsia schaeferiana Gerloff geeft een overzicht 
van de vormenrijkdom van N. leprosorum, en concludeert dat Ritter gelijk had. Tot slot van dit 
nummer geeft Theunissen kritiek op een artikel van Prestlé uit de vorige jaargang, terwijl Rei- 
chenbach N. vila-velhensis voorstelt.
Nr. 2. Link begint met een artikel over roodbloeiende vormen van normaal geel bloeiende 
Noto's. Havlicek benoemt de in het vorige nummer beschreven Wigginsia schaeferiana tot No
tocactus schaeferianus Gerloff presenteert de nieuwe N. scopa fa marchesii en Prestlé geeft 
wat achtergrondinformatie over N. olimarensis. Nyffeler vertelt hoe water moet worden behan
deld voor het over de Noto's gegoten kan worden en Stockinger brengt een groet uit Zuid- 
Amerika met enige mooie groeiplaatsopnamen. Abraham maakt de nieuwbeschrijving van de in 
het vorige nummer begonnen W. schaeferiana af. Theunissen gaat voor de achtste keer terug 
naar de wortels en Debaeke vertelt over N. linkii var. flavispinus fa. websterianus Schneider 
bespreekt het rapport "Cactussen uit het wild in de Nederlandse handel" van TRAFFIC. Kaletsch 
vraagt zich af wat Notocactus spec. WD 1 is en Theunissen geeft kritiek op een artikel over N. 
memorialis van Prestlé uit Internoto 1 /87. Tot slot stelt Reichenbach een groeiplaatsopname uit 
de diatheek voor.
Nr. 3. Dit nummer begint met een artikel van Bergner, die N. globularis op grond van nieuwe fei
ten omkombineert in N. ottonis var globularis Oster komt nog eens terug op N. scopa var. ma- 
chadoensis, een artikel uit Internoto 4/87, terwijl Theunissen voor de negende keer terug naar 
de wortels gaat. Gerloff geeft een portret van Francisko Stockinger en Schneider vertelt over N. 
spec. nov. MR 98, een interessant zaadnummer van Uhlig uit 1 979. Abraham bekritiseert de 
omkombinatie van Wigginsia schaeferiana door Havlicek en Lück beschrijft N. campestrensis 
Theunissen komt nog eens terug op N. spec. WD 1 en N. olimarensis Tot slot stelt Reichen
bach (bijna traditiegetrouw) een /V. linkii ia. voor uit de diatheek.
Nr. 4. Ook het vierde nummer begint met een herbenoeming: Gerloff combineert N. eremiticus 
om in N. concinnus var. eremiticus, N. gibberulus in N. concinnus var. gibberulus en N. rubri- 
gemmatus in N. concinnus var. rubrigemmatus Theunissen is al bij deel 1 0 van "Terug naar 
de wortels". Kolarik schrijft een In Memoriam voor Antonin Hlinecky. Engel presenteert een 
zaadbeschrijving van N. horstii HU 1 7 en N. muegelianus n.n. HU 82. Havlicek maakt een 
voorlopige beschrijving van N. scopa fa. erythrinus. Tot slot stelt Reichenbach op de achterpa
gina N. buiningii voor.

Gerard Schneider



Kakteen/Sukkulenten, jaargang 22, 1987
IMr. 1-2 Hammer en Perrino hebben een studie gemaakt van de in Zuid-ltalië in cultuur zijnde 
cactussoorten (3 Opuntia-soorten, 1 Cereus) en berichten daarover. In korte artikelen wordt in
gegaan op Echinocereus maritimus, E. salmdyckianus, hoge enting van Pseudolobivia kra- 
tochvUiana, Notocactus leninghausiien cactussen op postzegels. Dornig schenkt aandacht aan 
Agaven Heinig beschrijft een zaaimethode en Weskamp gaat in op de vraag van cuticula of aril- 
lushuid bij Parodia-zaden. Becker beschrijft uitvoerig cultuuromstandigheden voor Gymnocaly- 
ciums Gottschlich verhaalt over de cactussen bij Pilon, Cuba. Herzog bericht uitvoerig over Lo- 
bivia tiegeliana en al haar variëteiten. Mettee heeft de oudste vermelding van Parodia's in zaad- 
catalogi nagegaan en bericht daarover. Madler geeft cultuurervaringen met Mesems. Mettee be
handelt het al dan niet enten.
IMr. 3 Geopend wordt met een In memoriam Klaus Wagner. Ter ering van Wagner vernoemt 
Weskamp een Parodia naar hem en geeft hiervan de nieuwbeschrijving: P. wagneriana Drawert 
bespreekt Thelocephala nuda Semjonow schrijft éen pagina vol over het geslacht Rhipsalis 
Schulter gaat.in op het zaaien van cactussen en Richter doet hetzelfde voor Agaven Haun ver
telt over de historie van Rebutia fiebrigii Kuchenreuther geeft een overzicht van de soorten uit 
de Parodia-serie Campestrae Van de hand van Swart is een uitvoerig artikel over succulente 
Euphorbia's als giftige en geneeskrachtige planten. Andere artikelen gaan over Parodia faustia- 
na, de winterhardheid van Chamaecereus silvestrii, Lophophora diffusa en Adenium obesum. 
Nr. 4 M. Lehmann kiest als onderwerp de bestrijding van ongedierte in cactusverzamelingen. Als 
u kweekproblemen met i/f/tops-planten ervaart, dan is het lezen van het artikel van E. Schulter 
beslist de moeite waard. H. Wilhelm kiest Escobaria strobiliformis als onderwerp. J. Hofmann 
neemt een andere Escobaria voor zijn rekening, te weten E. vivipara var. radiosa M. Haude 
bespreekt een aantal Pachypodium-soorten alsmede de verzorging van deze mooie groep plan
ten. Het plantportret van Tavaresia barklyi vloeit uit de pen van G. Milkuhn. G. Haslinger opent 
een artikelreeks over Pediocactus en Sclerecactus in dit eerste deel wordt op de cultuur van 
beide genera ingegaan, alsmede wordt een aantal soorten Pediocactus nader voor het voet
licht gevoerd. H. Swart is toe aan deel 2 over Euphorbia's als verschaffers van grondstoffen voor 
giften en geneesmiddelen (vaak hetzelfde!); een zeer wetenschappelijk opgezet artikel, voorts 
gelardeerd met chemische structuurformules. F. Leschke heeft een aantal tips over het gebruik 
van granietgruis. K. Wagner + geeft een vergelijkende tabel op grond van eigen waarnemingen 
tussen de vormen haudeana, goldii en saboae van Mammillaria saboae J. Ettelt besluit met 
een kort plantportret van Thelocactus bicolor var, flavidispinus

Th. Neutelings en Ludwig Bercht

Cactus and Succulent Journal (U.S.) jaargang 60, 1988
IMr. 1. Een waterverfvoorstelling van Whitesloanea crassa van de hand van P. Bally siert de 
voorkaft van dit eerste 1 988-nummer. S. Carter doet verslag van haar expeditie naar Somalië in 
1 985; dit lange interessante artikel is royaal voorzien van fotowerk, dat helaas niet altijd in kwali
tatief opzicht de eerste prijs verdient. A. Gibson houdt zich bezig met de subtribus Stenocerei- 
nae. K. Heil en S. Brack brengen een zeer uitvoerig artikel met vele foto's over alle cactussoor
ten, welke in het Big Bend National Park in Brewster County, Texas plegen voor te komen; als af
sluiting geven zij een uitvoerige determineertabel. R. May behandelt de onderlinge relatie tussen 
twee taxa binnen het genus Sclerocactus, te weten S. spinosior var blanei en S. spinosior var 
schleseri, ook al een zeer uitvoerig artikel.
Nr. 2. In de systeemopzet en evolutie van de subtribus Stenocereinae is in dit deel 2 het genus 
Polaskia aan bod; de auteur is A. Gibson. K. Nakai vraagt aandacht voor de in Neder-Californië 
voorkomende Dudteya's H. Gerber geeft zijn ervaringen weer over het kiemen van geïmpor
teerd zaad. W. Maurice vertelt over zijn herontdekking van Mammillaria schwarzii. In de begin- 
nersrubriek wordt aandacht gevraagd voor het stekken van blad- en stammetjesmateriaal. M. 
Defisher behandelt de vragenrubriek. A. Pickoff schrijft over etioleren, verkurken en andere min
der prettige zaken aan cactussen. Over spiraalvormig groeiende cactussen spreekt M. Hunter. 
De ISl-plantenlijst (nrs. 1 781-1 871) is ten behoeve van de bestellers in dit nummer opgeno
men.
Nr. 3. L. Pickoff behandelt Hydnophytum formicarum  in woord en beeld. De systematiek en de 
ontwikkeling van de subtribus Stenocereinae van de hand van A. Gibson is reeds toe aan deel 
drie, waarin met name Myrtillocactus centraal staat. W. Maurice geeft een reisverslag, tijdens 
welke reis ook de cactuskenner Felipe Otero werd bezocht. M. Defisher neemt de corresponden- 
tierubriek voor haar rekening, hetgeen D. Grigsby onderneemt voor de gebruikelijke beginnersru- 
briek. P. Spaete geeft zijn kweekervaringen weer met onderwerpen zoals zaaien, stekken, bestui
ven en enten. P. Kelaidis bespreekt de succulenten in de botanische tuinen te Denver, Colorado, 
voorzien van veel fotowerk. Een wetenschappelijk artikel van de hand van P. Comanor en W. 
Clark gaat over het produktiviteitspatroon bij Yucca schidigera N. Dennis et al. buigen zich over 
£/f/?ops-klassificatieproblemen.



IMr. 4. Ferguson koos als onderwerp Opuntia macrocentra en O. chlorotica en hun vormen 
Voorts beschrijft hij de combinatio nova O. chlorotica var. gosseliana Over het onderwerp 
systematiek en evolutie van de subtribus Stenocereinae is A. Gibson toe aan deel vier, dat met 
name handelt over het geslacht Escontria. Over groeivormen en bladontwikkeling van Cheiri- 
dopsis brengt H. Hartmann een wetenschappelijk artikel. De nieuwbeschrijving van Arrojadoa 
aureispina var. anguinea heeft als auteurs P. Braun en E. Esteves Pereira. W. Fitz Maurice ver
haalt over de herontdekking van Gymnocactus saueri. Werner Rauh, een specialist o.m. van het 
plantenrijk op het eiland Malagasy, behandelt een aantal nieuwe en kleine Euphorbia's, welke op 
dit eiland plegen voor te komen.
Nr. 5. De omslag gaat getooid met een geschilderde Haworthia cymbiformis. Een In Memori
am van de Mexicaanse cactuskenner Hernando Sènchez-Mejorada R., die op 1 1 maart 1 988 
overleed. C. Ostolaza kiest Loxanthocereus acanthurus als onderwerp voor zijn artikel. S. Liede 
behandelt vrij uitvoerig het geslacht Pleiospilos. Anacampseros bayeriana is een nieuwe spe
cies welke door S. Hammer wordt beschreven. Dezelfde auteur geeft de nieuwbeschrijving van 
Conophytum achabense P. Moran behandelt uitvoerig Dudleya pauciflora Floe een grassoort, 
te weten Hilaria jamesii, erin slaagt zich door Sclerocactus-soorXen heen te dringen met noodlot
tige gevolgen vandien, doet R. May uit de doeken. Of de Opuntia-soorten O. clavata en O. pul
chella al dan niet voorkomen in Arizona is een onderwerp dat B. Parfitt behandelt. P. Thomas en 
Ph. Goodson bezochten de habitats van Arizona's inheemse cactussen en geven de lezer de al
dus opgedane indrukken weer. Een nieuwe Sansevieria-bybude wordt door D. Grigsby onder de 
cv-benaming Fernwood ten doop gehouden. V. Martin voert Chorisia speciosa ten tonele, een 
lid uit de familie der Bombacaceae, het is een in Brazilië en Argentinië inheemse boom, met 
schitterende bloeiwijze getuige de erbij afgebeelde kleurenplaten. Een kort In Memoriam voor de 
bekende cactusverzamelaar Fritz Schwarz sluit dit nummer af.
Nr. 6. Het voorblad gaat getooid met een geschilderde Cotyledon tomentosa, een penseelwerk 
van Ellaphie Ward-Hilhorst. D. Grisby stelt een nieuwe cultivar voor: Sansevieria 'Horwood' De 
wereldberoemde botanische tuin Kirstenbosch wordt in woord en beeld door E. van Jaarsveld 
voorgesteld. Ch. Glass en B. Forster behandelen een aantal vetplanten en cactussen in de vaste 
rubriek voor de aanvangende liefhebber. In het Richtersveld is een nieuwe Conophytum aange
troffen en beschreven door S. Hammer onder de naam C. ernstii, de bijgaande kleurenplaat 
geeft van dit plantje een goede indruk. B. Hardgreaves geeft een verslag van het "Aloë 88 ' - en 
het 20e IOS-congres te Harare (Zimbabwe). B. Singer geeft een argumentatie omtrent het nut 
van een wetenschappelijke naamgeving voor planten. P. Thoma brengt een reportage over Me- 
locactus intortus, voorkomend op het eiland Sint-Maarten (N.A.). W. Maurice doet uit de wind
sels hoe en waar hij de natuurlijke groeiplaats van Mammillaria zeilmanniana herontdekt heeft. 
L. Mitich brengt een uitgebreid artikel (deel 1) over de befaamde cactuskenner George E. Lind- 
say. Het wetenschappelijk artikel van de hand van A. Gibson over de systematiek en de evolutie 
van de subtribus Stenocereinae is toe aan deel 5 met als ondertitel: Cina en haar verwanten.

Th. Neutelings
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16 juni 1 9 1 9
J . DEFESCHE

Weet u wat deze datum betekent? Ik had er niet aan gedacht, maar onze on
volprezen hoofdredacteur heeft mij er aan herinnerd. Het is de datum van 
oprichting van de Nederlandse Vereeniging van Vetplantenverzamelaars 
"Succulenta", in de spelling van die dagen. Daarmee vieren wij het 70-jarig 
jubileum van onze vereniging. Een respectabele leeftijd! Alleen onze Duitse 
zustervereniging is ouder in de wereld van succulentenverenigingen, zij 
werd opgericht in 1 892 . Wat opvalt als men wat oudere jaargangen door
bladert is het feit dat de prijzen zo ontzettend zijn gestegen in de loop der ja- 
ren. Dat de contributie in de eerste jaren f  1 ,50  was is misschien wel be
grijpelijk, maar nog ver na de tweede wereldoorlog kon men jaarlijks toe met 
een begroting rond de 1 0 .0 0 0  gulden. Het eerste jaar verscheen ons blad 
met 6 nummers te zamen 24 bladzijden. In 1 920 had men 1 1 6 leden, lang
zaam steeg het aantal leden tot 1 1 78 in 1 932 . Maar toen begon de ellen
de! Niet alleen begon de economische crisis door te werken, maar er kwam 
ook ruzie. Het gevolg was splitsing. Er kwamen toen twee verenigingen met 
ieder een eigen blad: "Succulenta" en "Cactussen en Vetplanten". Alle 
twee kregen ze het moeilijk. Het ledenaantal van Succulenta daalde tot 251 
in 1 939 . Tijdens de oorlog kwam er een einde aan het verschijnen van ons 
blad in 1 943 . Na de oorlog ging men gelukkig weer samenwerken en op 
28-1 2-1 947 was het zover en werd de tegenwoordige vereniging opge
richt met zijn afdelingen of kringen. Per jaar verschenen 6 nummers van het 
blad, pas in 1 957 verscheen er elke maand een aflevering. Het is misschien 
niet aan iedereen bekend, maar in 1 952 kwam er een samenwerking met 
België en waren er tenslotte drie afdelingen: Cactusweelde in Antwerpen, 
Kaktusvreugde in Gent en Pereskia. In 1 958 werd de Algemene vergadering 
in Antwerpen gehouden en in 1 959 wenste helaas Cactusweelde zelfstan
dig het leven voort te zetten. Zo dreven de Belgische afdelingen uit onze ver
eniging, hetwelk ik betreur. Gelukkig bestaat er weer een Succulenta-afde- 
ling in België. In 1 957 waren er ± 1 300  leden en bedroeg de contributie 
f  5, — . In 1 964 kreeg de toenmalige redacteur het idee om de stan
ding van het blad te verhogen en te laten zien hoe oud het blad wel was 
door de jaargang te vermelden op de eerste pagina: 43ste jaargang. Het 
werd door het bestuur toegestaan ofschoon men wel betoogde dat eigenlijk 
een geheel nieuwe vereniging en blad in 1 947 was gesticht. Dat het num
mer van de jaargang niet klopt met het aantal jaren van het bestaan van on
ze vereniging, zit hem in het niet verschijnen van het blad rond 1 945. 
Mocht men nu denken dat het verder pais en vrede was in onze succulen
tenwereld, die heeft het mis! De meest diepgaande kwestie was de ruzie die 
ontstond in de beginjaren 60 rond het beheer van het Clichéfonds door de 
heer J . Bonefaas. Zo hoog liep deze zaak op dat de hoofdpersoon een eigen 
vereniging oprichtte: Succulenta Den Haag. Lang heeft deze kwestie de ge
moederen verhit. Wat kleinere strubbelingen zijn er sindsdien wel geweest, 
maar tot afsplitsingen heeft dat gelukkig niet geleid. Ik hoop ook van ganser 
harte dat die zich ook niet voor zullen doen.
Het heeft geen enkele zin, niemand heeft er voordeel bij. Maar waarom zo 
somber? Onze vereniging leeft en wij hopen dat al onze leden te zamen er 
voor zullen zorgen dat Succulenta in de komende jaren grote bloei zal ken
nen. Alle leden van Succulenta gelukgewenst met ons 70 jarig jubileum!
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Sclerocactus w etlandicus species nova - Een nieuw e  
Sclerocactus uit U intah County, U tah (USA)

F. HOCHSTATTER

Gedurende vele jaren bestudeer ik al de verschillende Sclerocactus-vormen 
in Uintah County en het aangrenzende Duchesne County. Daarbij ont
dekte ik behalve de hier verbreide S. parviflorus var. parviflorus (groeige- 
bied: oostelijk tot centraal Duchesne County en Uintah County) in 1 984 in 
het centrale en westelijke deel van Uintah County op een hoogte van 1 300 
m een bolvormige Sclerocactus, die op de eerste blik doet denken aan S. 
mesae-verdae Een jaar later vond ik, te zamen met Horst Kuenzler, dezelf
de soort in het Pariette Draw-gebied. We vonden de populatie op 1 290 m 
boven zeeniveau aan de rand van een steile, stenige heuvel in een vogelre
servaat nabij de Green River.
Benson (The Cacti of the US and Canada) stelt deze planten bij S. glaucus, 
Welsh (Utah Flora) daarentegen schrijft over een bijzondere soort met kor
te, gehaakte of rechte middendorens, die lang in het jeugdstadium blijft. 
Onderzoek gedurende een aantal jaren aan de planten op de groeiplaatsen 
als in de cultuur (uiterlijk, bedoorning, zaden, bloei) leverde duidelijke ver
schillen tussen deze nieuwe Sclerocactus en S. glaucus alsmede S. parvi
florus var. parviflorus. Een nauwe verwantschap met S. mesae-verdae, 
die voorkomt in Colorado en New Mexico, is gezien het uiterlijk, de do
renstructuur en de zaden aannemelijk.
De planten zijn vernoemd naar hun groeiplaats, de Pariette Wetlands. Zij 
groeien daar solitair, op een grinderige bodem.
Het heuvelachtige landschap is spaarzaam begroeid met woestijnstruiken 
en -grassen.
De klimatologische omstandigheden: in de zomer bereikt de temperatuur 
waarden van boven 4 0 °C, in de winter gaat de temperatuur tot — 2 0 °C 
waarbij de planten soms met sneeuw bedekt zijn. De jaarlijkse neerslag be
draagt ongeveer 260 mm.

Beschrijving
Lichaam grijsgroen, bolvormig tot kortcylindrisch, 8,5 cm hoog, 6,5 cm 
breed, niet spruitend. Oude planten kunnen tot 1 5 cm lang worden en een 
diameter bereiken van 1 2 cm. De schedel is dicht met dorens bedekt; dia
meter van de plant ter hoogte van de schedel van 4 tot 1 0 cm.
Ribben 12-14, zwak geknobbeld, knobbels 1-2 cm lang, 0 ,4-0,6  cm 
breed, 0,3 cm hoog.
Areolen in het midden van de knobbels, 0,4 cm lang en 0,2 cm breed; 
onderlinge afstand op de rib 0 ,8-1,2 cm. De areolen zijn w it tot grijs en 
bedekt met witachtig wolvilt.
Dorens recht tot enigszins gebogen, aan de basis verdikt, wit tot grijs, met 
elkaar vervlochten. Randdorens 1 3-1 5, wit, tot 2 cm lang. Middendorens 
3-4, licht- tot donkerbruin, tot 2,5 cm lang; soms is 1 middendoren zwak 
gekromd. In de nieuwgroei zijn de dorens enigszins roodachtig.
Knoppen aan de bovenzijde van de areool, violet.
Bloem trechtervormig, 2-2,5 cm lang,, violet. Buitenste perianthbladeren 
1,4 cm lang, 0 ,2-0,4 cm breed, spits toelopend, glad. Binnenste peri-



REM Opnamen van de zaden van 
bovenste rij : Sderocactus wetlandicus fh 69.9.3  
middelste rij : Sderocactus glaucus fh 29.3  
onderste rij : Sderocactus mesae-verdae fh 060.
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anthbladeren 1,6 cm lang, 0 ,2-0,5 cm breed, lancetvormig, spits toelo
pend, violet. Meeldraden in kransen, ontspringend aan de binnenzijde van 
de bloembuis. Helmknoppen gelig, 0,3 cm lang. Stijl 1,2 cm lang, 0,1 
cm dik, gelig. Stempellobben 7, 0,2 cm lang, gelig.
Vrucht vlezig, roodachtig, bij rijpheid roodachtig grijs, aan de basis ope
nend, kaal, rond, 1 cm diameter. Aantal zaden per bes 10-30.
Zaad niervormig gekromd, 3-4 mm lang, 2,5-3,0 mm hoog, 1,2-1 ,4 mm 
breed. Verdikking in het bereik van de rudimentaire wortel duidelijk aanwe
zig. Buitenste testa zwart, hard, met afgeplatte knobbels met tussenruim
tes door sterk verdikte radiaalwanden, ter hoogte van het hilum bijna glad. 
Hilum verzonken, dwarsovaal, bedekt met grijsgelig, sponsachtig weefsel. 
Micropyle ventraal, trechtervormig, duidelijk los van het hilum. Embryo ge
kromd, met leden, met duidelijke kiembladeren, omgeven door de gelige 
binnenste testa, met heteraal perisperm.
Groeigebied het centrale deel van Uintah, het zuid-westelijke deel van Uin- 
tah en het aangrenzende deel van Duchesne County, op hoogtes tussen 
1 290 en 1 430 m.
Holotype onder nummer fh 69.9.3 gedeponeerd in het herbarium te Ham
burg.

Corpus solitarium glaucum globosum ad breve cylindricum 85 mm longum et 65 mm latum 
est; plantae veteres ad longitudinem 1 5 cm et circuitum 1 2 cm perveniunt. Vertex dense spi
nis obteccus est; diametrus in regione verticis de 4 usque ad 1 0 cm variatur. Costae 1 2-14 
paulo tuberculatae sunt tuberculis 1 0-20 mm longis, 3 mm altis et 4-6 mm latis. Areolae me
diis in tfiberculis 4 mm longae et 2 mm latae inter se 8-1 2 mm distant; albae ad griseae et al- 
botomentosae sunt. Spinae rectae ad paulo curvatae in basi crassatae albae ad griseae sunt et 
inter se nectuntur; 1 3-1 5 marginales albae sunt et 20 mm longae; centrales 3-4 subbrunneae 
ad atrobrunneae 25 mm longae sunt, plerumque una aliquo curvata est; spinae novae ena- 
scentes rubrescentes albae sunt. Gemmae in margine supremo areolarum conspiciuntur et vio
laceae sunt. Flos infundibuliformis 20-2 5 mm longus violaceus est; folia perianthii exteriora 
levia, violacea, 1 4 mm longa et 2-4 mm lata in acumen desinunt; interiora lanceolata, viola
cea, 1 6 mm longa et 2-5 mm lata in acumen desinunt; stamina in coronis ex interiore recep
taculi oriuntur; antherae flavescentes 3 mm longae sunt; pistillum 1 2 mm longum et 1 mm 
crassum flavescens in 6 stigmata, 2 mm longa et flavescentia desinit. Fructus glaber, subglo- 
bosus et 10 mm diametiens, carnosus rubrescens, maturus rubrescens griseus, in basi aperi
tur. Semina pro fructu 1 0-30, reniformia, 3-4 mm longa, 2,5-3 mm alta et 1,2-1,4 mm lata 
sunt; in regione radiculae crista evidenter enata est; testa externa nigra dura est tuberculis ap- 
planatis inter quae intervalla quae parietibus radialibus maxime crassatis effingunter instructa, 
in regione hili paene levis; embryo curvata, articulata cotyledonibus perspicuis testa interna 
flavescenti involutis micropyle ventralis, infundibuliformis, clare ab hilo separata; hilum de
pressum, transverse ovale, textura laxa griseoflavescenti obtectum; perispermium heterale. 
Habitat: in Uintah centrali et inter occasum et meridiem spectanti prope Duchesne Co., in 
orientem Duchesne Co., prope Uintah Co., USA, in altitudine 1 290-1430  m. In patria huius 
speciei temperationes de —20°C. ad plus quam + 4 0 °C . variantur. Per hiemen plantae saepe 
nive obtectae sunt. Holotypus depositus in Herbario Hamburgensi sub numero fh 69.9.3.

Beschreibung
Körper graugrün, kugelig bis kurzzylindrisch, Höhe 8,5 cm; Breite 6,5 cm, einzeln wachsend. 
Alte Pflanzen erreichen eine Höhe von 1 5 cm, bei einem Umfang von 1 2 cm. Der Scheitel ist 
dicht mit Dornen bedeckt, der Durchmesser im Scheitelbereich variiert vom 4 cm - 1 0 cm. Die 
1 2-1 4 Rippen sind leicht höckrig (Hoeker 1 cm -2 cm lang, 0,3 cm hoch, 0 ,4 cm - 0,6 cm 
breit). Areolen in der Mitte der Hoeker sitzend, 0 ,4 cm lang und 0,2 cm breit. Der Abstand 
von Areole zu Areole betragt 0,8 cm - 1,2 cm. Die Areolen sind weiR, bis grau und mit 
weifclichem Filz bedeckt. Die geraden bis leicht gebogenen Dornen sind an der Basis verdickt, 
weift bis grau und miteinander verflochten. Die Randdornen (1 3-1 5) sind weift, bis 2 cm lang. 
Die Mitteldornen (3-4) sind hell-dunkelbraun, 2,5 cm lang. Manchmal ist 1 Mitteldorn leicht 
gekrümmt. Neuaustrieb der Dornen rötlich-weilJ. Die Knospen erscheinen am oberen Rand der 
Areole und sind violett gefarbt. Die Blüte ist trichterformig, 2 cm - 2,5 cm lang, violett. 
AulJere Perianthblatter 1,4 cm lang und 0,2 cm - 0 ,4 cm breit, spitz zulaufend, glatt. Inner 
Perianthblatter 1,6 cm lang, 0,2 cm - 0 ,5  cm breit, lanzettförmig, spitz zulaufend, violett.



Staubgefalie in Kranzen an der Innenseite der Röhre entspringend. Staubbeutel gelblich, 0,3 
cm lang. Griffel 1,2 cm lang, 0,1 cm dick, gelblich. Narben 6, 0,2 cm lang, gelblich. Die 
Frucht ist fleischig, rötlich, in der Reife rötlich-grau, an der Basis öffnend, kahl, rundlich, 1 cm. 
Samenanzahl je Beere 10 - 30. Samen nierenförmig gekrümmt. Lange 3 - 4 mm, Höhe 2,5 - 
3,0 mm, Breite 1,2 mm - 1,4 mm. Crista im Bereich der Radicula deutlich ausgebildet. 
Auliere Testa schwarz, hart, mit abgeflachten Warzen mit Zwischenraumen durch stark ver- 
dickte Radialwande, im Bereich des Hilums fast glatt: Hilum eingesenkt, queroval, mit grau- 
gelblichem, lockerem Gewebe bedeckt. Mikropyle ventral, trichterförmig, deutlich vom Hilum 
entfernt: Embryo gekrümmt, gegliedert, mit deutlichen Keimblattern von der gelblichen inneren 
Testa umgeben, mit heteralem Perisperm.

Dr. Günter Hentzschel, instituut voor algemene botanie en botanische tuin Hamburg dank ik voor de bewerking van de zaad- 
kenmerken alsmede voor de wetenschappelijke ondersteuning van deze beschrijving. Dr. Gerhard R.W. Frank, Hirschberg- 
Leuterschansen dank ik voor de REM-opnamen, Drs. J. Theunissen voor de Latijnse diagnose en Ludwig Bercht voor de verta
ling.

Postfach 510 201 , D -680 0  Mannheim 51

Succulenta, hoe speelde je het klaar?

FREDDY DELABARRE

Op 1 6 juni 1 989 zal het Succulenta lukken 70 jaar te bestaan. Een feit dat 
zeker niet onopgemerkt voorbij mag gaan.
Het was een levensloop met hoogten en laagten, met succes en met te
genslagen. Deze gedachten in het achterhoofd en mijn interesse voor alles 
wat leeft in de cactuswereld, spoorden mij aan in de Succulenta- 
geschiedenis te grasduinen. Tot mijn verbazing waren er vóór mij nog snuf
felaars geweest. Zo vond ik in de jaargang 1 97 9 "6 0  Jaar Succulenta", 
door de heer J. De Gast. Ik wil zeker niet in herhaling vallen en overschrij
ven wat de heer De Gast voortreffelijk heeft opgezocht. Wat deze man 
heeft geschreven is zeker geen geringe zaak.
Ik kan natuurlijk niet nalaten te beginnen met de stichting. De geschiedenis 
wordt rijker en toch, de gebeurtenissen bij de stichting blijven dezelfde. 
Reeds in 1912 werden oproepen geplaatst om de succutentenliefhebbers 
samen te brengen in een club.
Het was pas op 1 6 juni 1919 dat het de pioniers lukte een eerste gedrukt 
tijdschrift uit te geven, het bevatte 24 pagina's.
Een voorlopig bestuur bestond uit:
Voorzitter de heer H.W. FERREE 
Secretaris de heer G.D. DUURSMA 
Penningmeester de heer C.H. PRINS
Als eerste op de ledenlijst prijkte de heer P. van Woerden uit Akkrum (Le
denlijst was alfabetisch op woonplaats.). Vanaf het begin bezat de club een 
bibliotheek, een archief met foto's en een prijscourant.
Volgens de statuten werd ter kennis gegeven dat er afdelingen konden 
worden opgericht. De tekst van art. 1 2 luidde:
"In verschillende deelen des lands, waar zich meerdere vetplantenverza
melaars dicht bijeen bevinden, kunnen afdeelingen worden opgericht met 
eigen bestuur. Hare leden betalen echter aan de Nederlandsche Vereeni- 
ging de gewone contributie, welke bij Huishoudelijk Reglement is vast
gesteld".



Het lidgeld werd volgens het huishoudelijk reglement vastgelegd als volgt: 
"Donateurs betalen een bijdrage van tenminste vijf gulden per jaar, of stor
ten een bedrag in eens van tenminste vijftig gulden.
Leden betalen een contributie van minstens f  1,50 per jaar, desge- 
wenscht wordt deze elk jaar nader door het bestuur vastgesteld.
Evenals de donateurs ontvangen zij het tijdschrift gratis".

NUMMER 1 16 JUNI 1919

SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Vereeniging van Velplanfenverzamelaars

Secretariaat: G. D. DUURSMA, B 140 HU1ZUM bij Leeuwarden

De kop van de eerste uitgave.

Tijdens het tweede levensjaar werd er een bestuursverkiezing gehouden. 
Men beschikte over twee kandidaten, nl. de heren C. de Vries en J.J. 
Verbeek-Wolthuys; de laatste werd verkozen.
Het nieuwe bestuur bestond nu uit:
Voorzitter de heer J.J. Verbeek-Wolthuys 
Secretaris de heer G.D. Duursma 
Penningmeester J.M. van den Houten
Deze drie bestuursleden zullen later nog van zich laten horen; dit door de 
uitgifte van hun cactusliteratuur.
Wie ook van zich liet horen was de heer P. van Woerden. Hij schonk zijn 
prachtige plantencollectie aan de gemeente Leeuwarden.
De eerste foto verscheen in het januarinummer van 1 920 met een afbeel
ding van Echinocactus wiHiamsii, nu Lophophora williamsii. Was het 
misschien deze "mescal”  die de kik gaf om verder te gaan?
In 1921 werd gevraagd de kring 's Gravenhage op te richten; doch het zal 
tot 1 925 duren eer dit een feit wordt.
Voor het eerst werd in 1921 de naam F. de Laet vermeld. Deze bekende 
cactuskenner stelde kosteloos zijn fraaie cliché's ter beschikking. Het eerste 
verscheen in het meinummer van 1921 m.n. Ceropegia woodii.
Terloops: onbegrijpelijk is dat nergens in de ledenlijst de naam F. De Laet 
voorkwam. Of werden de donateurs niet vermeld?
Als eerste buitenlandse leden werden de heren R. Johansens en F.R. 
Knuth, beiden uit Denemarken, ingeschreven.
Een goed jaar werd 1 924 voor de club. Het ledenaantal steeg tot 396. De 
stijging had twee redenen. Allereerst het leuke idee van de heer Van den 
Houten om nieuwe leden enkele plantjes te geven. Maar de hoofdzaak was 
wel de "Haagsche Vetplantententoonstelling" die op 27-29 juni 1 924 ge
houden werd. De tentoonstelling bracht 1 96 nieuwe leden aan.
Hetzelfde jaar kwamen vooraanstaande buitenlandse cactusprominenten er 
ongevraagd en openlijk voor uit dat Succulenta groot was.
Op 17 juni 1 925 werd de voornoemde kring 's-Gravenhage opgericht.



Euphorbia fructus-pini MM (foto uit jaargang 1925) Foto: De Laet
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De kring 's-Gravenhage op 28 juni 1925 bij de heer F. DE LAET te Contich. In het midden beiden met strohoed links De 
Laet en rechts Verbeek-Wolthuys.
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De heren Chr. de Ringh en F.H. Esser kwamen in 1 925 het bestuur ver
sterken.
Wie van ons kent niet het boekje ''Korevaar'' uit 1 963? Maar de heer N. 
Esser-Overwater begon op blz. 28 van 1 925 met "Iets over de namen der 
Vetplanten” . Was dat de voorloper van de "Korevaar” ?
In 1 926 werden de kringen Rotterdam en Utrecht opgericht. De kring 
Amsterdam vroeg f 1,- lidgeld en er werden'34 leden ingeschreven.
Eind 1 926 bedankte de heer J . J .  Verbeek-Wolthuys als voorzitter en werd 
de heer Ch. de Ringh als plaatsvervangende voorzitter aangeduid.
Het resultaat bij de herverkiezing van het bestuur was de volgende:
Voorzitter de heer Ch. de Ringh
Secretaris mej. M.C. Karsten
Penningmeester de heer J.M . Van den Houten
Redactie de heer G.D. Duursma
In 1 926 bedroeg het aantal leden ruim 500. Het eerste Belgische lid dat ik 
kon vinden was de heer Dekkerhissink uit Brussel.
Inmiddels brachten de heren G.D. Duursma en J.M . Van den Houten elk 
een cactusboek uit.
Iets bescheidener maar zeer mooi is het gedicht "Mijn Cactus”  door Joan, 
dat verscheen in 1 927 in Succulenta.

MIJN CACTUS

In 't venster van mijn woning 
Daar staat een wonder ding.
Het is een booze koning 
Dien 'k van een vriend ontving.

Geen purper dekt zijn leden,
Groen is zijn simpel kleed,
Wie hem te na wil treden 
Vindt hem tot weer gereed.

Want 'k vind op zijn randen 
Veel doornen, hel gekleurd 
En daardoor zijn mijn handen 
Reeds vaak gewond, gescheurd.

Vanaf 1 928 zorgde de nieuwe redacteur voor een ander hoofd van het 
tijdschrift.
Pogingen om de kringen Haarlem en Groningen op te richten mislukten. 
Mevrouw Wed. Van Hoytema liet de vereniging een erfenis na van 80 
planten. Leuk meegenomen zult u zeggen, maar om de erfenisrechten te 
kunnen betalen besliste het bestuur de planten onder de leden te verloten. 
200 Loten è f 0,50 werden uitgegeven. Het bestuur zat met de handen in 
het haar want er kwamen minstens 400 aanvragen om loten binnen. Er 
moest discreet planten aangevuld worden om een geslaagde tombola te or
ganiseren. De erfenisrechten konden wèl worden betaald.
In de negende jaargang kon ik lezen dat het premieboekje "Onze vetplan
ten van maand tot maand”  was uitgeput, zodat de nieuwe leden het zon
der moesten doen. Nergens vond ik wanneer het werd gemaakt of wat het 
inhield.



Het 10-jarig bestaan van Succulenta. "D it moet iets speciaals worden", 
besliste het voltallige bestuur.
Een radiouitzending door de voorzitter, een tweede tentoonstelling op 7-8- 
9 juni 1 929 met 1.71 9 bezoekers en een jubileumtijdschrift van 46 blad
zijden met 20 foto's in twee kleuren werd uitgegeven. Een feestvergade- 
ring te Amsterdam, de uitgifte van een cactusboek door de heer J.J. Ver- 
beek-Wolthuys en het Vademecum van de heer Ch. de Ringh maakte dit 
jaar spectaculair.
Alsof dit nog niet voldoende was, kreeg de club van de familie van wijlen 
de heer De Laet 2 kostbare fotoalbums.
De oproep in 1 930 om het ledenaantal de duizend te laten bereiken heeft 
de heer Alwin Berger misschien aangespoord om lid te worden.
Op 7 november 1 930 startte de kring Haarlem. Met 1.004 leden sluitten 
we het jaar af. De leden kregen dat jaar 260 bladzijden tekst te lezen.

Van links naar rechts de heren G.D. DUURSMA, J.M. VAN DEN HOUTEN en J.J. VERBEEK - WOL THUYS tijdens een
bestuursvergadering gehouden in 1922.

In 1931 verscheen het Pettes cactusalbum geschreven door de heer G.D. 
Duursma.
De heer De Ringh gaf cactuswijsheid ten gehore op golflengte 1 875. Hij 
maakte van die uitzending gebruik om het boek van G.D. Duursma voor te 
stellen en het was uiteraard een geschikt moment om de luisteraars van 
het bestaan van Succulenta op de hoogte te brengen.
De afdelingen Groningen en 't Gooi werden nu, we noteren 1931 
gesticht.
Op 21 april 1931 overleed de bekende cactuskenner Alwin Berger.
De kring Amsterdam kon de heer J.C. van Balen uit Pretoria strikken om tij
dens zijn vakantie op 1 1 september 1 931 een lezing te houden. Dit werd 
uiteraard bij de leden enthousiast onthaald.

(wordt vervolgd)



Leuchtenbergia principis

AAT DE VRIES

Leuchtenbergia is een monotypisch geslacht; dat wil zeggen: het omvat 
slechts één soort, nl. L. principis. Het is bovendien een plant die met geen 
andere is te verwarren en die — mag aangenomen worden — nagenoeg bij 
ieder bekend is. Wat valt er over zo'n plant nu te vertellen?
Het is een wonderlijk buitenbeentje onder de cactussen, met een wonderlijke 
naam. Principis betekent zoiets als ''prinselijk''. En dan dat Leuchtenbergia! 
Kennelijk is er een meneer of een mevrouw van die naam geweest. Maar wie 
dan wel? Welnu, het geslacht is genoemd naar de zwager van Napoleon Bo
naparte, Eugène de Beauharnais, Hertog van Leuchtenberg en prins van 
Eichstadt, de zoon dus van Joséphine de Beauharnais. Hij was een staats
man en leefde van 1781 tot 1 824. Waarom zijn naam gebruikt is, dus wat 
hij te maken heeft met biologie of botanie, heb ik nergens kunnen vinden.

Oude bekende
De plant is al een oude bekende, beschreven door Sir William Hooker in 
1848. Haar groeigebied is een uitgestrekt areaal in Midden- en Noord- 
Mexico. Ze groeit daar in een kalkachtige bodem en ook wel op leisteen, op 
hoogten tot 2000 m. Die leisteen is er waarschijnlijk de oorzaak van dat nog
al eens wordt aanbevolen aan het grondmengsel klei of leem toe te voegen. 
Ondergronds bezit L. principis een dikke peenachtige wortel. Op latere leeftijd 
kan de plant zijtakken maken. Rond elke stam bevindt zich een onregelmatige 
spiraal van vingervormige tuberkels. Deze zijn op doorsnede driehoekig, een 
vlakke kant naar boven gericht; zij kunnen wel 1 5 cm lang worden. Aan de 
top daarvan bevindt zich het areool. De dorens zijn enigszins strovormig of 
papierachtig, slap en onregelmatig. De centrale doren, die een lengte kan be
reiken van 1 5 cm, wijst recht naar boven. De kleur van de tuberkels wordt 
omschreven als blauw-groen; ik zou de kleur liever grijzig-groen willen noe
men.

Sterke planten
De planten zijn sterk en groeien goed op eigen wortel. Zij verlangen — zoals 
veel van hun familieleden — een goed doorlatende grond en in de zomer flink 
wat water. Zij zijn bestand tegen direct zonlicht. In de winter moeten ze abso
luut droog gehouden worden, waarbij naar mijn ervaring de temperatuur ge
rust mag dalen tot 0°C. Ook gedurende korte tijd wat vorst deert hun niet, 
mits ze hard gekweekt zijn. Hard gekweekt wil dus zeggen: vroeg de water- 
gift beëindigen, zeg half september. De plant blijft dan nog een tijdlang actief 
bezig: ze ademt en verliest daardoor vocht, zodat het celvocht indikt en het 
vriespunt van dit vocht daalt. Iets dat overeenkomst vertoont met een sterke 
zout-oplossing. Ook die bevriest pas bij een temperatuur onder 0.

Nog iets over de bloei
Volgens alles wat ik gelezen heb moet de bloem glanzend geel zijn, groot, 
wel een 8 a 10 cm in doorsnede, met buitenbladen die roodachtig zijn met 
een bruine middenstreep. De bloem verspreidt een aangename geur en blijft 
gedurende vele dagen — tot een week — open. Ik heb deze gegevens verza
meld uit de literatuur. Zelf heb ik 6 planten, waaronder enkele jongere, maar 
ik heb ze nog nooit in bloei gekregen.
De bloem komt voor op het uiteinde van de jonge nieuwgevormde tuberkels.
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Leuchtenbergia
principis

Foto: Th. NeuteUngs

Bij het doorsnuffelen van de literatuur viel het me op, dat er nagenoeg geen 
melding wordt gemaakt van de vrucht en de zaden. Britton en Rosé zeggen, 
nota bene ruim 7 5 jaar na de officiële beschrijving "de vrucht springt waar
schijnlijk open met een opening aan de basis" en voorts "de vrucht is waar
schijnlijk droog". En over de zaden: "deze zijn donkerbruin". Concreet vind 
ik tenslotte elders dat de plant grijze, schubachtige vruchten voortbrengt, die 
zwartachtige zaden bevatten". Zwartachtig, wat men daar ook onder mag 
verstaan.

Tot slot
Leuchtenbergia principis is probleemloos uit zaad op te kweken. Het Cliché- 
fonds heeft regelmatig zaad van L. principis in de aanbieding. Aanbevolen 
wordt om ze in het eerste jaar enige keren — drie keer, las ik — te verspenen. 
Dat bevordert de groei. Ik zelf ben een beetje te gemakzuchtig om vaak te 
verplanten en ik moet zeggen: ze groeien, wat mij betreft, in het juiste tempo. 
Voor mij wil dat zeggen: niet al te snel. Een klein kasje is maar zó vol! In de 
natuur zijn planten gevonden van 70 cm hoog.
De plant heeft een bizar uiterlijk, ik wees daar al op. Ze is met geen andere 
plantte verwarren. Bij het klimmen derjaren drogen de armen, beginnende 
vanaf het areool, uit en brokkelen af. Oudere planten hebben dan ook een ka
le onderstam, voorzien van de lidtekens van de verdwenen tuberkels. Boven
aan zijn zij voorzien van een pluk van die vingervormige uitgroeisels. Vele 
schrijvers wijzen op de sterke gelijkenis van deze planten met agaven (A. fiH- 
fera), maar ik vind, dat ze nog het meest lijken op Leuchtenbergia principis.

Minstreellaan 10, 3 5 2 5  GR Utrecht
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VERENIGINGSNIEUWS JUNI 1989
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belglsche vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. Tel.: 03200-41379.
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. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.
Alg. Bestuurslid afd. België: J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109, B 1851, Grimbergen, België.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Aanmelding en verzoeken om inlichtin
gen uitsluitend schriftelijk.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, jeugdleden f  17,50, leden in België Bfrs. 625 en voor 
elders wonende leden f  50,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de ledenadministratie.

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.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2263 HM Leidschendam.
Redacteur: Th.W.M. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: F.R. de Groot. 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. / 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: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
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 t  4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten / 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. ver
koop te Lunteren, onder vermelding van het gewenste artikel.
Voor België: rekeningnummer 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
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EVENEMENTENKALENDER
18 juni

24 juni 
24 juni

2 juli

6 t/m 8 juli
19 augustus 
26 augustus 
26 augustus 
26 augustus
2 september 
2 t/m 3 sept. 
8 t/m 17 sept.

24 september

30 sept./1 okt.
7 oktober 
7 oktober

Open dag atd. Nijmegen, 12.00-17.00 uur. Info bij R. Maessen, Wezenhof 1232, 6536 
EZ Nijmegen.
Plantenbeurs van de afd. Dordrecht, info in het maartnummer.
Tijdens cactusbeurs te Dordrecht: Open dag Bloemen- en plantentuin van Donke- 
laar.
Open deur dag rond Brugge, bij 8 leden van de Belgische ver. Grusonia. Info in het 
meinummer.
Fuchsiadagen. Bloemen- en plantentuin van Donkelaar.
Regionale ruilbeurs afd. West-Brabant. Info in het aprilnummer.
Succulentenbeurs van het Oosten, in de Hanzehof te Zutphen.
Plantenbeurs te Schimmert, afd. Zuid-Limburg.
Hoyadag. Bloemen- en plantentuin van Donkelaar.
12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen, info in dit nummer. 
Open deur dagen bij J. Gielis, Pappotstr. 49 Westerloo-Tongerloo, België. 
Cactusreis naar Blanes in Spanje, afhankelijk van het aantal inschrijvingen dat op 
1 juni bij Hr. Sterk binnen was.
Succulentenbeurs van de Belgische ver. "Leuchtenbergia” , info in het aprilnum
mer.
ELK 1989 te Blankenberge, inschrijfformulier in dit nummer.
Cactus- en Vetplantenbeurs in Zuidlaren, info in het aprilnummer.
Euphorbiadag. Bloemen- en plantentuin van Donkelaar.

Een REDEN TE MEER om ons tijdens Uw vacantie te bezoeken.
Wij kregen zojuist binnen een ZEER GROTE collectie Agaves, Haworthias en Aloes.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-17 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak. 
COLLECTIES TE KOOP GEVRAAGD.

OVERZICHT VAN DE AFDELINGS-SECRETARIATEN

Daar er nogal wat wijzigingen in de afd. secr. zijn geweest en om het onderlinge kontakt te bevorderen 
volgt hier een overzicht van de secretariaten per april 1989.

A fd e lin g S e c re ta r is A d re s P o s tc o d e  P la a ts T e le fo o n

Achterhoek Mevr. A. Heijnen Nr. 97/2 7116 TC Kotten 05434-314
Amsterdam J.P. Betlem Aalscholver 27 3641 WB Mijdrecht 02979-82268
Arnhem Mevr. J.M. Smit-Reesink Pr. W. Alexanderl. 104 6721 AE Bennekom 08389-17551
Delfzijl e.o. C.A. Folkers Parklaan 84 9675 AD Winschoten 05970-15045
Dordrecht e.o. G.F. Meijer Burg. Jaslaan 48 3319 AC Dordrecht 078-162978
Eindhoven Mevr. P. Visscher Banstraat 20 5506 LA Veldhoven 04905-1783
Gooi- en Eemland B. Meijering Dopperstraat 92 3752 JH Bunschoten 03499-85730
Gorinchem/Den Bosch M. Jamin Jan Oomsstraat 6 5324 BB Ammerzoden 04199-3856
Gouda e.o. Mevr. G.J. Maas Westringdijk 34 2841 LW Moordrecht 01827-3059
Groningen W.M. de Boer Ruimtevaartl. 39 6902 ZB Hoogezand 05980-23841
Haarlem H. Bertram Zomervaart 46 2033 DA Haarlem 023-360365
Den Helder e.o. W. Lohrengel Kanaalweg 15 1782 GA Den Helder 02230-25777
Hoeksche Waard Mevr. J. Hoogvliet M. Oosteromstr. 7 3262 GH Oud Beijerland 01860-17925
Drenthe Mevr. A. Greidanus Schapendrift 163 9411 BP Beilen 05930-4884
IJsselstreek A.J.D. Melcherts Molenstraat 48 7581 BP Losser 05423-84695

G. Klees Witte de Withstraat 1 1901 VR Castricum 02518-50839
Leiden S. Kooij Groeneveld 4 2203 BP Noordwijk 01719-12904
Nijmegen Mevr. R. Maessen-Claessen Weezenhof 12-32 6536 EZ Nijmegen 080-440425
Noord- en Midden-Limburg J. Joosten Zalzerkampweg 84 5926 PL Venlo 077-827863
’s-Gravenhage e.o. Mevr. N. Borgs De Genestetlaan 83 2522 LB Den Haag 070-935208
Rotterdam Mevr. E. Kleiman-v.d. Bosch Paulus Potterlaan 31 2902 GN Capelle a/d IJssel 010-4516559
Tilburg A. de Rooy Ringbaan Oost 169 5014 GB Tilburg
Utrecht e.o. J. Franken Gr. Gerlachsingel 5 3434 SL Nieuwegein 03402-65141
Voorne-Putten-Rozenburg M A. Wagemaker Duindoornstraat 27 3222 XD Hellevoetsluis 01883-12357
West-Brabant J. Koevoets Seringenstraat 15 4711 LZ St. Willebrord 01653-4548
West-Friesland H. Hagenaars Spinel 32 1703 GH Heerhugowaard 02207-16612
Zaanstreek J. Rozemeijer Dorpstraat 69 1531 HB Wormer 02982-4260
Zeeland G. Spee Diepeneestraat 4 4454 BJ Borssele 01105-2595
Zuid-Limburg J.M.G. Verwers Citrusstraat 7 6412 WL Heerlen 045-727359
Zwolle Mevr. W. Adams Tormentilweg 32 8042 MJ Zwolle 038-227259
Fryslan W.K. Bourgonje van Sytzamastraat 22 8933 DW Leeuwarden 058-138834
Flevozoom A. v.d. Snee Karveel 12-26 8231 AS Lelystad 03200-21587
Brabant België Willy van Ransbeek Merchtemsebaan 9 B-1700 Asse België 02-4524917
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AFDEUNGSNIEUWS

Afd. Amsterdam
: Ken Schreck zal deze avond verzorgen.

Plaats: De Hortus, Plantage Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
24 juni : Kasje kijken door de afd. Groningen bij onze leden in Winschoten.

Afd. Dordrecht en omstreken
12 juli : Buitenvergadering bij kwekerij Lakerveld.

Afd. Eindhoven
3 juli : Door eigen leden, over kweekmethoden, kas, open lucht en vensterbank.

Plaats: Zaal ”de Schalm", Meiveld 2 te Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
19 juni : Onderlinge ruilbeurs en sprekers uit eigen kring.

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

Afd. Gorinchem/Den Bosch
10 juli : Kasbezoek omgeving Werkendam.
14 augustus : Kasbezoek omgeving Heesch-Geffen.

Afd. Gouda en omstreken
17 juni : Dagtocht per bus naar België.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
22 juni : Praatavond, plant van de maand Sedum.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
24 juni : Kasje kijken in Winschoten.

Afd. Nijmegen
22 juni 

4 juli
8 augustus

: Avondbezoek aan Fa. van Workum, Bredestr. 19a, Herveld.
: Lezing door P. Giepmans, niet over cactussen.
: Interne excursie naar J. Clabbers en G. Uil.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen.

Gedurende de zomermaanden is een 
bezoek aan onze kassen en tuinen 
altijd een verrassing en tevens een 
mooi uitstapje.
Naast de andere succulenten is er 
altijd een grote keus in ROTS- en 
ANDERE VASTE planten, KUIP- en 
HEIDE-achtigen; ALLES IN POT.
In de maanden juni, juli en augustus 
op vertoon van advertenties 10% 
KORTING op ALLE planten.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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Afd. West-Brabant
24 juni : Interne ruilbeurs, plantenkeuring en verloting.

Plaats: Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.

Afd. IJsselstreek
24 juni : Excursie Venlo-Roermond-Duitsland met eigen auto’s.

Afd. Zeeland
30 juni : Lezing door Gustaf Cools over zijn reis door Zuidelijk-Afrika.

Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg
17/18 en : Open dagen voor onze leden, door onze leden.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
20 juli : Panel en diavoordracht van en door de leden.

Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

GRUSIONIA. tel.: 050-824660 Johan Keirse.
11 au
gustus : De kleine geslachten: voorgesteld door Firmin Vergauwen.

Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA
28 juli : Vrije vergadering met dia’s van eigen leden.

Plaats: "Dienstencentrum", Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

CACTUSKW EKERIJ

Special Plarits
H. de Vries, Folgeralaan 2B 
Drachten, tel. 05120-20699 

Kas open:
di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 

zaterdag van 10.00-17.00 uur 
maandag gesloten

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

DOUG »  VIVI ROWIAND
200 Spring Rood •  Kem pjton, Bedford •  Ervgkmd MJU2-6ND 

Teiephooe Bedford (0234) SB970

DER KAKTEENLADEN Verzendhandel
NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT:

ANTIQUARISCHE EN MODERNE LITERATUUR 
Werdermann/Blühende Kakteen u.a. sukk. Pflanzen, 1930-39, 42 Mappen (komplett) DM 3200,--; Jacobsen/Handbuch 
der Sukkulenten Pflanzen, 1954-55, 3 B&nde DM 580,--; Daul/Handbuch der Kakteenkunde 1890, DM 360, 
Labouret/Monographie de la Familie des Cactéés (1851) DM 820,--; Schelle/Kakteen 1926 DM 95,--; Förster/Handbuch 
der Cacteenkunde 1946 DM 480,--; Berger/Entwicklingslinien der Kakteen 1926 DM 110,--; Backeberg/Neue Kakteen 
1931 DM 85,--; Berger/Die Kakteen 1929 DM 1 3 0 , (weitere antiqu. Literatur in unserer Lagerliste 13).
ONMISBAAR VOOR ELKE KWEKER: Robuuste LUCHTAUTOMATEN voor Uw kas enz. Heeft U problemen? Vraag on
ze uitgebreide documentatie aan. (1 intern, antwoordcoupon).
Vraag onze catalogi aan d.m.v. 2 internationale antwoordcoupons (postkantoor).
JÖRG KOPPER DEP KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT 
VERSANDGESCHAFTFUR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE7 D-5600 WUPPERTAL 1
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EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1989.

Plaats: Domein Duinse Polders te Blankenberge.

De E.L.K. gaat niet meer door te Houthalen-Hengelhoef i.v.m. een dermate grote prijsverhoging dat het 
ons onmogelijk is gebleken nog langer van deze accommodatie gebruik te maken.
Daar dit ons vrij recent is medegedeeld was het moeilijk om op korte termijn een alternatief te zoeken, 
daar men dit meestal al een jaar tevoren moet reserveren.
Voor dit jaar is het de Duinse Polders te Blankenberge geworden aan de Belgische zeekust, gemakkelijk 
te bereiken via de autowegen.

Het programma van dit jaar:
Zaterdag 30-9-89.
14.30 uur van de Abeele, Uebelmannias (ned. gespr.)
16.30 uur Augustin (Oostenrijk) Sulcorebutia Boliviëreis (duits).
18.00 uur Avondmaal.
19.30 uur Opening E.L.K. Welkomstwoord.
20.00 uur Tom Jenkins Namibiëreis (engels).

daarna gezellig samenzijn.

Zondag 1-10-89:
08.00 uur Ontbijt.
09.30 uur H. de Looze Succulenten van de Noord-Westkust van de Verenigde Staten (ned.).
11.00 uur De Lange Succulenten (frans).
13.00 uur Middagmaal.

Inschrijfformulier E.L.K. 1989 te Blankenberge.
Terug te zenden aan: J. Linden, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek, tel. 045-220966. 
Inschrijven is mogelijk tot 15 augustus 1989.

Naam:.....................................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................................... .

Postcode en plaats:..............................................................................................................................

Telefoon...................................................................................................................................................

Aantal personen: ......... Kinderen: .

Volledig weekend: .........a f  96,-

toeslag 1 pers. f 16,50 .........

Alleen zaterdag .........  é f  25,- ... è f  7,50

Alleen zondag .........è f  27,50 ... è f 10,-

Deelname zonder: weekend è f  2 2 .- .........  zaterdag è t  1 1 ,- .........

zondag a f  1 1 ,- .........

De inschrijvingen worden slechts geboekt na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Boekingen kunnen 
gestort worden op postrekening 1505984 ten name van J. Linden, Onderste Wehr 53 Hoensbroek.

Ruil- en Verkoopbeurs.
Aan de deelnemers van de E.L.K. 1989 op 30 september en 1 oktober wordt de gelegenheid geboden hun 
planten te ruilen of te verkopen.
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Zowel liefhebbers als handelaren zijn tot de beurs toegelaten op voorwaarde dat zij ingeschreven zijn als 
deelnemer van het E.L.K. hetzij voor het volledige weekend, hetzij gedeeltelijk, hetzij zonder overnachting 
of eten. De prijzen per lopende meter (tafel) wordt hetzelfde gehouden als vorig jaar n.l. 
voor liefhebbers: 170 bfrs per meter; 320 bfrs voor twee meter.
wie meer dan twee wil hebben wordt beschouwd als handelaar en betaalt vanaf de derde meter 500 bfrs. 
per meter.
voor handelaren: 500 bfrs per meter. Voor de huur van een grotere ruimte of afzonderlijk lokaal kan steeds 
contact opgenomen worden met onderstaand telefoonnummer.
De toewijzing van tafels gebeurt naar datum van binnenkomst van de betaling.
De betaling kan slechts geschieden op: Postrekening 000.0693098.33 van dhr. G. Cools, Adrinkhovenlaan 
107, 2210 Borsbeek, onder vermelding van het aantal meters.
Telefoonnummer van dhr. Cools: 09-3233210018.
Alle deelnemers dienen zich te houden aan de Conventie van Washington in zake wildplanten, bij inbreuk 
hierop is de E.L.K. organisatie niet verantwoordelijk.
Wij hopen u ook dit jaar weer te ontmoeten op de E.L.K. te Blankenberge.

VIVOKA 88 WEER EEN SUCCES

Afgelopen jaar werd voor de 9e maal te Middelburg de tentoonstelling VIVOKA gehouden.
Deze show word tweejaarlijks georganiseerd door de samenwerkende verenigingen "Succulenta afd. Zee
land” , aquariumvereniging "Barbus Conchonius" en vogelvereniging ” De Vogelliefhebbers” . Hiertoe is 
een commissie gevormd waarin van elke vereniging een 5-tal leden zitting hebben.
Na een klein jaar van voorbereiding werd op 23 dec. gestart met de opbouw van de show, hetgeen in 3 da
gen tijd moest gebeuren.
Van onze afdeling waren hiervoor een achttal zeer gemotiveerde leden op komen draven, opvallend hierbij 
dat dit altijd dezelfde zijn.
Op vrijdagavond 25 dec. werd de show geopend door dhr. Vinke, wethouder der Gemeente Middelburg. 
Hierbij werden tevens de scheidende commissieleden J. Antheunisse, P. Dekker en A. de Rijke in het zon
netje gezet, zij waren jarenlang de stuwende krachten achter VIVOKA en gaan nu van een welverdiende 
rust genieten???
Ondanks het slechte weer wisten vele liefhebbers de Vleeshal, uniek gelegen in het hart van Middelburg, 
te vinden.
Hierbij mochten we ook onze voorzitter dhr. Defesche en echtgenote begroeten, en die ons dan ook zeer 
complimenteerden met deze show.
Dat VIVOKA bekend is blijkt ook uit het bezoek van een aantal liefhebbers uit België en zelfs Engeland. 
Na afloop van de tentoonstelling telden we ruim 2300 bezoekers. Onze afdeling had op deze show de be
schikking over 2 grote tafels van totaal 20 m2 waarop de medewerkende leden op kunstige wijze hun 
mooie planten uitgestald hadden, er waren ruim 400 planten nodig alsmede 60 zakken grond en 2 ton 
keien om het geheel aan te kleden.
Verder was er ook een verkoop en promotiestand ingericht.
Verspreid over de zaal waren verder een 20-tal grote aquaria opgesteld met een keur van tropische vissen 
en in 5 grote volière’s waren een groot aantal prachtige vogels ondergebracht.
In een mooi aangelegde vijver waren 6 koppels bijzondere siereenden te bewonderen, geleverd door de 
vereniging "Aviornis". De groenvoorziening werd verzorgd door kwekerij "Het Moesbosch” en in een stand 
van orchideeenkwekerij Wekking waren vele prachtige orchideen te bewonderen.
Verder was er een boekenstand van de Fa. Bikker waar een groot aantal boeken betreffende de tentoon
gestelde hobby’s verkrijgbaar waren.
Ook het vogelasiel "De Mikke” welbekend van de stookolieslachtoffers was weer present met een info 
stand en op een video waren promotiefilms te zien van de meewerkende verenigingen.
Om de onkosten te drukken was er een verloting georganiseerd waarbij maar liefst 4000 loten verkocht 
werden.

WERNER REPPENHAGEN
DIE GATTUNG MAMMILLARIA (nach den heutigen stand meines Wissens, 1988)

2e bewerkte en uitgebreide druk in practische kunststofband.
EEN MUST VOOR ELKE CACTUSLIEFHEBBER.

Te bestellen door overmaking van DM 63,40 op rekening 300 00-669 t.n.v. 
PSA Saarbrücken BLZ 590 100 66 of door zending van een Eurocheque ad. 

DM 63,40 t.n.v. G. Simon, Postfach 1437, D7770 überlingen.
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Financieel is deze show dan ook zeker geslaagd zodat we met veel voldoening kunnen terugblikken en de 
motivatie opbrengen voor de volgende show.
Deze zal dan voor de 10e maal gehouden worden in 1990 en we zullen trachten hier dan ook weer iets bij
zonders van te maken. Hierbij nog een woord van dank aan alle medewerkers en ook aan alle bezoekers 
voor hun belangstelling.

Bertus Spee, secretaris
Secretariaat: Diepeneestraat 4, 4454 BJ Borssele. Tel.: 01105-2595.

12e INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 2 september 1989 houdt de afdeling Nijmegen voor de 12e maal haar jaarlijkse cactus- en 
vetplantenmarkt.
Ook dit jaar wordt de markt gehouden in de zalen van het Kolpinghuis te Nijmegen (circa 5 minuten lopen 
van het Centraal Station, zie plattegrond).
Deze markt biedt niet alleen een ideale mogelijkheid aan iedere succulentenliefhebber om planten te rui
len of tegen een redelijke vergoeding aan te schaffen, maar is ook de gelegenheid bij uitstek om contac
ten met andere liefhebbers te leggen of te versterken.
Uit het oogpunt van natuurbescherming wordt van standhouders verwacht dat zij geen natuurimporten 
aanbieden.
De zaal is voor deelnemers geopend vanaf 8.00 uur en voor bezoekers van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Ter bestrijding van de onkosten zal van volwassen bezoekers f  1,- entree worden geheven.

Reservering tafels:
Tafels kunnen worden gehuurd a f  5,-- per strekkende meter. Evenals vorig jaar is er maximaal 120 meter 
beschikbaar.
Reservering binnenland: alleen door overmaking van het juiste bedrag op giro 1914156 t.n.v. Succulenta 
afd. Nijmegen te Herpen.
Reservering buitenland: telefonisch op onderstaand telefoonnummer.
Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Th. Heijnsdijk, Coehoornstraat 30, 6521 CE Nijme
gen, tel. 080-220130.
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Opgaven voor het augustus-nummer moeten vóór 
15 juli bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 
LH Getfen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie van max. 6 re
gels zetten in deze rubriek. Alleen advertenties de 
hobby betreffende worden opgenomen.

Gevraagd: Boeken in het Nederlands, Duits, Frans 
of Engels die uitsluitend gaan over Ferocactus, 
Cleistocactus en Neochilenia. Johan Vlaeminck, 
Rozenlaan 13, 9330 Dendermonde (B), tel. 052- 
215333.

NIEUWE LEDEN

Gevraagd: Van jaargang 1987 SUCCULENTA de 
no’s 1, 2, 7, 8, 11 en 12. F. Crabbé, Eikendreef 20, 
2080 Kapellen (B).

Te koop: Verzameling vetplanten en cactussen. 
Liefst alles in één koop. Gaarne tel. afspraak. 
Mevr. Erich, Bredascheweg 341a, 5037 LC Tilburg, 
tel. 013-674338.

Gevraagd: Bloeibare planten van Notocactus otto- 
nis vencluianus. Gert Ubink, Mijnsherenweg 20, 
1433 AS Kudelstaart, tel. 02977-26880.

Te koop: Wegens omstandigheden mooie collectie 
Agaven (ruim 70 soorten) en stekken en zaailingen 
f 250,-; ca. 240 blz. fotokopieën over Agaven 
/ 25,--; Die Agaven van A. Berger (herdruk) f  55,-; 
Agaves of Continental north America van H. Gen- 
try / 75,-. Alles in één koop /350,-. Inlichtingen 
tel. 01860-19249, te bezichtigen Molentiend 29, 
Erp. C. Rijkers, Marktplein 4, 3261 BZ Oud Beijer- 
land.

Appelo K.P., Kruislaan 21, 1601 PJ Enkhuizen.
Drijver M.G.C. den, Hunthum 1B, 3632 XJ Loenen a/d 

Vecht
Gerritsen A., Haifaweg 51B, 3193 EB Hoogvliet.
Graaf C.H. de, Wilgenplantsoen 1, 4537 VA Terneuzen.
Hoekman L., Magnoliastraat 13, 4431 DN 's-Gravenpolder.
Hoogwerf R., Rodenrijseweg 24, 2651 BV Berkel.
Leeuwen P. van, Hoofdweg 55, 1424 PD De Kwakel.
Mijderwijk I., Pr. Hendrikweg 26, 8171 EH Vaassen.
Nieuwenhuize Ph., Noordweg 366, 4333 KJ Middelburg.
Oosterom E. van mevr., Menanderlaan 458, 4337 TX Mid

delburg.
Pralle-Deneyer L. mevr., Grote Baan 52, 01620 Drogenbos, 

België
Rakhorst-Luimes A.G., Buntwal 8, 3864 MZ Nijkerkerveen.
Ritman M., Achterwei 1, 9262 NR Suameer.
Salm-Verhoork R. v.d., Wijngaardenlaan 27, 2252 XJ Voor

schoten.
Schafnitzl B., Postfach 1533, 07530 Pforzheim, B.R.D.
Sijens R., Pioenstraat 98, 9713 XT Groningen.
Sterk F.R.M., Oude Dijk 21, 9956 PA Den Andel.
Suply Ignace, Diksmuidelaan 168, 02600 Berchem, België.
Wijnen A., Buizerdstraat 6, 5451 XX Mill.
Wijngaard M.F.R. v.d., J. van Stolbergstr. 203, 5923 KP 

Venlo-Blerick.
Zwarts-Schutte J.C., Heldersestraat 15, 1777 BD Hippo- 

lythushoef.

B L A D K A K T U S
fr

k a r lh e in z  u h l ig  ■ k a k t e e n ü

Binnen,ancJse en buitenlandse 7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)
W.-Duitsland LILIENSTR. 5\  W  | Doeken steeds voorradig. Aanvulling op onze plantenlijst:

" W  l \  ƒ w il Destellen graag voor U. DM DM
y Lobivia draxleriana 4,--

Ik /W L  \ j  Vraag onze Bladkaktus, een rubescens 4,-- bis 5,--
f  W \ \ /  lijs t met succulente literatuur sp.n. FR 401 4,-

Mammillaria elegans v. schmollii 8,-- bis 15,--
\  y f aan- hutchisoniana Form 5,--bis 15,--

Neoporteria microsperma 4,--

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 Pilosocereus sp.n. HU 490 85,-- bis 100,--
Agave attenuata v. senuata 35,--

2585 EN ’s-Gravenhage Aloë somalensis 7,-- bis 20,--
tel. 070-505648. Cussonia paniculata 14,-- bis 16,—

Dyckia distachya 4,-- bis 7,--
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Mammillaria rhodantha Link et Otto (1829)

W.J.M. STERK

Deze al bijna honderdzestig jaar lang bekende plant is volgens Britton en Ro
se onder minstens zeventig namen bekend, variëteiten inbegrepen. De kleur 
van de bedoorning is zeer variabel, van licht gelig tot donker roodbruin. Dit 
verschijnsel is van een groot aantal Mammillaria-soorten bekend.
M. rhodantha bloeit ieder jaar gedurende een lange tijd en levert weinig 
problemen op wat het kweken betreft. Hoewel ik mijn planten in een kas 
kweek, meen ik dat deze soort met nog een aantal andere Mammillaria's 
zeer geschikt is voor kamercultuur. Het is daarom ook erg vreemd dat Brit
ton en Rosé schrijven dat deze soort bij hen niet wilde bloeien. Waarschijn
lijk hebben zij alleen in het wild verzamelde exemplaren van een ongunstige 
standplaats gehad.

Foto:
Th. Neutelings

Omdat deze soort hier al generaties lang gekweekt wordt uit zaad dat in cul
tuur gewonnen is, zijn vrijwel uitsluitend vormen overgebleven die hier goed 
bloeien doordat alleen daarvan voldoende zaad kan worden gewonnen. Wel 
kunnen er hierdoor uit een pakje zaad onderling verschillende exemplaren te 
voorschijn komen, vooral wat de bedoorning betreft, maar wat overleeft 
groeit en bloeit uitstekend. Dit is zeker een goed argument tegen het kopen 
van importen, die mogelijk meer soortzuiver zijn, maar net als de planten van 
Britton en Rosé niet willen bloeien. De soort wordt 10 tot 30 centimeter 
hoog en tot 8 centimeter dik. De areolen dragen 1 6 tot 20 randdoorns en 4 
tot 7 middendoorns. De bloemen zijn karmijnrood, soms meer rozerood. 
Naar mijn ervaring zijn deze planten zelfsteriel. Om zaad te krijgen is bestui
ving met stuifmeel van een andere plant van liefst dezelfde soort noodzake
lijk. Het is zeker voor de niet gespecialiseerde liefhebber een van de beste 
Mammillaria's.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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Aztekium ritteri (Böd.) Böd.

PETER MANSFELD

De I.O.S. (Internationale Organisatie voor het onderzoek van Succulenten) 
heeft het monotypische geslacht Aztekium geplaatst op de lijst van bedreig
de planten. Dat betekent dat het voortbestaan in de natuur bedreigd wordt. 
De Duitse amateurbioloog Friedrich Bödeker uit Keulen beschreef de soort 
ter ere van zijn vinder, Friedrich Ritter, oorspronkelijk als Echinocactus ritte
ri. Later stelde hij voor deze plant het nieuwe geslacht Aztekium op.
De planten herinneren aan Indiaanse sculpturen. Het zou best kunnen zijn 
dat deze planten met hun typische uiterlijk model hebben gestaan voor Az
teekse bouwwerken.
A. ritteri heeft een gedrongen, grijsgroen lichaam, dat vele horizontale groe
ven vertoont, waardoor de indruk ontstaat dat de plant zeer oud is. Het klei
ne, vlakke, spruitende plantje bloeit met kleine, "gesteelde" bloempjes. On
der het lichaam zit een krachtige penwortel. De plant is doornloos en draagt 
alleen in de schedel iets wol; jonge areolen bezitten 1 -2 doorntjes, die spoe
dig afvallen.
De epidermis is hard met dikwijls hoornige knobbels.
De kleine bloemen zijn wit met iets rosé aan de randen van de buitenste 
bloembladen.
A. ritteri is een langzaam groeiende plant. Hij vraagt een zorgvuldige cultuur 
en is volledig ongeschikt voor beginners. Geënt zijn de planten zeer kwets
baar, maar willen zo ook gemakkelijker bloeien. Wortelechte planten kan 
men het beste in een mineraalrijk, zwak zuur substraat kweken.
De vermeerdering geschiedt via spruiten of door zaad. Het zaad kiemt pri
ma, maar de zaailingen groeien uiterst traag.
Deze soort die op de natuurlijke groeiplaatsen waarschijnlijk niet veel meer 
voorkomt, is niet geschikt voor de beginnende liefhebber.
Hansastrasse 1, DD R-2500 Rostock

Vert.: Ludwig Bercht Aztekium ritte ri (Böd.) Böd.



De cactusvegetatie rond Filadelfia (Noordwest Paraguay)

F. VANDENBROECK

Filadelfia, een nederzetting gelegen in het centrum van de Chaco Boreal of 
noordelijke Chaco, ligt 450 km noordelijk van Asuncion, hoofdstad van Para
guay. De Gran Chaco is een immens uitgestrekt laaglandgebied in centraal 
Zuid-Amerika dat zich in noord-zuid richting uitstrekt van de Siërra de Chiqui- 
tos in Zuid-Bolivia tot de Siërra de Cordoba in Argentinië, in west-oost rich
ting van de voet van het Andesgebergte tot het stroomgebied van de rivieren 
Paraguay-Parana in het oosten: een gebied van ongeveer één miljoen vier
kante kilometer.
Geologisch beschouwd is de Chaco ontstaan uit een soort diepe trog tussen 
het Andesgebied en het hoogland van Brazilië die in de loop van duizenden 
jaren langzaam werd opgevuld door puin en sedimenten van beide voormel
de gebergten. Het resultaat was een immense vlakte doorsneden door enkele 
traag stromende rivieren en met een vegetatie die vooral varieert in de noord- 
zuid richting. Twee rivieren komende uit de Andes, de Rio Pilcomayo en de 
Rio Bermejo, doorsnijden de Gran Chaco en verdelen het gebied in drie ver
schillende landschappelijke zones: de Chaco Boreal in het noorden, de Chaco 
Central tussen de Pilcomayo en Bermejo en de Chaco Austral in het zuiden. 
De zuidelijke en centrale Chaco (Argentijns grondgebied) werden reeds in de 
vorige eeuw ontsloten en gekoloniseerd, terwijl de noordelijke Chaco die 
praktisch integraal op Paraguayaans grondgebied ligt, vanwege zijn moeilijke 
toegankelijkheid lange tijd door de Europeanen als geheimzinnig, onbekend 
en gevaarlijk werd beschouwd en slechts vanaf begin deze eeuw werd geko
loniseerd. Ook nu nog leven in de Chaco Boreal, een gebied van zowat 
300 .000  vierkante kilometer, verspreide kleine Indianengemeenschappen. 
We gaan ons in deze tekst uitsluitend bezighouden met de noordelijke Chaco 
en dan meer speciaal met het gebied rond Filadelfia.
De Chaco Boreal is een volledig vlak gebied met een van oorsprong dichte ve
getatie die varieert van noordwest tot zuidoost overeenkomstig het verschil in 
neerslag. Kaart 2 bij deze tekst heeft een duidelijk beeld van de afnemende 
neerslag in Paraguay van oost naar west. Het vochtige gedeelte van de Cha
co Boreal nabij de Rio Paraguay bestaat voor een groot gedeelte uit zoge
naamde "Varzea” -gebieden, tijdelijke of permanent overstroomde moeras
gebieden die ontstaan zijn onder invloed van de Rio Paraguay en zijn bijrivie
ren. Deze overstromingssavannen bereiken in het zuidoosten van de Chaco, 
door het uiterst langzame stijgen van de stroomvallei en de weinig doorlaat
bare bodem een breedte van zowat 200 km. Het gebied is praktisch onbe
woonbaar en de weinige gebouwen die men er vindt staan vaak op palen. 
Het gebied kent een rijke vegetatie van moeras- en waterplanten en kenmerkt 
zich hoofdzakelijk door uitgestrekte palmenbestanden (Copernicia sp.). Het 
vogelleven is er nog paradijselijk: vele soorten ooievaars, reigers, lepelaars, 
eenden, roofvogels, papegaaiachtigen... e.a. komen er overvloedig voor. 
Ook vanaf de Transchaco-route is deze vogelwereld goed waar te nemen. 
Zodra men in noordwestelijke richting buiten het invloedsgebied van de Rio 
Paraguay komt, treedt meer en meer een dicht doornstruikenbestand op en al 
spoedig verschijnen daartussen de eerste cactussen. Vooral de grote zuilcac- 
tussen vallen op en de zogenaamde "bessenbomen" (Chorisia sp.) met hun 
typische xeromorfe structuur. In het uiterste noordwesten loopt dit dichte 
doornstruikenbestand enigszins terug om plaats te maken voor verspreide
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Neerslagzones in Paraguay.

1. Ligging van de Mennonietenkolonies (gearceerd vierkantI in de noor
delijke Chaco.

2. Neerslagzones in Paraguay. Opvallend is de toenemende droogte van 
oost naar west.
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1. Landschap in de noordelijke Chaco met een " flesseboom"  (Chorisia 
insignis).

2. Een karakterp/ant van de Gran Chaco is Stetsonia coryne. Deze zuil- 
cactus komt er met duizenden exemplaren voor.

3. Gymnocalycium mihanovichii v. filadelfiense in zijn natuurlijke bio
toop.

4. Echinopsis rhodotricha (syn. E. chacoana) nabij Filadelfia.
5. Een nog jong exemplaar van Gymnocalycium megatae in het zanderig 

substraat van een bittergrasveld.



zandvlakten. Het is tegenwoordig goed mogelijk de Chaco Boreal, althans 
voor een groot gedeelte en in de droge periode, te bereizen, dit voornamelijk 
vanwege de verbetering van de wegeninfrastructuur en de inspanning van 
regeringswege om het gebied steeds intenser te koloniseren. Deze ontslui
ting heeft echter grote schaduwzijden: veel interessante natuurlijke biotopen 
zijn reeds of dreigen te worden vernietigd voor de aanleg van cultuurgron
den. Een verblijf in de Chaco vergeet men niet licht: de lege, monotone en 
vooral bij somber weer melancholische eindeloosheid werkt vaak beklem
mend op het gemoed.
Kaart 1 geeft de ligging aan van het gebied rond Filadelfia (gearceerd vier
kant). Het is een hoogst eigenaardig gebied en dit zowel op botanisch als op 
menselijk cultureel vlak.
Filadelfia is de hoofdstad van de Mennonietenkolonie Fernheim die in 1 930 
door uit de Sowjet-Unie gevluchte Duitse Mennonieten werd gesticht. Het is 
hier niet de plaats om uit te wijden over de aard en de geschiedenis van de 
volgelingen van Menno Simonszoon (1 496-1 561), een Friese doopsgezin
de predikant. Kort samengevat kan men stellen dat de Mennonieten de na
druk leggen op pacifisme, streng navolgen van de bijbelvoorschriften en het 
behoud van eigen taal en aard. Dit doorgedreven conservatisme dat naar een 
soort ''wereldvreemdheid'' zweemt, is dan ook de verklaring voor het hoogst 
ongewone feit midden in de wildernis van de Chaco deze blanke mensen aan 
te treffen van een uitgesproken noords type, een platduits dialect sprekend 
en die in de loop van een goede vijftig jaar erin geslaagd zijn, vertrekkend van 
volkomen niets, een moderne, efficiënte en cultureel hoogstaande samenle
ving uit te bouwen.
Toen de Mennonieten in 1 930 het gebied wilden koloniseren bestond er in de 
Chaco geen wegeninfrastructuur. Per boot ging het vanuit Asuncion via de 
Rio Paraguay noordwaarts tot een kleine aanleghaven Puerto Casado ge
naamd en gesticht door een firma onder de leiding van een rijke Argentijn 
Carlos Casado, die ter plaatse tannine produceerde. Vanaf deze kleine rivier
haven dienden dan nog enkele honderden kilometers gedeeltelijk via een klei
ne spoorlijn en verder met ossewagens of te voet te worden overbrugd om 
het kolonisatiegebied te bereiken. Het is wellicht interessant te vermelden dat 
in de beginjaren van de kolonisatie een reis van Filadelfia naar Asuncion tien 
tot twaalf dagen in beslag nam, terwijl men deze afstand thans na de 
constructie van de Transchaco-route en het bouwen van de Puerte Remanso 
over de Rio Paraguay met de auto in acht uur kan afleggen.
Ter plaatse vonden de Mennonieten een natuur die voor hen nieuw en onbe
kend was: een nagenoeg ondoordringbaar doornstruikgewas vermengd met 
grote aantallen afschrikwekkende cactussen en bromeliaceeën. Naast dit on
doordringbaar struweel troffen ze er ook meer open zanderige terreinen aan, 
schaars begroeid met grassen en verspreide bomen. Deze terreinen werden 
''Bittergraskampe'' (velden met bitter smakend gras) genoemd en vinden 
geologisch beschouwd hun oorsprong in oude door afzettingen opgevulde ri
vierbeddingen. Het is op deze overigens uitstekende cultuurgronden dat de 
nederzettingen werden aangelegd. De dichte doornstruikvegetatie daarente
gen groeide op een meer leemhoudende bodem en werd later in stijgende 
mate gerooid.
In het gebied van de kolonie Fernheim kwamen oorspronkelijk zeer veel cac
tussen voor. Niet het aantal soorten was groot maar wel het aantal planten. 
Dit aantal is ondertussen door kappen en rooien gevoelig afgenomen. Met 
uitzondering van één soort komen alle cactusspecies in de doornstruikvege
tatie voor. Deze vegetatie is uitermate dicht en stekelig: men staat voor een
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muur van warrelig bedoornde takken en twijgen en de bodem is op vele plaat
sen bedekt met velden van scherp bestekelde bromeliaceeën en kruipend 
groeiende cactussen. De meest in het oog springende cactussen zijn twee 
cereus-achtigen die boven de andere gewassen uitgroeien: Stetsonia cory- 
ne en Piptanthocereus forbesii.
Stetsonia coryne is een tyische Chaco- of laaglandcactus: hij komt in dui
zenden exemplaren verspreid in de drogere gebieden van de Gran Chaco 
voor. Hij groeit boomvorming met een korte stam en wordt tot acht meter 
hoog. De planten bloeien 's nachts met grote witte bloemen met een lange, 
slanke bloembuis.
Minder frequent is Piptanthocereus forbesii. Deze plant blijft iets kleiner en 
vertakt zich slechts matig. De zuilen hebben slechts enkele, niet ingesneden 
ribben en vertonen insnoeringen die het groeiritme van de plant weergeven.

Een andere grote alhoewel niet opvallende, en weinig talrijke cactus is Quia- 
bentia p fianzii (syn. Q. vertic illa ta). Het is een plant uit de groep der Opun- 
tioideae en door het feit dat de plant zelf struikachtig uitgroeit met rolronde 
takken en vlezige, in de droge tijd afvallende bladeren, valt ze nagenoeg niet 
op tussen het dichte doornstruikgewas.
De Chaco rond Filadelfia kent ook enkele groter wordende schijfopuntia's zo
als Opuntia chacensis en O. pyrrhantha . De Mennonieten noemen deze 
planten "Schlorrekaktus" vanwege de gelijkenis van de schijven met de zool 
van een pantoffel (D. Schlorre = slof of pantoffel).
Typisch voor het dichte doornstruikgewas van de noordelijke Chaco zijn en
kele cactussoorten die een kruipend-liggende groeiwijze vertonen en vaak 
grote groepen of lang gerekte "ketens" vormen. Het zijn onder andere deze 
planten samen met enkele vervaarlijk bestekelde bromeliaceeën die een tocht 
in het struikgewas tot een hachelijke onderneming maken. Een van hen is 
Opuntia retrorsa, een schijfopuntia met uitermate lange, smalle schijven die 
volledig kruipend uitgroeit en alzo meterslange ketens van schijven vormt. 
Eriocereus spec. groeit uit tot grote warrige groepen waarvan de meeste tak
ken na verloop van tijd gaan liggen. Verder vinden we Cleistocactus chacoa- 
nus en Monviiiea chacoana, zuilcactussen met lange slangvormige leden 
die zich tussen de struiken slingeren of op de bodem liggen. Een lastige plant 
is Opuntia aurantiaca, een zodenvormende Opuntia, waarvan bij de minste 
aanraking de leden afbreken en zich in huid, kleren of schoeisel vasthaken. 
Monviiiea spegazzinii is een sierlijke blauwgeaderde zwartbedoornde zuil- 
cactus die zich door de struiken slingert. Hij is er zeldzaam en volgens G. Es- 
ser bereikt hij hier de westgrens van zijn verspreidingsgebied.
Veel zeldzamer in het struikgewas van de Chaco, doch met wat geluk kan 
men talrijke exemplaren vinden, is een kleine typische bolcactus met slechts 
een achttal scherpe ribben en nauwelijks bedoornd. De bruingrijze kleur van 
het plantelichaam is een echte schutkleur waardoor de plant eenvormig 
wordt met zijn omgeving van bruinrode leemgrond, dorre bladeren en takken 
en in het geheel niet opvalt. Eens het oog op een dergelijk plantje gevallen is, 
vindt men er meestal nog andere in de onmiddellijke nabijheid. Deze planten 
werden beschreven onder de naam Gymnocalycium m ihanovichii var. fila- 
delfiense Backbg. (syn. Gymnocalycium chlorostictum  nom. prov ). De 
planten schijnen kleinere lokale populaties te vormen die slechts een schaar
se verspreiding kennen. Ze groeien slechts in dicht doornstruikgewas dat 
nauwelijks of (nog) niet onderhevig is aan enige vraat van vee en hebben al
dus blijkbaar behoefte aan een speciaal microklimaat dat bepaald wordt door 
een dichte omringende plantenvegetatie. De planten komen niet meer voor in



de gebieden waar werd gekapt of die regelmatig beweid worden. Het uitdun
nen van het dichte doornstruikgewas schijnt slechts de grotere zuilcactussen 
ten goede te komen (zie hierover ook G. Esser, Vegetationsgliederung und 
Kakteenvegetation van Paraguay p. 83). Door de intense agrarische bedrij
vigheid rond de Mennonietenkolonies is het voortbestaan van deze plant in 
dit gebied bedreigd. Overlevingskansen worden evenwel geboden door de 
windschermen: dit zijn stroken struikgewas die men ongemoeid laat om 
winderosie tegen te gaan.
Als gezelschapsplant van deze kleine Gymnocalycium vindt men vaak een 
grasgroene ietwat zuilvormig uitgroeiende bolcactus die beschreven werd 
onder de naam Echinopsis rhodotricha (syn. Echinopsis chacoana). Alhoe
wel in de literatuur wordt vermeld dat hij meer dan 50 cm hoogte bereikt, 
vonden wij rond Filadelfia geen planten hoger dan 20 cm.
In hetzelfde gebied komt nog een andere vertegenwoordiger voor van het 
geslacht Gymnocalycium die echter in een totaal andere biotoop groeit. De 
Mennonieten noemen hem "Der Kaktus vom Bittergraskamp". Over deze 
zanderige open velden met bitter smakend gras werd reeds eerder bericht. 
Het is voor een buitenstaander niet gemakkelijk deze velden als zodanig te 
herkennen. Bovendien zijn ze zeldzaam geworden daar deze oorspronkelijke 
schrale graslanden meer en meer worden omgeploegd om te worden inge
zaaid met het voor de veeteelt interessante "buffelgras". Een bereidwillige 
Mennoniet bracht ons naar een gebied waar, naar zijn weten, deze cactus 
nog te vinden was. Op een zanderige bodem groeiden verspreide pollen taai 
gras. Na enig struinen vonden we inderdaad hier en daar exemplaren van een 
grote plat bolvormige cactus. Er bestaan verschillende namen die vermoede
lijk op deze plant betrekking hebben. Gymnocalycium tudae, G. megatae, 
G. onychacanthum. De meeste planten vertonen een typische bruinig groe
ne kleur alhoewel er exemplaren te vinden waren die er frisgroen uitzagen. 
Meestal groeien ze aan de voet van een graspol. Sommige planten vormen 
mettertijd grote groepen. Door hun schutkleur vallen de planten nauwelijks 
op en kunnen daarom verraderlijk zijn: wanneer mens of dier erop trapt kan 
dit pijnlijke gevolgen hebben. Verspreid op de grasvlakte stonden hier en daar 
bomen waaronder de schitterend geel bloeiende ''paratodo'' (Tecoma ar
gentea), de quebracho colorado (Schinopsis lorentzi) en de blauw bloeiende 
jacaranda, wat het landschap het karakter van een savanne verleende.

Literatuur:
1) Immer kreisen die Geier, Peter P. Klossen, Filadelfia.
2) Vegetationsgliederung und Kakteenvegetation von Paraguay, Gerd Esser, Wiesbaden.

Het ge sla ch t M atucana Br.&R. (XXIII)

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

M atucana w eberbaueri (Vpl.) Backbg. Beitr. Sukk. 1 939 p. 42 (1 939)
(weberbaueri =  genoemd naar A. Weberbaueri

Synoniemen
Echinocactus weberbaueri Vaupel. Bot. Jahrb. Engler 50, Beibl. 111 p. 
26 (1913)
Submatucana weberbaueri (Vpl.) Backbg.
Borzicactus weberbaueri (Vpl.) Don. The Nat. Cact. & Succ. Journal 26 
(1) p. 10 (1971)



Matucana weberbaueri Matucana weberbaueri fa. flammea.
Foto's: W. Alsemgeest

Beschrijving
Lichaam groen, (plat-)bolvormig tot enigszins zuilvormig, tot 1 2 cm breed, 
tot 20 cm hoog, zelden spruitend; geen penwortel. Ribben 1 8-30, door 
dwarsgroeven in tuberkels verdeeld. Areolen rond tot ovaal, tot 7 mm 
lang, tot 5 mm breed, met kort, crème-kleurig vilt, ca. 10 mm van elkaar 
verwijderd. Bedoorning goudgeel tot donkerbruin, geen onderscheid tus
sen rand- en middendorens, 25-30, 10-50 mm lang, recht, naaldvormig. 
Bloem tot 60 mm lang, in anthese ca. 30 mm breed, recht tot iets scheef, 
citroengeel. Bloembuis ca. 8 mm dik, groengeel, kaal of zeer zwak be
haard. Nektarkamer 2-4 mm hoog, honingklieren wandstandig, gegroefd. 
Helmdraden aan de basis wit overgaand in violet, helmknoppen lilarose; 
primaire meeldraden aan de basis ca. 2 mm met elkaar vergroeid zonder 
manchet om de stijl. Stamper wit; stempellobben 5-6, ca. 2 mm lang, 
groen.
Vrucht ovaal, groen met rood, ca. 8 mm in doorsnede, met kleine schub
jes bezet.
Zaad als beschreven in deel XIX, 1,2-1,4 mm breed, 1,2-1,8 mm hoog, 
0,8-1,1 mm dik.

Verspreiding
De plant werd in 1 904 door Weberbauer ontdekt op de oostelijk oever van 
de Rio Maranon, op een hoogte van 2000-2100 m boven zeeniveau. De 
typevindplaats ligt bij Balsas, Dept. Amazonas, Peru.
Als enige soort van de aurantiaca-groep komt M. weberbaueri voor aan de 
oostkant van de Rio Maranon. Het vermoeden bestaat dat het versprei
dingsgebied zich vanaf de typevindplaats bij Balsas verder in zuidelijke rich
ting uitstrekt.
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1. Matucana weberbaueri f. flammea (cultuurplant), lengtedoornsede van de bloem.
2. id., zaadknoppen
3. Matucana weberbaueri (Köhres, 1984), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; ventrale zijde rechts, dorsale 

zijde links; vergroting 50  x.
4. id., apikale deel van het zaad; vergroting 2 0 0  x.
5. id., detail van de testa in het basale deel van het zaad; vergroting 5 5 0  x.
6. id., embryo.

Voor een tekening van de lengtedoorsnede van het zaad w ord t verwezen naar deel IV, Succulenta nov. 1986, 
blz. 244.
SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.
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Evenals van de twee andere Matucana-soorten, die door Vaupel in 1913 
beschreven zijn (M. aurantiaca en M. myriacantha), is het orginele type- 
materiaal van M. weberbaueri tijdens de oorlog verloren gegaan. Ook hier 
geldt dat bij voorkeur een plant van het door Lau verzamelde materiaal als 
neotype moet worden aangewezen.

Opmerkingen
Deze soort is sinds kort weer in cultuur. Lau vond na lang zoeken de oor
spronkelijke vindplaats terug waar Weberbauer in het begin van deze eeuw 
de plant voor het eerst vond. Sinds eind jaren '60 worden gelukkig van 
deze soort met zijn opvallende bloemkleur weer volop zaden aangeboden. 
Des te merkwaardiger is het dat Ritter in zijn boek "Kakteen in Süd- 
Amerika" uit 1 981 deze soort verwart met M. myriacantha. Zijn beschrij
ving van M. myriacantha is in werkelijkheid die van M. weberbaueri fa. 
fiammea.
In habitus is deze soort nauwelijks te onderscheiden van M. aurantiaca. M. 
weberbaueri is dicht bedoornd, maar dit kan bij M. aurantiaca ook voorko
men. Kenmerkend voor M. weberbaueri is de iets slankere bloembuis dan 
die van M. aurantiaca en vooral de citroengele bloemkleur, een kleur die 
uniek is in het geslacht Matucana.

Veldnummers
M. weberbaueri is in omloop gebracht onder de volgende veldnummers:
Weberb. 4271 Echinocactus weberbaueri 
FR 1 304 Matucana weberbaueri
Lau 218 Matucana weberbaueri. Carrizal bagua boven Balsas, Prov., Chachapoyas,

Dept. Amazonas, 2100 m.

Matucana weberbaueri (Vpl.) Backbg. forma flammea (Don.) Breg- 
man, Meerstadt, Melis et Pullen comb. nov.
(flammeus -  vlammend rood)

Basioniem
Borzicactus weberbaueri var. flammeus Donald. Ashingtonia 1 (9) p. 100 
(1 974)

Synoniem
Matucana myriacantha sensu Ritter.

Deze plant onderscheidt zich van de soort door de oranje bloemkleur. De 
plant is in 1 974 door Donald als variëteit van Borzicactus weberbaueri 
beschreven maar het feit dat het enige verschil gelegen is in de bloem
kleur, rechtvaardigt slechts het onderscheiden van een vorm in plaats van 
een variëteit. Donald vermeldt nog een klein verschil in de lengte van de 
dorens. Dit hebben wij echter niet kunnen vaststellen.
Deze plant is bij vele liefhebbers nog-altijd fout geëtiketteerd als M. myria
cantha. Dat komt omdat deze plant destijds onder die naam verspreid is. 
Lau dacht namelijk, toen hij op zoek was naar M. myriacantha en M. we
berbaueri in de buurt van Balsas, dat M. weberbaueri fa. flammea de echte 
M. myriacantha was, alleen de bloemkleur stemde niet met de originele 
(summiere) beschrijving van Vaupel overeen. Donald stelde de plant daarna



terecht onder M. weberbaueri en niet onder M. myriacantha.
Deze vorm is slechts van één vindplaats (Balsas) bekend.
In cultuur bloeit deze plant makkelijk, echter het aantal bloemen dat tegelij
kertijd verschijnt is meestal gering. De bloeitijd valt bij ons in het voorjaar 
en de zomer (mei-juni).
Het type-exemplaar bevindt zich in het herbarium van de Universiteit van 
Heidelberg onder nummer Lau 109.

Veldnummers
M. weberbaueri fa. flammea is onder de volgende nummers in omloop gebracht: 
Lau 109 Borzicactus weberbaueri var. flammeus (Balsas)
PCH 4953
FR 1 305 Matucana myriacantha
WK 77
KK 457 Submatucana myriacantha, Balsas, 1300 m
KK 779 Submatucana weberbaueri

(wordt vervolgd)

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

TIJDSCHRIFTEN

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jaargang 33, 1988
Nr. 1. Garcia-Mendoza geeft een nieuwbeschrijving van Beschorneria septentrionalis Bloei, 
vruchtzetting en kieming van Ferocactus hystrix werd twee jaar lang gevolgd; Del Castillo be
richt daarover. Chazaro en Oliva zijn toe aan hun derde aflevering over de Loranthaceae in Vera- 
cruz en Puebla, deze keer met betrekking tot soorten uit het geslacht Phoradendron Lau geeft 
de nieuwbeschrijving van Coryphantha tripugionacantha (L 1 469).
Nr. 2. Hugo Cota geeft een zeer uitvoerig overzicht van de vegetatie van het eiland Cedros 
(Neder-Californië), met uitgebreide Engelse samenvatting. In deel 4 over de Loranthaceae zijn 
Chazaro en Oliva beland bij het geslacht Psittacanthus, alsmede het geslacht Struthanthus Het 
laatste artikel gaat over het vercommercialiseren van cabuches, een levensmiddel bereid uit de 
bloemknoppen van Ferocactus hystrix.
Nr. 3. Moran en Meyran beschrijven de nieuwe soort Sedum orbatum, behorend tot het onder
geslacht Pachysedum, een artikel met volledige Engelse vertaling. Helia Bravo geeft een In Me
moriam Hernando Sanchez Mejorada, te zamen met een lijst van zijn publicaties. Beutelspacher 
registreert de eerste vindplaats van Guzmania lingulata var. minor in de staat Chiapas. Elizondo 
ontdekte nabij Mapimi Opuntia erinacea var. hystricina en bericht daarover. Chazaro en Oliva 
sluiten hun serie over de Loranthaceae af.
Nr. 4. Meyran brengt een diepgaande studie over de klassificatie van de familie der Crassula- 
ceae met een sleutel tot de onderliggende geslachten. Lomeli Sencion bestudeerde Graptopeta- 
lum fruticosum  op verschillende groeiplaatsen en bericht daarover. Een collectief schrijft over 
hun onderzoek aan de chromosomen van Opuntia's Del Castillo gaat in op de functie van nek- 
tarklieren buiten de bloem, zoals bij Ferocactussen en Coryphantha's.

Ludwig Bercht
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Juli/augustus

J. DEFESCHE

Vakantiemaanden! Welverdiend en hopelijk redelijk weer! Midden juni was 
het heel goed, of het de volgende maanden ook zo fijn zal zijn, dat is maar 
de vraag. Wat gaan we doen? Op reis of wijden wij ons aan de planten? Mis
schien wel allebei! Nu heeft men de tijd om de zaailingen te verspenen, als 
ze tenminste zijn opgekomen. Dat alle zaad is opgekomen, is uitzonderlijk, 
maar eveneens dat alle zaad niet opkomt. Zo maken we dus alles gereed om 
op ons gemak het werk te doen. Het is heerlijk weer en wij zetten het tafeltje 
in de schaduw buiten. Kijkt u beter uit dan ik! Want ik heb eens de bak met 
zaailingen op de rand van het tafeltje gezet maar te ver op de rand met het 
gevolg dat het tafeltje omviel. Geweldig succes! En maar zoeken om de boel 
bij mekaar te vissen! Maar alles bij elkaar, het is leuk werk te zien wat er van 
het zaaien is terecht gekomen. Op reis gaan is in deze tijd ook niet uitzon
derlijk. Heel Nederland doet het. Maar wat doen wij met de kas? Gelukkig 
ben je als je iemand hebt die er voor kan zorgen, als je weg bent. Maar toch: 
niemand doet het zo goed als je zelf! Het watergeven, de ramen open-en- 
dicht in ons zo wisselvallig klimaat. Dikwijls hoor je dan ook de rampverha- 
len bij terugkomst van vakantie. Hoe de zaailingen om zeep zijn, de planten 
verbrand of wat dan ook voor ellende. Thuisblijven dan? Maar we hebben 
het verdiend en de andere huisgenoten hebben ook hun zegje. Gaan we dan 
op reis, dan is er op ons terrein zo veel te genieten, zowel in het buitenland 
als in eigen land. Ga kijken in parken en tuinen. Misschien hebt u adressen 
van andere succulentenliefhebbers, die u kunt bezoeken. Er is toch altijd wel 
tijd voor te vinden. Ik zelf was begin juni in Berlijn. Het groene en waterrijke 
Berlijn, zoveel bossen en parken tot in het hartje van de stad. Eekhoorntjes 
en konijnen waren te zien tot diep in de stad. Wij konden het niet laten om 
een bezoek te brengen aan de Botanische tuin van Berlijn-Dahlem. Aanbeve
lenswaard! De succulentenkassen waren onlangs vernieuwd en opnieuw 
ingericht. Heel fraai gedaan. Een bordje met de adressen van de Duitse 
succulenten-vereniging en van de Berlijnse afdeling ontbrak niet. Ook een 
aparte groep succulenten die door Berlijners benoemd waren. Maar ook de 
tuin zelf is een bezoek waard, niet alleen dat er natuurlijk veel meer nog gro
tere kassen zijn met een schat van planten, maar ook wat mij opviel, uitge
breide rotstuinen waar de planten naar streek van herkomst geordend ston
den. Mij ontbreekt de kennis om dit op zijn merites te beoordelen, maar 
mooi was het! Het zijn maar enkele opmerkingen en geen verslag. Het vele 
water en de bossen doen je vergeten dat je in een grote stad bent. Ook 
brachten wij een bezoek aan Oost-Berlijn, maar ons ontbrak de tijd om op 
zoek te gaan naar planten. Maar één ding viel op, bij de Alexanderplatz wa
ren een paar stalletjes waar particulieren wat verkochten, ook een met heel 
jonge plantjes van palmen en succulenten. Maar de prijs! Boven de twintig 
mark! Ik hoop dat u allen een prachtige vakantie zult hebben of gehad zult 
hebben en uitgerust en met nieuwe energie uw werk ter hand kunt nemen!
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N IEU W B ESC H R IJV IN G
Sulcorebutia augustinii species nova - Een nieuwe soort 
uit de Boliviaanse provincie Campero
G. HENTZSCHEL

In juli 1 985 werd op enige kilometers ten noordwesten van Omereque op 
2 500 m hoogte een nieuwe Sulcorebutia ontdekt, in een omgeving, waar 
tot nu toe geen vindplaats van Sulcorebutia's bekend was. De plaats Ome
reque ligt in het dal van de Rio Mizque in het departement Cochabamba, 
provincie Campero, Bolivia.
De eigenlijke vindplaats bevindt zich op een naar het noorden en noord
oosten aflopende helling waar zich de slechts uit enige hutten bestaande 
indianennederzetting Uana Cuni Chico bevindt. Het tot nu toe bekende 
groeigebied heeft een oppervlakte van 4000 tot 5000 m2. Het heuvel
achtige landschap is spaarzaam begroeid met gras en Dyckia's en met ca. 
1 m hoge struiken van Myrica cf. aloides. Naast S. augustinii groeit hier 
als andere cactus Lobivia calorubra.
De planten van S. augustinii komen ook in de regentijd nauwelijks boven de 
grond uit. Hoewel ze voor een deel sterk spruiten en dan vaak groepen vor
men tot 40 hoofdjes, zijn ze tijdens de droge tijd nauwelijks te zien, omdat 
ze met opgewaaid zand bedekt zijn. De zandbedekking is ongetwijfeld een 
bescherming om te kunnen overleven tijdens de 7 maanden durende droge 
tijd. De sterk ontwikkelde penwortel dient waarschijnlijk in de rusttijd als 
opslagplaats.
Het is moeilijk om een verwantschappelijk verband te ontdekken. Een gelij
kenis met de bekende soorten uit het noordelijk aansluitend gebied van To- 
tora tot Copachuncho, zoals S. tiraquensis, S. oenantha en S. totorensis 
is niet te ontdekken. Volkomen anders gevormd is ook S. pampagranden- 
sis, die groeit op een slechts enige kilometers westelijk gelegen, evenwijdig 
verlopende, bergketen. Deze soort heeft gladde dorens en langwerpige 
vruchtbeginselschubben.
De naast verwante vormen komen voor in een gebied, dat ligt tussen Villa 
Granado-Pirhua en Aiquile ongeveer 80 km ten zuiden van de vindplaats 
van S. augustinii.
De nog onbeschreven Sulcorbutia's (HS 100, 100a en 100b) die hier 
voorkomen, tonen een grote gelijkenis met S. augustinii in habitus en do- 
renstruktuur, waarbij de laatste door de aanwezigheid van zeer lange uitste
kende schubben wordt gekenmerkt. Deze planten worden echter groter, de 
dorens zijn iets donkerder en de bloem is iets lichter dan bij S. augustinii. 
Andere nieuwe vondsten (HS151 enHS151a)u i t de naaste omgeving to
nen weliswaar een zekere gelijkenis met S. augustinii in habitus, maar wij
ken af in het verloop van de vaatbundels in de schubjes van het vruchtbe
ginsel en in de dorenstruktuur. De dorens hebben kortere, niet zo dicht op 
elkaar zittende uitsteeksels en de schubjes van het vruchtbeginsel hebben 
duidelijk meer vaatbundels dan die bij S. augustinii.

Cormus bruneus, dure carnosus, prolificans, subglobosus, caule principale basi in radicem napi- 
formem ad 1 7 cm longam transienti, fibris paucis tenuibus; apex aculeatus immersus, ibidem 2- 
4 cm diametiente; costae 1 2-24, spiraliter tortae, dissolutae in gibberes parvos, planos, 2-4 
mm latos, 4 mm longos et 2-3 mm altos. Areolae in dimidio superiore gibberium insertae, 1,3- 
1,8 mm longae, 0 ,3 -0 ,4  mm latae, inter se 4-6 mm distantes, albae, incanae. Aculei tenues, 
recti aut curvati, basi paulo incrassati, 0,8-2 mm longi, pectinate siti plerumque symmetrice or-
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dinati, albi, superiores quorum apice testacei vel brunei; aculei marginales usque ad 30, quorum 
ad tredenos dextrorsum et sinistorsum directos, tantum 1-2 deorsum sursumque 2-3, aculeo 
centrali nullo; aculeorum superficies echinata. Alabastra summa ex margine areolarum inferio
rum nascentes, vel etiam ex areolis subterraneis, brunea vel fusca, imbricata cum squamis eius
dem coloris. Flos gracilis, infundibuliformis, sine odore, 20-35 mm longus, in anthesi 20-35 
mm diametiente, violaceus. Pericarpellum 3 mm altum et 4 mm latum, olivaceobruneum vel 
dure bruneum, partim squamis inverse cordiformibus basi paulo crassata, 2 ,5-3,5 mm longis et 
0 ,6-1,2 mm latis obtectum; margo squamarum tenue dentata partimque undata; in axilles 
squamarum pili tenuissimi, perspicui; loculus subrotundus, 3 mm altus, 4 mm latus, ovulis binis 
parietalibus. Receptaculum 1 0-1 2 mm longum, 8-9 mm latum, partim squamis olivaceis, 2,6- 
3,8 mm longis, 2-3 mm latis, basi paulo crassatis instructum; inferiores quarum plus minusve 
triangulares margine undato, superiores oblongae, acute desinentes margine integro. Phylla pe- 
rianthii exteriora 1 0-1 8 mm longa, 2-4 mm lata, acute desentia, margine integro, violacea basi 
et stria mediali paulo crassatis. Philla perianthii interiora 1 2-20 mm longa, 3-5 mm lata, lance- 
olata, acute desinentia, violacea, basi et stria mediali paulo crassatis. Stamina in 5 coronis ex in
teriore tubo enascentia, 7-1 0 mm longa, flavoalbescentia, in pistillum inclinantia. Antherae 
1,1-1,3 mm longae flavoalbescentia. Pistillum ca. 13 mm longum, 1 mm latum, albescens, 
basi glandulis nectareis. Stigmata 4-6, 1,5 mm longa, flavoalbescentes. Bacca brunea, primo 
carnosa, maturans sicce mebranacea, 3-5 mm diametiens, squamulis paucis, in axillis quarum 
pili tenues perspicui instructa; bacca matura in transversum dishiascens, 5-20 seminibus. Se
men galeriformis, 1-1,2 mm longum, 0,8-1,1 mm latum, fusconigrum, nitidum; testa irregula- 
riter verrucosa, partim obtecta cuticula brunea; structura testae saepe pressione seminum vici
norum deformatur; dorsum seminum cristatum; hilum irregulariter ellipticum, paulo demersum, 
instructum strophiola flavoalbescenti; micropyle infuscata, edita.
Patria Bolivia, in departemento Cochabamba, provincia Campero, prope coloniam Uana Kuni 
Chico in iugo cursu boreale vel boreo-orientale in locis arenosis inter rupes in altitudine 2500 m. 
Holotypus Swoboda 1 52 (HS 1 52) depositus in Herbario Hamburgense.

Beschrijving
Plant donkerbruin, hardvlezig, spruitend, plat bolvormig. Een groep bestaat 
uit een moederplant, die direct overgaat in een tot ca. 1 7 cm lange pen- 
wortel met slechts weinig haarwortels. De afzonderlijke zijspruiten zijn door 
een korte vaatbundel met de moederplant verbonden en vormen geen af
zonderlijke wortels. Op de groeiplaats komt slechts de schedel boven de 
grond uit, waarbij de schedel in de droge periode bovendien met zand en 
grove humus wordt bedekt.
De dichtbedoornde schedel is ingezonken; ter hoogte van de schedel is de 
plantdiameter 2-4 cm. De 1 2 tot 24 ribben zijn spiraalvormig gerangschikt 
en in kleine vlakke, 2-4 mm brede, 4 mm lange en 2-3 mm hoge bultjes 
verdeeld.
De areolen bevinden zich op de bovenste helft van de bultjes, ze zijn 
1,3-1,8 mm lang en 0,3-0,4  mm breed en bedekt met witachtige viltharen. 
De afstand tussen de areolen bedraagt 4-6 mm. De dunne, recht tot gebo
gen dorens zijn aan de basis verdikt en wit, de punten van de bovenste do
rens zijn lichtbruin tot bruinachtig. Alle dorens zijn 0,8-2 mm lang, kamvor- 
mig en meestal symmetrisch gerangschikt. Randdorens tot 30, waarvan tel
kens tot 1 3 dorens naar rechts en links wijzen, 1 -2 naar boven en 2-3 naar 
onder gericht zijn; het dorenoppervlak is dicht met uitsteeksels bezet. Mid
dendorens ontbreken. De bloemknoppen verschijnen aan de bovenkant van 
de areolen die aan de onderkant van de plant zitten, meestal zelfs uit de 
areolen beneden de oppervlakte van de grond. Ze zijn bruin tot donkerbruin 
van kleur, met dakpansgewijs gerangschikte schubben bedekt, van dezelfde 
kleur. De bloem is geurloos, slank en trechtervormig, 20-25 mm lang en ge
heel geopend 20-25 mm breed. De kleur van de bloem is violet. Het vrucht
beginsel is vlak-kogelvormig, 3 mm lang en 4 mm breed, olijf tot donker
bruin van kleur, gedeeltelijk met omgekeerd hartvormige met aan de basis 
iets verdikte 2,5-3,5 mm lange en 0,6-1,2 mm brede schubben bedekt. De 
rand van de schubben is fijn getand en gedeeltelijk gegolfd. In de oksels van



de schubben bevinden zich zeer fijne, doorschijnende haren. De zaadholte is 
afgeplat rond, 3 mm hoog en 4 mm breed. De zaadknoppen zijn wandstan- 
dig, in bundeltjes van 2 gerangschikt. De bloembuis is 10-12 mm lang en 8- 
9 mm breed, gedeeltelijk bedekt met bruingroene schubben, 2,6-3,8 mm 
lang en 2-3 mm breed, aan de basis iets verdikt. De onderste schubben zijn 
min of meer driehoekig met fijn getande en gegolfde rand. De bovenste 
schubben zijn langwerpig, spits toelopend en met een gave bladrand. 
Buitenste bloembladeren 10-18 mm lang en 2-4 mm breed, spits toelo
pend, bladrand gaaf, violet, bladbasis en middennerf iets verdikt. Binnenste 
bloembladeren 1 2-20 mm lang en 2-5 mm breed, lancetvormig, spits toelo
pend, violet, basis en middennerf iets verdikt. Meeldraden in 5 kransen die 
aan de binnenkant van de bloembuis ontspringen, 7-10 mm lang, 
geelachtig-wit van kleur en naar de stamper gericht. Helmhokjes 1,1-1,3 
mm lang, geelachtig-wit. De stamper is ca. 13 mm lang, 1 mm in diameter, 
witachtig; aan de basis bevinden zich kleine nektarklieren. Stempels 4-6, 
1,5 mm lang, geelachtig-wit.
De vrucht is een bruine bes, in rijpe toestand een droge vliezige vrucht, 3-5 
mm groot, met enkele kleine schubjes bedekt; in de schuboksels bevinden 
zich fijne doorschijnende haren. In rijpe toestand springt de vrucht dwars 
open. Aantal zaden per bes 5-20.

K leuro m schrijving  volgens D IN  6 1 6 4
(Plantenkleurenatlas Prof.Dr. E. Biesalski)

plantedeel algemene
kleuromschrijving

kleurenkaart grondkleur kleurschakering

lichaam donkerbruin 7 vermiljoen U

dorens wit — -

dorenpunt geelbruin 4 oranjegeel B-C

bloem violet 1 1 violetrood B-D

vrucht bruin 4 oranjegeel H-J

zaad zwartbruin 2 eigeel U

Zaden mutsvormig, 1-1,2 mm lang en 0,8-1,1 mm breed, zwart-bruin, 
matglanzend. De struktuur van de zaadhuid (testastruktuur) is onregelmatig 
wrattig, gedeeltelijk met een bruine cuticula bedekt. De struktuur van de 
zaadhuid wordt dikwijls door de druk van de aanliggende zaden misvormd. 
Aan de rugzijde kamvormig verhoogd. Hilum-micropyle gebied onregelmatig 
ovaal, iets ingezonken, met geelachtig-wit strophiola-weefsel opgevuld. Mi- 
cropyle bruinachtig, verhoogd.
Sulcorebutia augustinii werd op 2 juli 1 985 ontdekt. Het holotype met het 
veldnummer HS 1 52 werd in het herbarium van Hamburg gedeponeerd. 
Vegetatieve vermeerdering van de typeplant bevindt zich in de verzamelin
gen van Augustin en Swoboda.

De nieuwe soort benoem ik ter ere van de ontdekker Karl Augustin uit Traut- 
mannsdorf bij Wenen, die door zijn omvangrijke morfologische en areaal- 
geografische studies de kennis over het geslacht Sulcorebutia Backbg. en 
Weingartia Werd. belangrijk heeft vergroot. Ik bedank hem voor het afstaan 
van de kleurenfoto en voor de hulpvaardigheid bij het tot standkomen van dit 
manuscript.

151



Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn vriend A. J. Brederoo te Amsterdam, voor het vervaardigen van de tekeningen van bloem, 
vrucht, areool, zaden en de schubjes aan het vruchtbeginsel, alsook voor de vertaling in het Nederlands van het manuscript. Bo
vendien heb ik veel wetenschappelijke inspiratie van hem ontvangen. Dr. Volker Dittrich van het instituut voor algemene botanie 
en botanische tuin van Hamburg, dank ik voor de vervaardiging van de raster microscopische foto's en de biolooog Michael 
Struck voor de Latijnse vertaling.

O pm erkingen
Het geslacht Sulcorebutia Backbg. houd ik zonder meer in stand. Ik sluit mij 
niet aan bij de mening van Hunt en Taylor (Bradleya, 1 987, 91 -94). 
Sulcorebutia Backbg. is een op zich zelf staand, zeer karakteristiek geslacht. 
Bepaalde morfologische kenmerken tonen verwantschappen aan met het 
ten dele heterogene geslacht Weingartia.
Nieuwe waarnemingen aan de microstruktuur van de dorens wijzen eerder 
op een gemeenschappelijke oorsprong van Sulcorebutia Backbg. en Gymno- 
calycium Pfeiff.
Een nauwe verwantschap met Rebutia sensu stricto kan noch met behulp 
van morfologische noch met areaal-geografische overeenkomsten tot stand 
gebracht worden. Bij de tegenwoordige stand van wetenschap over de som 
van de kenmerken van de Zuidamerikaanse cactusvormen, is een nieuwe 
kombinatie in de zin van Hunt en Taylor gewoonweg kinderspel. Er wordt 
hierdoor geen nieuwe kennis verworven, integendeel, reeds erkende ver
schillen worden uitgewist. Dit optreden kan noch als wetenschappelijk, noch 
als bijzonder praktisch aangemerkt worden, en juist op deze grondslagen is 
ieder modern systeem gebaseerd.

Beschreibung
Körper dunkelbraun, hartfleischig, sprossend, flachkugelig..Eine Pflanzengruppe besteht aus ei- 
nem HauptsproB, dessen Körper unmittelbar in eine bis zu 1 7 cm lange Rübe mit wenigen Fa- 
serwurzeln übergeht. Die einzelnen SpröBe sind mit einem kurzen Steg (Nabell mit dem 
HauptsproB verbunden und bilden keine eigenen Wurzeln aus. Am Standort ragt nur der Scheitel 
aus dem Boden, wobei dieser in der Trockenheit noch zusatzlich mit Sand und Humusteilen 
überdeckt wird. Der dicht mit Domen bedeckte Scheitel ist eingesenkt, der Durchmesser im 
Scheitelbereich variiert von 2-4 cm. Die 1 2 bis 24 Rippen sind spiralig angeordnet und in kleine, 
flache, 2-4 mm breite, 4 mm lange und 2-3 mm hohe Hoeker aufgelöst. Areolen auf der oberen 
Halfte der Hoeker sitzend, 1,3-1,8 mm lang und 0 ,3 -0 ,4  mm breit. Abstand von Areole zu Are- 
ole 4-6 mm. Die Areolen sind weiB und mit wenig weiSlichem Filtz bedeckt. Die dunnen, gerade 
bis gebogenen, an der Basis etwas verdickten Dornen sind weiB, die Spitzen der obersten Dor- 
nen zwiebelfarbig bis braunlich. Alle Dornen 0,8-2 mm lang, pektinat angelegt und meist sym
metrisch angeordnet. Randdornen bis 30, davon jeweils bis 1 3 nach rechts und links weisend, 
1 -2 nach oben und 2-3 nach unten ausgerichtet, auf der Oberflache dicht mit langen Fortsazen 
(Lobben) besetzt. Keine Mitteldornen. Die Knospen erscheinen am oberen Rand der tiefer ste- 
henden Areolen, meist sogar aus Areolen unterhalb der Erdberührungslinie. Sie sind braun bis 
dunkelbraun gefarbt und mit gleichfarbigen Schuppen dachziegelartig bedeckt. Die nicht dutten
de Blüte ist schlank, trichterförmig, 20-35 mm lang und in der Anthese 20-35 mm breit. Die 
Blütenfarbe ist violett. Pericarpell flachkugelig, 3 mm hoch und 4 mm breit, oliv bis dunkel
braun, teilweise mit umgekehrt herzförmigen, an der Basis etwas verdickten, 2 ,5-3,5 mm lan
gen und 0 ,6 -1 ,2  mm breiten Schuppen besetzt. Schuppenrand fein gezahnt und teilweise ge- 
wellt. In den Schuppenachseln befinden sich sehr feine, durchscheinende Haare. Samenhöhle 
flachrund, 3 mm hoch, 4 mm breit. Samenanlagen wandstandig, jeweils zwei zusammen ange
ordnet. Receptaculum 1 0-1 2 mm lang und 8-9 mm breit, teilweise bedeckt miet braungrünen, 
2 ,6-3,8 mm langen und 2-3 mm breiten, an der Basis etwas verdickten Schuppen. Die unteren 
Schuppen sind idreieckig , mit feingezahnten und gewellten Rand. Die oberen Schuppen sind 
langlich, spitz zulaufend und mit glattem Rand. AuBere Perianthblatter 1 0-1 8 mm lang und 2- 
4 mm breit, spitz zulaufend. Rand glatt, violett, Basis und Mittelnerv etwas verdickt. Innere Peri
anthblatter 1 2-20 mm lang und 2-5 mm breit, lanzettförmig, spitz zulaufend, violett, Basis und 
Mittelnerv etwas verdickt. StaubgefaSe in 5 Kranzen an der Innenseite der Röhre entspringend, 
7-1 0 mm lang, gelblich-weiBlich, zum Griffel geneigt. Staubbeutel 1,1 -1,3 mm lang, gelblich- 
weiBlich. Griffel ca. 1 3 mm lang, 1 mm dick, weiBlich, an der Basis kleine Nektardrüsen. Nar- 
ben 4-6, 1,5 mm lang, gelblich-weiBlich. Die Frucht ist eine braune Beere, erst fleischig, in der 
Reife pergamentartig auftrocknend, 3-5 mm groB, mit wenigen kleine Schuppen bedeckt, in 
den Schuppenachseln feine, durchscheinende Haare. In der Reife quer aufplatzend. Samenan-



zahl je Beere 5-20. Samen mützenförmig, 1-1,2 mm lang und 0 ,8-1 ,1  mm breit, schwarz- 
braun, mattglanzend. Testastruktur unregelmassig warzig, teilweise mit brauner Cuticula be- 
deckt.' Die Testastruktur wird haufig durch Druck benachbarter Samen verunstaltet. Dorsal 
kammförmig erhöht. Hilum-Mikropylarregion unregelmaliig elliptisch, etwas eingesenkt und mit 
gelblich-weiUer Strophiola ausgefüllt. Mikropyle braunlich, erhöht.
Institut für Allgemeine Botanik und Botanischer Garten, Universitat Hamburg, Ohnhorststrasse 18, D-2000 Hamburg.

De botanische tuin 

"M arim urtra"

FRANK SÜPPLIE

Euphorbia resinifera

Al jaren was ik het van plan. In 1 988 was het dan eindelijk zover. Ik vertrok 
naar Spanje met als speciaal doel de botanische tuinen "Marimurtra'' en 
"Pinya de Rosa" te bezoeken. De reis werd alleen gemaakt. Na 22 uur in 
de bus zitten kwam ik eindelijk op zaterdagmorgen rond 9 uur in het hotel 
aan. Daar ik de kamer pas om 1 2 uur kon betrekken maakte ik van de gele
genheid gebruik om het vissersplaatsje te bezichtigen. Wat direkt opviel wa
ren de vele hotels, pensions en eetgelegenheden. Dat is trouwens overal in 
Spanje een veel voorkomend verschijnsel, veroorzaakt door de massa's toe
risten. Om 2 uur was mijn eerste kennismaking met de botanische tuin 
"Marimurtra". Na de beklimming van de berg waar deze tuin op ligt kwam 
ik moe boven aan. Toen ik de poort binnenkwam dacht ik eerlijk gezegd: "Is 
dit alles?". Naar wat later bleek was dit slechts een klein binnenplaatsje. 
Van dit binnenplaatsje uit kwam je bij de eigenlijke ingang en van daaruit in 
een waar "succulentenparadijs".
Wat ik toen nog niet kon vermoeden was dat ik van de 8 dagen vakantie hier 
in Spanje, 5 dagen van 9 tot 1 8 uur zou doorbrengen in deze Spaanse tuin. 
Voordat ik enkele impressies van mijn bezoek aan u wil vertellen zou ik graag 
de geschiedenis van de tuin kort willen noemen.
De basis van de huidige tuin werd door Carl Faust in het jaar 1 920 gelegd. 
De tuin was bedoeld als een internationale ontmoetingsplaats voor de studie 
van de biologie van het Middellandse Zeegebied. De aanwezige flora moest 
dienen voor deze studie. Die functie heeft de tuin tot op heden perfect be
houden. Kort voor de dood van Carl Faust werd er een stichting opgericht, 
de "Fundacion Carlos Faust". Na zijn dood beheert het bestuur, van de 
stichting de tuin.Er is nog veel te doen want slechtsl /4 deel van de grond is 
veranderd in een botanische tuin.
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Nu zou ik u graag een korte impressie willen geven van de tuin. Als je de tuin 
binnengaat vallen de grote groepen van Strelitzia reginae, de paradijsvogel- 
bloem, op. Niet alleen succulenten zijn interessant. Ik moet echter wel eerlijk 
toegeven dat ik het overgrote deel van de tijd doorgebracht heb in het, nor
maal niet toegankelijke, gedeelte van de succulentencollectie's. Vlakbij de 
ingang staan twee grote Phoenixpalmen, Phoenix canariensis. Deze pal
men zijn éénhuizig d.w.z. ze hebben of alleen mannelijke of alleen vrouwelij
ke bloemen. Rechts staat de mannelijke boom. Iets verderop staat de plant 
waar de tuin zijn naam aan dankt: de mirtestruik, Myrtus communis. De 
naam "Marimurtra" betekent namelijk zee en mirte. Hier kunnen we ook de 
eerste succulenten bemerken. Mooie grote groepen Aloë's en Euphorbia's, 
waaronder Euphorbia resinifera. Van de schade als gevolg van sneeuw en 
vorst in 1 985 is niets meer te merken. Als we doorlopen zien we een soort 
terras waar we een prachtig uitzicht hebben over de aanwezige cactusverza
meling. Dit gedeelte van de tuin is normaal niet toegankelijk voor publiek. 
Een uitvoerig gesprek met één van de medewerkers moest worden gevoerd 
om in dit gedeelte van de tuin te komen. Dit gesprek vond gelukkig in het En
gels plaats en niet in het Spaans. Bij een korte rondleiding door dit gedeelte 
werd mij te verstaan gegeven dat ik geen planten of vruchten mee mocht 
nemen. Indien ik ergens interesse in had kon ik het aan een van de mede
werkers vragen. Dit vertrouwen heb ik uiteraard niet beschaamd. Wat ik in 
dit gedeelte zag was werkelijk fantastisch. Je kon tot vlakbij de planten ko
men waarbij je wel op moest letten in alle ijver niet te dicht bij de planten te 
komen dat de dorens in je kleren bleven haken. Toch is dit verscheidene ke
ren gebeurd bij de grotere Agave's. De planten vertoonden geen enkel 
schrammetje maar wel mijn bovenarmen.
Voorzichtig werd de toch wel steile helling beklommen. Paden waren er niet 
overal en eigenlijk is het begrijpelijk dat dit gedeelte niet is opengesteld voor 
het publiek. Het is er voor de "normale" bezoeker, dus géén succulenten
liefhebber, te gevaarlijk wegens de uitstekende dorens en stammen. Eén van 
de mooiste planten, er waren er zoveel!, waren toch wel de Echinocereus 
stramineus-groepen met een perfecte bedoorning. Dit is ook begrijpelijk ge
zien de hoge lichtintensiteit. Verder waren er ook mooie groepen Cereus- 
soorten. Een Eriocereus jusbertii-groep stond in volle bloei. Er zijn zoveel 
boeiende planten te beschrijven maar dat is ondoenlijk in dit artikel. Wel wil 
ik nog de mooie Haworthia-verzameUng noemen.
De tuin is verdeeld in verschillende delen die door middel van ondergrondse 
tunneltjes met elkaar verbonden zijn. In deze gedeeltes zijn ook prachtige 
trappen en plaatsjes aangelegd. De tuin was perfekt onderhouden en alle 
planten stonden er goed bij. Dit in tegenstelling met "Pinya de Rosa" waar 
het onkruid welig tierde. Het is niet voor niets dat van deze twee deze tuin 
de meeste aandacht krijgt. Na 5 dagen in deze tuin vertoefd te hebben kan 
ik gerust stellen dat ik de succulentencollectie gezien heb, dat laatste kan ik 
trouwens nog niet zeggen van de rest van de tuin. 's Morgens was het trou
wens in de tuin erg vochtig. Als je van een hoog punt op de tuin keek kon je 
duidelijk de nevel zien hangen, 's Middags was het er echter bloedheet met 
temperaturen tot ver boven de 40°C tussen de cactussen.
Dit artikel wil ik afsluiten met een dankwoord aan het personeel van "Mari
murtra" dat het mij mogelijk heeft gemaakt dat ik de aanwezige cactussen 
en vetplanten zo intensief heb kunnen bestuderen.

Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond



Een Notocactus ottonis met oranjekleurige bloemen

NORBERT GERLOFF

Over Notocactus ottonis var. vencluianus Schütz met zijn dieprode bloe
men heeft J. Theunissen in dit tijdschrift (Succulenta juni 1977 en juli 
1 979) uitvoerig bericht en de plant middels een kleurenfoto ook visueel 
voorgesteld. Intussen is deze roodbloeiende N. ottonis in de meeste verza
melingen aanwezig, zelfs bij die liefhebbers die zich niet speciaal voor 
Noto's interesseren. Voor de vermeerdering via zaad moet men de plant 
bestuiven met stuifmeel van een geelbloeiende ottonis. Uit het zo verkregen 
zaad kiemen vrijwel 100% planten die overeenkomen met N. ottonis var. 
vencluianus. Op enkele uitzonderingen kom ik nog terug.
Sinds enkele jaren verbreiden zich in de verzamelingen planten onder de 
naam N. ottonis v a r janousekianus Papousek (1 97 5). Als zaailing zou de
ze variëteit enigermate gevoelig zijn voor te veel vocht. De bloemen zijn bin
nen de variëteit kruisbestuifbaar. Evenals de var. vencluianus heeft ook de 
var. janousekianus een bijzondere ontstaansgeschiedenis.
N. ottonis var. janousekianus is "ontstaan”  in de verzameling van Vendu in 
Liberae, CSSR. Daar werd in het begin van de jaren zestig zaad uitgezaaid 
afkomstig van de firma H. Winter. Uit deze uitzaai verkreeg Papousek in 
1 965 drie zaailingen, die hij vermeerderde. Ten tijde van de beschrijving 
had hij drie generaties gekweekt, waarvan de planten in alle kenmerken zeer 
uniform waren.

De in 1 97 5 verschenen beschrijving van N. ottonis var. janousekianus Pa
pousek luidt in vertaling:
Lichaam afgeplat bolvormig, 6 cm breed en 4-5 cm hoog, spruitend aan de basis, schedel 
enigszins verzonken, epidermis eerst sappig groen, later iets lichter wordend.
Ribben 10-11, recht of iets spiraalvormig verlopend, in dwarsdoorsnede scherp boogvormig 
(bijna driehoekig), 5-6 mm hoog en aan de basis tot 1 5 mm breed, geen knobbels tussen de 
areolen.
Areolen verdiept, 8-1 0 mm van elkaar verwijderd, elliptisch, 2-4 mm diameter, op de schedel 
met witte wol, later verkalend.
Randdorens 8, dun, stralend, zijwaarts gespreid, bijna wit, 8 tot 20 mm lang. Middendorens 
3, eerst bijna recht, later gebogen, tot 25 mm lang, eerst roodbruin, later bruin.
Bloemen op de nieuwe areolen nabij de schedel, bij volledige opening ca. 5 cm breed en 3,5 
cm hoog. Bloemkleur als van rijpe sinaasappels (en metaalachtig glanzend, toevoeging Gerloff). 
De bloemen openen zich voormiddags en sluiten zich tegen 3 uur; de bloem blijft tot 7 dagen 
goed. Bloembladeren spatelvormig, aan het einde afgerond, 20-22 mm lang en 4-6 mm 
breed, geordend in twee lagen. Stamper geelrood, ca. 20 mm lang, met 8 stempellobben die 
3-4 mm lang zijn. Kleur van de stempel zoals van alle N. ottonis (rood). Meeldraden talrijk, tot 
17 mm lang, gelijk van kleur als de bloembladeren. Helmhokken dik, geel.
Vrucht eivormig, 1 5 mm lang en tot 9 mm dik, verdroogt en scheurt niet open, bovenste helft 
gehuld in lichtbruine wol, met tot 10 mm lange donkere borstelharen.
Zaden zwart, glanzend, 1,55 mm lang en 1,3 mm breed (groter dan bij de var. ottonis, toe
voeging Gerloff), helmvormig, met zichtbare vernauwing rond het hilum, hilum elliptisch.

In de laatste jaren zijn mij slechts twee uitzonderingen bekend geworden 
waar bij bestuiving van de rode N. ottonis geen uniforme nakomelingen met 
rode bloemen gekweekt werden uit het verkregen zaad.
Bij de firma Köhres kon ik de N. ottonis (DB 79/10/68) aanschouwen die 
het stuifmeel levert ter bestuiving van de moederplanten van N. ottonis var. 
vencluianus. Het is een heel gewone, geel bloeiende N. ottonis. Tot op he
den is mij niet bekend dat uit de zaden van deze planten mengvormen zijn 
opgegroeid. N. ottonis var. vencluianus moet op deze wijze bestoven wor
den, daar zijn eigen stuifmeelkorrels zich niet tot rijpheid ontwikkelen.



V.l.n.r.: Notocactus ottonis var. janousekianus, Notocactus ottonis var. venc/uianus en Notocactus ottonis cultivar K/ee.

In de verzameling van J. Theunissen staat een N. ottonis var. vencluianus, 
die weer gele bloemen heeft maar waarvan het stuifmeel niet tot rijpheid 
komt. Helaas valt over de preciese herkomst van deze plant niets te zeggen. 
Onder zeer goed gecontroleerde omstandigheden ontstond ongeveer 1 0 
jaar geleden in de verzameling K. Klee een cultivar. De uiterlijke kenmerken 
van deze cultivar zetten je opnieuw aan het denken over de herkomst van N. 
ottonis var. janousekianus. Klee heeft een N. ottonis var. vencluianus besto
ven met het stuifmeel van een (7-ribbige) N. ottonis var. tortuosus. Van de 
uit dit zaad opgekweekte cultivars is thans al de tweede generatie bloeirijp. 
Het zijn alle planten, die volkomen hetzelfde uiterlijk hebben als N. ottonis 
var. janousekianus. Ook de bloemkleur klopt. Al deze nakomelingen zijn on
derling eveneens zeer uniform. De planten ontwikkelen goed stuifmeel en 
zijn zelffertiel. Ik sluit nu niet meer uit dat zo'n 20 jaar geleden in de collectie 
Vendu hetzelfde gebeurd is als zo'n 10 jaar later bij Klee.
Anderzijds moet men bedenken, dat in het zuiden van Paraguay dergelijke 
planten ook in de natuur zijn gevonden. Van A.V. Fric is een bericht af
komstig dat hij in de buurt van het dorp Santa Rosa aan de Ruta 1 roodbloei- 
ende Notocactus gezocht heeft. De plaatsnaam Santa Rosa werd ook aan
gegeven op de zaadlevering die geleverd werd door de firma Blossfeld en 
waaruit N. ottonis var. vencluianus werd opgekweekt. Alleen werd bij die 
plaatsaanduiding waarschijnlijk foutief Brazilië als land vermeld.
Theunissen (1979) heeft er al op gewezen, dat hoe verder zuidelijk de 
groeiplaatsen in Paraguay liggen, hoe roder de bloemkleuren van de Pau- 
cispini worden. Bij Capilla Tuya vond men vormen van N. ottonis var. para- 
guahense Haage jr. (AA 1 4, WO 88 en WO 89) die bijna oranjerood bloei
en, als ze in de felle zon staan. Wel dient gezegd te worden dat deze plan
ten qua habitus sterk verschillen van zowel N. ottonis var. vencluianus als 
van N. ottonis var. janousekianus. Toch lijken beide laatste in hun uiterlijke 
kenmerken meer op de planten die we uit Paraguay kennen (maar dan van 
andere groeiplaatsen) dan op hun Braziliaanse soortgenoten.
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Het is zeker dat de discussie of de rood- en oranjebloeiende vormen van N. 
ottonis cultivars zijn of natuurlijk voorkomen, nog lang niet is afgelopen. In 
elk geval verheugen de liefhebbers zich over deze fraaie kleuren, een aan
winst in de kleurschakeringen in onze verzamelingen.
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Mauserstrasse 17, D 1 740 Ludwigsburg
Vertaling: L. Bercht

Succulenta, hoe speelde je het klaar? (II)

FREDDY DELABARRE

In 1932 zag de afdeling Enschede het levenslicht en er werd melding ge
maakt van de kring Friesland. De kring Groningen kende zijn eerste verjaar
dag. De heer H. Klaasens, lid van deze afdeling en bakker van beroep, had 
voor ieder lid een taartje in de vorm van een cactus gebakken. Er werd dus 
heel wat gesmuld op de feestviering.
Succulenta werd als erelid van "South Africa Succulents Society" inge
schreven.
Was de heer J.C. van Balen te gast in Amsterdam, dan vond de kring 's- 
Gravenhage dat ze maar de heer C. Backeberg moesten uitnodigen. Op 29 
oktober 1 93 2 kwam C. Backeberg en tijdens deze gelegenheid stelde hij in 
zijn boek "Cacteenjagd zwischen Texas und Patagonien" voor. Tevens 
werd de Nederlandse uitgave door de heer G.D. Duursma gepropageerd. 
Er werden op 12 december 1932 1.175 leden geregistreerd.
De heren Joakin en Van Woerden (deze naam klinkt ons nog bekend in de 
oren, was hij het niet die zijn plantenverzameling schonk aan Leeuwarden?) 
waren de steunpilaren van de pas opgerichte Indische afdeling. Er werd in 
Batavia tijdens de Pasar-Gambir een tentoonstelling gehouden die 1 1 Indi
sche leden opbracht.
Ook de afdelingen Zaanstreek en 't Westland zagen nu het levenslicht. 
Op 14 november 1 933 verliet de kring Enschede het moederorgaan.
Mej. Karsten kon door een te druk beroepsleven niet langer het secretariaat 
beheren en gaf deze opdracht door aan mej. Van den Thoorn.
In het jaarverslag van 1934 kon als positief evenement de geslaagde 
"Derde Nationale Tentoonstelling" genoteerd worden.
Ook werden de resultaten van de tentoonstelling, door de Amsterdamse 
kring samen met de Natuur Historische Vereniging georganiseerd, zeer 
geslaagd genoemd. 27.000 Personen bezochten deze tentoonstelling. 
Veel lof werd geuit t.o.v. mej. Karsten voor haar publicaties in Succulenta. 
De artikelreeks Mesembryanthema die in 1927-1 928 verscheen kende 
veel succes.



Mej. Karsten

Nu reeds kon men lezen dat Succulenta een slechte tijd tegemoet ging. 
Binnen het bestuur werd een strijd gevoerd, zoals in de verslagen vermeld, 
op leven en dood. Deze strijd mocht men niet verliezen "omdat het verlie
zen nu van die strijd den ondergang van Succulenta tengevolge zou heb
ben".
Succulenta bleef overeind maar verloor ongeveer 1 50 leden en de kringen 
Amsterdam, 't Gooi, Haarlem en Zaanstreek bedankten.
In januari 1 935 verschenen 2 cactustijdschriften, enerzijds ons bekende 
blad "Succulenta", anderzijds "Cactussen en Vetplanten".
Een nieuwe cactusclub was ontstaan met namen in het bestuur die vroeger 
voorkwamen in Succulenta. Concurrentie tussen clubs kon voor de leden 
gunstig zijn, doch het tijdstip was nu zeer ongunstig gekozen.
De nieuwe club Cactussen en Vetplanten gaf 191 bladzijden tekst uit, geïl
lustreerd met een aantal foto's. Tevens waren er nu reeds 5 afdelingen op
gericht.
Succulenta had één bladzijde meer te vertellen, doch het ledenaantal bleef 
maar dalen. 737 Leden betaalden hun contributie.
Naast de bestaande kringen werden Zuid-Limburg, Middelburg, Amsterdam 
en Nijmegen opgericht.
20 Jaar Succulenta. Wat een feest zou moeten worden bleek een diepte
punt voor de club.
Het tijdschrift telde maar 1 48 bladzijden en amper 330 leden werden inge
schreven. En dit met de verwachting dat het ledenaantal nog zou dalen, nu 
de oorlog zijn invloed liet gelden in Europa. Vele liefhebbers zagen zich ver
plicht hun verzameling te likwideren en zich klaar te houden voor de mobili
satie.
De heer J.M. van den Houten bedankte wegens gezondheidsredenen als 
bestuurslid en mede-redacteur.
Van bloei en succes bleef Succulenta verstoken. Het ledenaantal bleef 
maar dalen. Eind 1 939 waren er amper 251 leden.
Begin 1 940 eindigde de heer Ch. de Ringh zijn voorzitterschap. Zo kwa
men 2 plaatsen vakant, die van voorzitter en van bibliothecaris. De heer 
Van Oosten werd bereid gevonden om deze laatste funktie waar te nemen. 
De heer Buining nam als vierde in de rij de voorzittershamer over.
Een poging om in 1941 beide clubs te verenigen mislukte.
De tegenspoed vergrootte nog door het verlies van de heren Voorwinde, 
Swiste en Van den Houten.
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De druk van de bezetters was groot. Succulenta kon en mocht na het april
nummer van 1943 geen tijdschriften meer uitgeven.
In maart 1 944 verscheen het volgende:
"De Commissaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen 
verleende ons tot nader order toestemming om éénmaal per maand een 
mededeelingsblad te doen verschijnen. Al is het jammer, dat wij voorloopig 
ons mooie "Succulenta" moeten missen, toch verheugt het ons, dat al
thans het contact met onze leden weer hersteld is.
In de eerste plaats wenscht ondergeteekende, uit naam van het Bestuur, 
aan alle Leden een gelukkig 1 944, zowel met betrekking tot het gezin, als 
ten opzichte van ieders lievelingsplaten. Wij danken alle leden die de ver- 
eeniging in 1 943 zoo krachtig gesteund hebben".
Logischerwijze leefde het cultuurleven tijdens de oorlogsjaren op een laag 
pitje. Toch verscheen in de mededelingsbladen van 1 946 dat een nieuwe 
kring werd opgericht, namelijk kring Deventer.
Op 21 september 1946 vond op initiatief van de heer J.J. Verbeek Wolt- 
huys voor het eerst na de oorlog een bijeenkomst van de kring 's Graven- 
hage plaats. Na de openingsrede van de voorzitter de heer C. Bommeljé 
hield de heer J.J. Verbeek-Wolthuys een causerie met het doel de leden 
van de kring, die vroeger bijeengroepten, doch tijdens de oorlog verspreid 
raakten, weer in kontakt met elkaar te brengen.
Spreker begon met de leden te herdenken, die als slachtoffers van het nazi- 
bewind waren gevallen. Mej. H. Beerenborg, die als Joodse werd wegge
voerd, de heer A. Ymkers gefusilleerd en de heer C. de Nie op de terug
weg uit Duitsland gestorven.
"Na vele jaren van voorspoed en grote, vruchtbare aktiviteit heeft Succu
lenta zwaar geleden. Vijf jaren van geweld en onderdrukking zijn evenmin 
zonder sporen na te laten voorbij gegaan.
Grote en mooie verzamelingen van zeldzame en kostbare planten zijn verlo
ren gegaan, verkwijnd in ongeschikte bergplaatsen, of bevroren bij gebrek 
aan brandstof.
Onze vereniging heeft veel geleden en lijdt nu voornamelijk door gebrek aan 
papier. Omdat een voornaam deel van haar bestaan berust op het gedrukte 
woord. Het bestuur wacht op een toewijzing van papier om weer geregeld 
een maandblad aan de leden te doen toekomen".
In het januarinummer van 1 947 verscheen het volgende:
"Deze dag is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze liefheb
berij, omdat toen te Amsterdam in een gecombineerde vergadering van le
den van de op dien dag verheven verenigingen: Nederlandse Vereniging 
van Vetplantenverzamelaars "Succulenta" en Nederlandse Vereniging van 
Liefhebbers van Cactussen en Vetplanten, werd opgericht de Nederlandse 
Vereniging van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten "Succu
lenta".
Dit resultaat van vele besprekingen is alleszins een gelukwens waard. 
Onze liefhebberij heeft in de afgelopen oorlog en bezetting veel geleden. 
Verschillende leden der beide vroegere verenigingen zijn gevallen als slacht
offers van het verzet tegen de overweldiger. Vele van onze mooie planten, 
ja hele verzamelingen zijn door brandstoffennood, evacuatie of oorlogsge
weld omgekomen. Door al deze narigheid was er weinig of geen be
langstelling meer voor onze planten. Dat juist nu op het diepste punt van 
onze liefhebberij de zo lang gewenste fusie tot stand komt, geeft ons reden 
tot grote voldoening en vreugde.
Ongetwijfeld begint de belangstelling voor onze planten weer te groeien.



Wij worden weer meer normale mensen, die behoefte hebben aan goede 
besteding van de vrije tijd. Onze nieuwe vereniging heeft met haar Hoofd
bestuur de taak, dit hernieuwde ontwaken in goede banen te leiden. Daar
bij hebben wij echter Uw medewerking en hulp nodig."
Tot zover de heer A.F.H. Buining, voorzitter.

Het voorlopig hoofdbestuur:
Voorzitter de heer A.F.H. Buining.
Tweede voorzitter de heer G.J. Mol.
Secretaris mevrouw J. Grullemans-Van Berghem.
Penningmeester de heer G.D. Duursma.
Tweede secretaris mej. J.J.E. Van den Thoorn.

Het tijdschrift Succulenta verscheen voor het eerst weer terug in januari 
1 947. Weliswaar tweemaandelijks en op slecht papier doch de wil om de 
draad weer op te nemen was er.
Eind 1 948 telden we 92 bladzijden tekst en in hetzelfde jaar had de afde
ling Zaanstreek zijn porseleinen jubileum gevierd.
1 949 Mijlpaal "Succulenta 30 Jaar". Afdeling Amsterdam viert haar zilve
ren jubileum en we konden reeds 400 leden tellen. De druk en het papier 
van het boekje verbeterde en alhoewel het nog tweemaandelijks ver
scheen, was de redactie op de goede weg. Tijdens de viering van 30 jaar 
Succulenta werden mej. Karsten en de heren Duursma en Verbeek Wolt- 
huys tot ere-leden benoemd.
Het lidgeld voor 1950 bedroeg 5 gulden. Deze bijdrage kon gestort wor
den aan het hoofdbestuur of aan één van de negen afdelingen.
In het vakblad werd melding gemaakt dat op 1 2 tot 1 5 april 1 950 "Het 
Eerste Internationaal Congres" te Zürich werd gehouden, het latere I.O.S. 
Een tiende afdeling zag het levenslicht, namelijk afdeling Zwolle. Door één 
gulden te storten op naam van mevrouw Grullemans-Van Berghem werd U 
de verenigingsinsigne toegestuurd. Wel moest men vermelden of men een 
reversknoop of een broche wilde.
1951 Het jaar van de cactus-Benelux? In de tweede editie van 1951 ver
scheen het volgende daarover:
"Op initiatief van de Voorzitter van Succulenta is kontakt verkregen met 
Pereskia, vereniging van cactus- en vetplanten in België. In afwachting van 
nog komende besprekingen, zal reeds aan elk lid van Pereskia, het tijd
schrift Succulenta worden toegezonden. De Belgische leden van Pereskia 
en leden van Succulenta wonende in België worden verzocht, het lidmaat
schapsbedrag voor 1951,  ten bedrage van Belgische frank 75, —  te vol
doen aan de penningmeester van Pereskia, de heer Gerard Cornelis".
In het juninummer kon de secretaresse volgende melding maken:
"M et voldoening kunnen wij melding maken, dat op 27 maart 1951 het 
500ste lid van Succulenta werd ingeschreven. Reeds eerder in de geschie
denis van onze vereniging bereikten wij deze mijlpaal. Zelfs eens de 1 .000 
gepasseerd, doch oorlogsomstandigheden brachten het ledental tot een 
minimum. Thans zijn wij wederom trots op dit aantal: 500. En trots op die 
leden, die ons in staat stelden, dit aantal te bereiken” .
De propagandisten! Wie waren deze propagandisten? Daar is de heer Die- 
mel te Utrecht, propagandist nr. 1, die naar aanleiding van het 500ste lid 
schreef: "Nu gaan wij het zesde hondertal volmaken".
In het septembernummer verscheen een In Memoriam van de Oud- 
Voorzitter de heer De Ringh.
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"Succulenta”  Is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. Tel.: 03200-41379.
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. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
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LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Aanmelding en verzoeken om inlichtin
gen uitsluitend schriftelijk.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland /  35,--, jeugdleden f  17,50, leden in België Bfrs. 625 en voor 
elders wonende leden f  50,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden /  7,50/Bfrs. 135.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de ledenadministratie.

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.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2263 HM Leidschendam.
Redacteur: Th.W.M. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: F.R. de Groot. 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. /  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 + /  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: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
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 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 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 / 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten / 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. ver
koop te Lunteren, onder vermelding van het gewenste artikel.
Voor België: rekeningnummer 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
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EVENEMENTENKALENDER
22 t/m 29 juli 
19 augustus 
26 augustus 
26 augustus 
2 september 
2 t/m 3 sept.
8 t/m 17 sept.

9 en 10 sept.

16 t/m 17 sept. 
23/24 september 
24 september

30 september 
30 sept./1 okt.

7 oktober 
28 oktober

: Grote plantenshow te Goes. Info elders in dit blad.
: Regionale ruilbeurs afd. West-Brabant. Info in het aprilnummer.
: Succulentenbeurs van het Oosten, in de Hanzehof te Zutphen.
: Plantenbeurs te Schimmert, afd. Zuid-Limburg.
: 12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen, info in het juninummer. 
: Open deur dagen bij J. Gielis, Pappotstr. 49 Westerloo-Tóngerloo, België.
: Cactusreis naar Blanes in Spanje, afhankelijk van het aantal inschrijvingen dat op 

1 juni bij Hr. Sterk binnen was.
: Opendeur dagen vanaf 9 uur bij:

Marcel Broeckhoven, Pastoriestraat 3, 2570 Duffel; Leon Gebruers, Meidreef 74, 
2548 Lint; Albert Goossens, Mechelsebaan 134, 2570 Duffel; Louis van Criekinge, 
Kard. Cardijnstraat 43, 2548 Lint; Emiel van der Auwera, Pierstraat 97, 2638 Reet; 
Edward Verschueren, Lage Vosberg 5, 2560 Rumst.

: Najaarsshow cactufesen en vetplanten, Kasteellei 111 te Wijnegem.
: Hortusdagen in Haren (Gr.)
: Succulentenbeurs van de Belgische ver. "Leuchtenbergia” , info in het aprilnum

mer.
: Bijeenkomst algemene Studieclub, bij hr. Zonneveld te Leiden.
: ELK 1989 dit jaar in Blankenberge, info in het juninummer.
: Cactus- en Vetplantenbeurs in Zuidlaren, info in het aprilnummer.
: Algemene jaarvergadering Succulenta in de Reehorst te Ede.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam
18 augustus : Eerste bijeenkomst na de vakantie.

Plaats: De Hortus, Plantage Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem
17 augustus : Zomeravondbijeenkomst bij mevr. van Die. Aanvang 19.30 uur.
26 augustus : Kasbezoek bij J. Smit, B. Tanzer en W. Ruysch.
14 september : Voordracht door Hr. de Looze, Reisverhalen Amerika I.

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

PROGRAMMA HOYA LIEFHEBBERSDAG 26 augustus 1989 te 
Werkendam.
10.00 Ontvangst met koffie, gelegenheid tot uitstallen van ruil-, 

verkoop- en showplanten.
11.00 Lezing door dhr. W. Bosma: Stapetiae, de aasbtoemen uit de 

fam. der Asclepiadaceae, over bioembouw, bestuiving, 
naamgeving en cultuur.

12.00 Ruil- en verkoopbeurs van (afrikaanse) succulenten, Hoya’s en 
andere Asclepiadaceae en Epiphytische Cactussen.
Gelegenheid tot lunchen, voor koffie wordt gezorgd, lunch
pakket dient men zelf mee te nemen.
Gelegenheid tot het bezoeken van de kwekerij incl. Hoya 
collectiekas.

13.30 Lezing door Mr. T. Green, 's wereld grootste Hoya-collectioneur 
van HAWAII over zijn speurtochten naar Hoya’s in het wild: 
Hoya's in het veld en in de cultuur.
(Deze lezing nog onder voorbehoud)

14.30 Vervolg ruil en verkoopbeurs.

De lezingen en ruilbeurs vinden plaats in een zaal nabij de kwekerij. Op de 
ruilbeurs kunnen liefhebbers en kwekers planten en stekken te koop 
aanbieden. Wild-import planten worden hier niet verkocht.
In verband met de beschikbare ruimte gaarne tafel reserveren.
Voor, tijdens de middagpauze en na de lezingen is er gelegenheid tot het 
bezoeken van de kwekerij en de show- en verkoopkassen en tot het 
bezichtigen van de Hoya collectiekas.
Tijdens deze dag is er een korting van 20% op alle Asclepiadaceae uit 
onze verkoopkas.
Deelname aan deze dag is gratis!

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830.
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Afd. Delfzijl en omstreken
7 september : Plantenruil, inleiding door Hr. Keizer.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.40 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
14 september : Lezing door hr. Claes, waarom andere succulenten.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Flevozoom
18 september : Hr. van Dijk vertelt over het geslacht Astrophytum.
23 september : Kasbezoek in Harderwijk.

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

Afd. Fryslan
12 september : Lezing over Mammillaria’s door hr. Rubingh.

Plaats: dit keer een andere plaats van samenkomst. U hoort hierover van uw afdeling. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
11 september : Kasbezoek bij ons lid hr. Êiesheuvel van kwekerij Lakerveld.

Plaats: Herberg De Prins te Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda en omstreken
21 september : Feestavond, we vieren ons derde lustrum.

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

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
28 september : Hr. de Looze gaat verder met zijn reis door Amerika.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
21 september : Onderlinge contactavond, enige leden zullen hun dia’s vertonen.
23/24 september : Hortusdagen.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.
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Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. 
Tel. 078-124200.

HET ADRES VOOR ANDERE VETPLANTEN.

Mijn aanvullingslijst 1989/2 is thans verschenen. 
De voorjaarsiijst 1989/1 en de aanvullingen erop 
worden U toegezonden na overmaking van f 2,50 
op mijn girorekening 1295340.
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Afd. Den Helder
16 september : Kalanchoë's en inheemse succulente planten door Wiebe Bosma.

Afd. Nijmegen
5 september : Gezellige avond voor leden en partners.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Rotterdam
28 augustus : Nico Uittenbroek, vanaf de prehistorie tot in de huiskamer.
25 september : Hr. de Looze, winterhard?

Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener Manszstraat 80, Rotterdam. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. West-Brabant
19 augustus : Regionale ruilbeurs.

Afd. IJsselstreek
26 augustus : Succulentenbeurs van het Oosten.
29 september : Alles over Euphorbia’s door hr. Van Bruggen en alles over grootbloemige

Mammillaria’s d.m.v. meegebrachte planten.

Afd. Zaanstreek
1 september : Kwis.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zuid-Limburg
26 augustus : Plantenbeurs te Schimmert.
5 september : Leden laten hun vakantiedia’s zien.

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

Afd. Zwolle
28 september : Onderlinge plantenbeurs, na de pauze vertonen enkele leden eigen dia’s.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouw Onderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
17 aug. : Diavoordracht over Rebutia’s en bloemen in stereo door hr. Gruwez.

Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

DER KAKTEENLADEN Verzendhandel
NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT:

EUPHORBIA JOURNAL VOL. 6

verschijnt in augustus en kan vanaf heden besteld worden.
De uitvoering is gelijk aan die van de no’s 1 t/m 5, in linnen gebonden, met 
stofomslag en voorzien van vele schitterende kleurenfoto’s. Prijs ca. DM 98,-. 
(Nog te leveren Bd. 1: DM 108,-, Bd 2 - 5 ieder DM 98,-; Rowley/Caudiciform 
& Pachycaul Succulents DM 155,-).

Door ons is in mei de "SCHWEIZER VERSANDBUCHHANDLUNG URS EGG- 
U” overgenomen. Uiteraard blijven wij hetzelfde assortiment voeren en wor
den de abonnementen door ons normaal uitgeleverd.
Onze nieuwe uitgebreide boekenlijst verschijnt in september/oktober.

JÖRG KÖPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT 
VERSANDGESCHAFT FÜR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1
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GRUSIONIA. tel.: 050-824660 Johan Keirse.
11 aug. : De kleine geslachten: voorgesteld door Firmin Vergauwen.
8 sept. : Arizona, Sonora en Chihuahua, Frank v.d. Broeck neemt ons mee naar het zuiden van de USA 

en Nrd. Mexico.
Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA
18 aug. : Rebutia deel 2 door F. Gruwez.
15 sept. : Waarom andere succulenten door F. Cleas.

Plaats: "Dienstencentrum” , Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

BLOEMEN- EN PLANTENSHOW GOES.

Van zaterdag 22 juli tot en met zaterdag 29 juli a.s. wordt in de gemeentekassen te Goes een grote show 
gehouden van fuchsia’s, kamerplanten, kaktussen en succulenten.
Aan deze show wordt meegewerkt door de Zeeuwse Fuchsia Vereniging, de Koninklijke Maatschappij 
Tuinbouw en Plantkunde, Groei en Bloei, Succulenta afd. Zeeland en Tuincentrum Beveland BV.
Verder zijn er diverse stands aanwezig met onder meer: koffieshop, propaganda, boeken en plantenver- 
koop, bestrijdingsmiddelen, een zilversmid e.a.
De show zal geopend worden op vrijdag 21 juli om 16.00 uur.
De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt slechts f  1,50 p.p.
De gemeentekassen vindt U aan de Troelstalaan te Goes, pal onder de T.V.-toren.
Parkeergelegenheid is in de direkte omgeving aanwezig.
Maak er eens een dagje uit van, gedurende deze week zijn er nog vele andere aktiviteiten in Goes.
Info: Bertus Spee 01105-2595.
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SUCCULENTA
Nederlands Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten.
Secretariaat: Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odialiapeel.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 APRIL 1989.

1. Opening
De voorzitter opent de Algemene Vergadering om 10.30 uur. In zijn openingswoord bedankt hij de af
deling Zwolle die deze vergadering organiseerde en heet hij alle aanwezigen van harte welkom. 
Daarna verzoekt hij de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen ter herdenking van de leden 
die het afgelopen jaar zijn overleden.

2. Notulen Algemene Vergadering 8 oktober 1988.
Onder punt 7E is per abuis Diathecaris vermeld, dit moet zijn: Bibliothecaris. De notulen van de Al
gemene Vergadering van 8 oktober 1988 worden goedgekeurd.
2a. Statuten

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde aanvulling op de notulen van de Algemene 
Vergadering van 3 mei 1986 en keurt hiermede de Statuten en Huishoudelijk Reglement zoals 
voorgesteld op 3 mei 1986 goed.
In de statuten is de status van de afdelingen vastgelegd. De nu goedgekeurde statuten en huis
houdelijk reglement zullen zo spoedig mogelijk worden gedrukt en aan de afdelingen ter be
schikking worden gesteld.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
а. Floriade 1992.

Het Bestuur heeft de mogelijkheden van deelname aan de Floriade in 1992 in samenwerking met 
een aantal afdelingen onderzocht. Conclusie is dat deelname zowel organisatorisch als finan
cieel zeer hoge eisen zal stellen aan de vereniging. Op dit moment kan het Bestuur nog geen de
finitieve uitspraak doen omtrent deelname.
De Algemene Vergadering spreekt zich duidelijk uit vóór deelname en verzoekt het Bestuur de 
mogelijkheden te onderzoeken. Ondermeer worden de volgende suggesties gedaan. Sponsoring 
door banken, kwekers en andere bedrijfstakken. Tijdelijke verhoging van de contributie. Verplich
te of vrijwillige éénmalige financiële bijdrage van de leden. Organiseren van een loterij. Finan
ciële bijdrage van de afdelingen.

4. Jaarverslag van de secretaris.
Het Bestuur kwam het afgelopen jaar 8 maal in vergadering bijeen. Een vergadering werd gehouden 
met de redactie en een maal werd naar België afgereisd voor een bespreking met dhr. van Oeveren 
en dhr. De Wael. Ook waren er een aantal oriënterende gesprekken met de organisatie van de Floria
de en enige afdelingen omtrent de mogelijkheden van deelname aan dit evenement.
Ondermeer kwamen tijdens de bovengenoemde vergaderingen de volgende onderwerpen aan de or
de:
1. De jubileumspeldjes. Problemen waren er met de aantallen die te laag werden ingeschat en het 

idee van een aantal leden die meenden dat het bestuur zelf maar moest uitzoeken hoelang ie
mand lid was.

2. Folders. De strooifolder werd herdrukt.
3. Ledenadministratie. Overgang naar ander computerbureau werd gerealiseerd zonder problemen 

voor de leden, echter niet voor het Bestuur. Voordelen zijn snellere service van de ledenadmi
nistratie en minder werk voor de penningmeester i.v.m. innen van contributie.

4. Advertenties in vak- en hobbybladen. Gezien de prijs is met één advertentie begonnen en zal 
eerst het effect worden gemeten.

5. Bestuursleden. Het liep niet storm met kandidaten voor een functie in het Bestuur. Jammer dat 
een niet onaanzienlijk gedeelte van de tijd van het Bestuur gaat zitten in het zoeken naar nieuwe 
Bestuursleden.

б. Kalender. Helaas blijft de uitgave van de kalender een kwestie van veel werk voor weinig geld. In 
het kader van een verdergaande integratie met onze zusterverenigingen uit België ziet het 
Bestuur de gezamenlijke uitgave echter als zeer positief.

7. Nieuwe affiche. Carla Wolters kreeg opdracht om een nieuw affiche te ontwerpen.
8. Statuten. Na langdurig beraad besloot het Bestuur de in 1986 goedgekeurde Statuten en Huis

houdelijk reglement niet verder te wijzigen en eerder gedane voorstellen in te trekken.
9. Integratie met België. Contacten met dhr. De Wael en dhr. van Oeveren van de afdeling Brabant- 

België hebben geleid tot het voorstel om het Bestuur met een lid uit te breiden en dhr. De Wael 
als kandidaat voor te dragen.

10. Redactie. Eerste vergadering met de gewijzigde redactie, onderwerpen: verschijningsdatum, lay- 
out, inhoud en redactieraad. Dhr. Pullen is gevraagd om een aantal ideeën te ontwikkelen.

11. Buiningdia’s. De diathecaris ontwikkelt ideeën tav series. De aantekeningen van Dhr. Buining 
zijn in het bezit van de diatheek en zijn uitsluitend ter inzage na voorafgaande toestemming van 
het Bestuur.

12. Floriade. Voorbesprekingen met organisatie en afdelingen zijn afgerond. Gewerkt wordt nu aan 
een plan tot deelname.
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13. Handleiding. De redactie heeft de taak op zich genomen de handleiding te herschrijven en aan 
te vullen.

5. Jaarverslagen van de instellingen.
Er zijn geen opmerkingen tav de gepubliceerde verslagen. De redactie verzocht om aandacht te blij
ven besteden aan de verhouding ”eenvoudige” /” moeilijke” artikelen.
De voorzitter bedankt daarop de Beheerders van de instellingen voor het vele werk dat zij het afgelo
pen jaar weer belangeloos voor de vereniging hebben verricht.

6. 1. Verslag kascommissie en balans 1988.
De Kascommissie verleent de penningmeester decharge en spreekt tevens haar bewondering uit 
voor de nauwgezette wijze waarop de penningmeester de financiën van de vereniging beheert. 
De vergadering gaat akkoord met de gepubliceerde balans over 1988.

2. Verkiezing nieuwe kascommissie
De kascommissie in 1990 zal worden gevormd door leden van de afdeling Eindhoven.

7. Verkiezing nieuwe Bestuursleden.
De heren F. de Groot en J. De Wael worden met algemene stemmen gekozen tot resp. secretaris en 
bestuurslid van de vereniging.

8. Het bestuur heeft dit agendapunt laten vervallen.
9 Ledenwerfwedstrijd

De prijs van de afdelingen werd gewonnen door de afd. Utrecht. De eerste en tweede ledenprijs wer
den gewonnen door resp. dhr. J. Emmers van de afd. Gorinchem-Den Bosch en dhr. L. Bercht van de 
afd. Utrecht.

10. Rondvraag
1. Hoe wordt gecontroleerd of afdelingsleden ook lid zijn van de vereniging. Een maal per jaar 

wordt een ledenlijst aan de afdelingen gezonden ter controle van de afdelingsleden. Indien een 
afdeling een extra overzicht wil wordt deze op aanvraag door de ledenadministratie verstrekt.

2. Dhr. Sterk vraagt aandacht voor de Spanjereis die hij dit jaar voor de laatste maal organiseert.
3. Is Succulenta voldoende bekend bij het Bloemenbureau Holland. Het secretariaat ontvangt re

gelmatig post van deze instelling, enige extra reclame kan echter nooit kwaad.
4. Er is door de diverse wijzigingen van de statuten geen duidelijkheid meer. Binnenkort zullen de 

statuten en huishoudelijk reglement opnieuw worden gedrukt en aan de afdelingen worden toe
gezonden.

5. Is er een diaserie speciaal voor leken beschikbaar, bijvoorbeeld om op beurzen en tentoonstel
lingen te vertonen. De Diathecaris zegt dat hij aan dit type lezing werkt. Indien een afdeling spe
ciale wensen heeft kunnen ze contact opnemen met de Diathecaris.

6. Is het mogelijk dat er voor een apart "damesprogramma” wordt gezorgd tijdens de Algemene 
Vergaderingen. Het bestuur vindt dit een goed idee. Het is echter aan de organiserende afdeling 
om dit te verzorgen.

7. Verzocht wordt om aanmaningen aan Duitse leden in gesloten enveloppen te verzenden.
11. De data voor de volgende Algemene Vergaderingen worden vastgesteld op 28 oktober 1989 in de 

Reehorst te Ede en op 7 april 1990 in Den Helder. De vergadering van 7 april zal door de afdeling 
Den Helder worden georganiseerd.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun positieve bijdrage en sluit om 12.30 uur de vergade
ring.

P. Melis, secretaris

NIEUWE LEDEN IN DE MAAND MEI

Bongers J.E.G., Tienderweg 42, 6093 EP Heythuysen 
Goodson Phil., Granary Lane 5, 0 Budleigh Ex 9 6ES, 

Groot-Brittannië
Grijsen H., Lichterstraat 100, 1034 HR Amsterdam 
H.E. Huntington Lib & Art Gal., 0 San Marino Ca 

91108, USA
Hertrays W.A., Landstrekenlaan 131, 5235 LL ’s-Hertogen- 

bosch
Hold G., J. Gschligas. 3/Hl 14, 08052 Graz, Oostenrijk 
Oste K., Breeweg 4A, 4371 CB Koudekerke 
Papsch W., Wienerstrasse 28, 08720 Knittelfeld, Oostenrijk 
Peekstok J., Benedenrijweg 49, 2982 XA Ridderkerk 
Rijke T. de, Noordweg 444, 4333 KL Middelburg 
Steen E.l. van, Dorpsstraat 770, 1566 ET Assendelft 
The I.H., Burg. Dijkmeesterweg 43, 7201 AK Zutphen 
Toom W.l. den, Vondellaan 45, 2902 AR Capelle a.d. IJssel 
Traas, Laustraat 19, 4453 AV ’s Heerenhoek 
Tuinder P.J. den, Jasmijnstraat 25, 3297 BA Puttershoek 
Uyar H., Oterleekstraat 9H, 1023 ED Amsterdam 
Vries A. de, De Pegge 2, 8435 XT Donkerbroek

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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STUDIECLUB SUCCULENTA

Op 1 april vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van de studieclub plaats te Den Helder, ten huize van de fa
milie Abbenes.
Om 10.30 uur opende voorzitter Rubingh de vergadering en.heette de 15 gekomen leden hartelijk welkom. 
Na de koffie konden we in 2 groepen de kas van de heer Abbenes bekijken. Het is de moeite waard, om 
daar alleen voor naar den Helder te gaan.
Dick Abbenes kweekt al 20 jaar cactussen en reeds 18 jaar specialiseert hij zich op de geslachten Rebu- 
tia, Aylostera en later is daar Sulcorebutia bijgekomen.
Zijn planten zijn voorzien van etiketten met de naam, maar ook met het veldnummer van de vinder. Een 
bijzondere verzameling, zeer duidelijk gerangschikt, Abbenes kan er met grote kennis van zaken over ver
tellen.
Johan Pot vertoonde dia’s van zijn reis in 1988 naar Bolivia. Zijn toelichting op de vertoonde dia’s was 
zeer interessant.
Sulcorebutia is een nog jong geslacht. In 1930 beschreef Backeberg de door hem gevonden, toen nog he
tende Rebutia Steinbachi, pas in 1948 werd het geslacht Sulcorebutia genoemd.
Rinus van Veldhuizen deed verslag van de studiegroep Thelocactus. Op duidelijke wijze vertelde hij over 
deze groep, bestaande uit de heren Alsemgeest, Bregman, de Looze, Rubingh en van Veldhuizen. Thelo- 
cactussen komen uit het hooggebergte, kenmerken zijn: een groef vóór het areool, waar de bloem uit
komt; de zaadbes scheurt aan de onderkant open, de bes is nog groen, maar de zaden vallen er onderaan 
al uit; Thelocactussen hebben geen haakdoorns.
De eerste meldingen over het geslacht Thelocactus dateren al van 1860: Thelocactus Bicolor.
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 september 1989 bij de hr. Zonneveld te Leiden.

Opgaven voor het sept.-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 van max. 6 
regels zetten in deze rubriek. Alleen advertenties 
de hobby betreffende worden opgenomen.

Aangeboden: Tot 1 oktober zaden van Sulcorebutia 
op veldnummer. Wilt U /1,50 aan postzegels in de 
enveloppe bijsluiten voor toezenden zaadlijst. Jo
han Pot, Gagarinstraat 17, 1562 TA Krommenie. 
Tel.: 075-287844.
Aangeboden: Ruim 10 jaar oude gevarieerde cac
tusverzameling. Omstreeks 650 planten. Vraagprijs 
/ 1500,-- contant. F. Bronsteede, Vreeswijkstraat 
180, 2546 CC ’s-Gravenhage. Tel. 070-664475.
Gevraagd: Ik heb een Philips dia- projectietoestel 
in overvloei, type ” dia 4000” . Eén apparaat is ka
pot. Het werkt met ronde en platte slede. Deze toe
stellen worden niet meer gebouwd. Heeft iemand 
een dergelijk apparaat te koop, of weet iemand 
waar dat van mij nog hersteld kan worden. R. Fon- 
teijne, Markt 10, 8110 Kortemark (B). Tel.: 051- 
566948.
Aangeboden: Property zaaibak verwarmd, 2 stuks 
kleinere en 2 stuks grotere zaaibakken. Prijs / 125,--. 
Mevr. Wiegman, Kruisbeeklaan 14, 1951 KG 
Velsen-noord. Tel.: 02510-26810.

Gevraagd: Contact met Haworthia verzamelaars 
door verzamelaar, met als doel het ruilen van plan
ten. Ingo Adamczyk, Bretzelnweg 102, 5160 Duren 
(BRD).

H.G. Krijnen, secr. 
Prof. Struyckenlaan 14, 2741 EZ Baarn 

Telefoon 02154-18724.

Aangeboden: Wegens plaatsgebrek 2 stuks ver- 
sch. Euphorbia's, ± 1,90 m. hoog. Fraaie gave 
planten. / 75,- per stuk, twee / 130,-. J. Mommers, 
Postelstraat 76, 5296 LP Esch. Tel.: 04110-1531.

Gevraagd: Van Succulenta de no’s 6, juni 1975, 8 
augustus 1976 en 4, april 1978. J. Peeters, Voet- 
weg 11, 2250 Broechem (B). Tel.: 03-4855251.

Gevraagd: Planten en zaad van kleine vetplanten, 
bij voorkeur Haworthia, Huernia en Stapelia. Wel 
alles op naam. J. Speijken, Maasstraat 12, Broek- 
huizenvorst. Tel.: 04763-1762.

r CACTUSKWEKERIJ

LS p é c ia l  P la n t s
H. de Vries, Folgeralaan 2B 

Drachten, tel. 05120-20699 
Kas open:

di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 

maandag gesloten

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

DOUG * VIVI ROWIAND
200 Spring Rood •  Kempslon. Bedford •  Eng tand M IU2-6ND 

Tetephone Bedford (0234) 5B970
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De heer Chr. de Ringh (Succulenta 1936).

"De heer De Ring werd geboren op 12 november 1 883.
In april 1 922 kwam hij bij onze club, van meet af aan was hij een echte 
medewerker.
In 1 923 propagandeerde hij met het artikel "Hoe kunnen wij onze vereni
ging tot bloei brengen”  de oprichting van de afdelingen.
In 1 925 werd Christiaan adviserend lid van het bestuur wat propaganda be
trof. Een terechte keuze, want het ledental steeg geweldig. Op 2 7 november 
1 926 werd hij eerst als voorlopig voorzitter aangesteld en vanaf 1 927 als 
definitief voorzitter.
In het voorjaar van 1 929 verscheen van zijn hand het cactusboek "Vade
mecum” . Het is dank zij De Ringh dat de firma Verkade in 1 931 en 1 932 
het "Verkade Album Cactussen”  en "Verkade Album Vetplanten”  uit
bracht.
Einde 1 940 achtte de heer De Ringh de tijd gekomen om zijn funktie als 
bestuurslid neer te leggen.
Een groot voorzitter was het geweest waar ieder lid grote achting voor had. 
Op 1 5 juni 1951 wisselde Christiaan de Ringh het tijdelijke voor het eeuwi
ge''.

En zoals de heer G.D. Duursma schreef:
"Chr. De Ringh heeft voor onze vereniging zeer veel gedaan en daarom blij- 
ve zijn naam steeds bij ons allen in dankbare nagedachtenis”

Voor velen van ons is de heer De Ringh een onbekende. Maar hij heeft on
miskenbaar zijn stempel op Succulenta gedrukt. Het is mede dank zij deze 
pionier dat nu na 70 jaar Succulenta nog bestaat. (wordt vervolgd)
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Over Consolea spinosissim a en Consolea rubescens

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Tijdens een beleefdheidsbezoek aan Prof. C.D. Adams — de schrijver van 
Flowering plants of Jamaica — verbaasde ik mij over een weinig-overzichte- 
lijke cactusmassa, vlak voor de ingang van zijn Department of Botany van de 
University of the West Indies in Jamaica, waarin ik Opuntia spinosissima 
meende te herkennen. Ja — zei Prof. Adams — en dit is nog maar de helft, 
de rest is er een tijdje geleden afgebroken. Wij beschouwen deze als het 
type-exemplaar.
Mijn belangstelling voor deze soort hield verband met mijn herinnering aan 
enkele merkwaardig uitziende opuntia's op de Bovenwindse Eilanden, die als 
seinpalen boven het struikgewas uitstaken: boomvormig vertakt, met asym
metrische schijven waaruit opvallend kleine bloemen te voorschijn kwamen. 
Het waren cactussen welke door Britton en Rosé — met nog enkele andere 
soorten van het noordelijk deel van het Caraïbisch gebied — waren samenge
bracht in hun Series Spinosissimae.
Gezien de vele onzekerheden welke men tegenkomt bij het bestuderen van 
deze planten, moge een beschrijving van dit geringe, slechts van 1 1 vind
plaatsen op 8 eilanden verzamelde materiaal, toch nog iets kunnen bijdragen 
tot onze kennis van de cactussen van de Bovenwindse Eilanden der Kleine 
Antillen.
In hun monografie The Cactaceae (1 920) omschrijven Britton & Rosé hun 
Series Spinosissimae als: "Erect species, mostly tall, the ultimate branches 
spreading or divaricate, flat, usually elongated, spiny or sometimes unarmed; 
flowers small, yellow, orange or red, or changing from yellow to red; fruit 
fleshy... The series represents the genus Consolea of Lemaire".
Het is verwonderlijk dat deze auteurs — bij de beschrijving van de 7 soorten 
welke zij meenden te mogen rekenen tot een groep waarvan zij reeds in 
1 908 schreven dat dit was een "sharply defined and homogeneous group 
with some claim for consideration as a genus, as proposed by Lemaire" — 
niets zeggen over de merkwaardige vorm van de stijl, welke Lemaire deed 
besluiten tot het oprichten van zijn genus Consolea, hoewel het hier gaat om 
een kenmerk, dat op plaat 36 van hun monografie duidelijk is afgebeeld. La
ter heeft Britton (1930) het genus Consolea wèl erkend, evenals verscheide
ne andere auteurs, die niet alleen behoefte hadden het grote aantal soorten 
Opuntia in overzichtelijke groepen te splitsen, maar tevens van mening waren 
dat het bezit van een 'manchet' om de stijlbasis zo'n bijzonder kenmerk was, 
dat dit de erkenning van een genus (of subgenus) Consolea rechtvaardigde 
(zie Fig. 5, 13 en 14).
De vorm van de stijl die Lemaire tot het opstellen van het genus Consolea 
deed besluiten wordt door hem beschreven als "stipité a la base et inséré 
dans un disque creux, cupuliforme, glandulifère ou nu(?)".. Rümpler (1886) 
spreekt van een "nach unten stielartig verjüngte Griffel ander Basis von eine 
Art Becher umgeben" en geeft hiervan een (misschien wat tè) nadrukkelijke 
afbeelding. Buxbaum (1 953, p. 1 52/1 53) vermeldt, dat "In some mem- 
bers of the Opuntiae the nectar-chamber is somewhat closed by a cover... 
Here the lower part of the pistil bears a console collar-like projection which 
covers the nectar-chamber... Lemaire first noticed this organ... and therefore 
he established the separate genus Consolea...".
Lemaire noemde het geslacht naar M.A. Console, inspecteur van de botani
sche tuin van Palermo, die hem op de eigenaardige vorm van de stijl bij



Opuntia rubescens en O. spinosissima attent maakte: de naam Consolea 
heeft dus niets te maken met het woord 'console', waarmede men de cirkel
vormige rand rondom de basis van de stamper zou kunnen aanduiden. 
Charles Lemaire (1800-1871) gaf in 1862 de volgende twee bloembe- 
schrijvingen, ''observées par M. Console, et qui suffisent indubitablement 
pour la justification du genre."

Consolea rubescens
"Fleurs (juin et aoüt). Corolle de 0 * .025 de diamètre, d'un jaune orangé; ovarie obové, compri
mé, tuberculé (c'est-a-dire cyrtomé), d'un vert obscur, haut de 0 * .060 sur 0 * .030 de large, a 
aréoles obovées, jaunes, situées sur l'angle supérieur des tubercules (cyrtomes), munies d'une 
très-petite feuille jaune et d'un a trois aiguillons (sétules) courts, de la même couleur; en outre, 
l'ovaire est toujours gibbeux du cöté opposé è celui de son insertion. Sépales très-courts, dres- 
sés, épais, coriaces, ovés, ou obcordés, ou réniformes et mucronés, couleur de beurre, lavé de 
carmin dorsalement; 10 pétales coriaces, obovés, échancrés au sommet, bisériés, d ’un beau 
jaune doré; étamines nombreuses, irritables, a filaments colorés comme la corolle; anthères jau
nes; style jaune, épais, inséré au sommet d'un parastyle en forme de coupe et terminé par 6-7 
divisions stigmatiques, épaisses, courtes, très-adhérentes entre elles, et égalant les étamines en 
hauteur. Ovules campulitropes. Baies (une seule observée), haute de 0 * .1 0 ."

Consolea spinosissim a
''Fleurs se montrant presque toute l'année et en abondance jusqu'au milieu de l'hiver. Corolle 
de 0 '  .03 de diamètre, d'un beau jaune doré. Ovaire de 0 * .035, oblong, un peu aplati, gibbeux 
d'un cóté. Sépales courts, obcordés, échancrés, mucronés; d'un rouge saumoné foncé; pétales 
obovés coraces, érosés au sommet (déchiquetés), larges, couleur d'or interieurement, saumo- 
nés exterieurement; Étamines (irritables) nombreuses, rapprochées du style; filaments d'un jau
ne safran, anthères jaune soufre; style stipité, jaune, de la hauteur des étamines, è cinq divisi
ons; il est inséré sur une espèce de parastyle, sur Ie limbe duquel existent six ou sept glandes 
symmétriquement disposées. Baies...?"
Fig. 1. De plant op het terrein van de University o f the West Indies in Mona IJamaica) welke als het type-exemplaar van 
Opuntia spinosissima werd beschouwd: boomvormig, met een ongelede stam van 2,5 m lengte.
Fig. 2. De stam van de plant van Mona: cylindrisch, 20 cm dik, met tot 5 cm lange doorns; grof geschilferd en met lengte- 
barsten.
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Fig. 4. Opvallend aan de boomvormige opuntia van Mona zijn de langwerpige asymmetrische stengelleden die soms een 
min o f meer sikkelvormige gedaante aannemen.

Na Lemaire is aan de bloemen van Consolea weinig aandacht meer 
besteed, zodat op deze thans enigszins uitvoerig wordt ingegaan. Daarbij 
zullen echter de volgende gemeenschappelijke kenmerken niet meer worden 
vermeld:
- Een komvormige bloembodem, geheel met meeldraden bezet, met uit

zondering van het deel rondom de aanhechting van de stijl dat onder de 
laagst-staande meeldraden is gelegen;

- Een stamper welke aan zijn basis een brede richel vertoont, gelijkend op 
de rand van een schaal, als deel van een structuur welke wat vorm betreft 
kan worden vergeleken met een omgekeerde kegel die als een manchet 
de basis van de stijl omvat;

- Honderden meeldraden van verschillende lengte, waarbij de langere ho
ger staan ingeplant dan de kortere; helmknoppen van omstreeks 1 mm 
lengte die beweeglijk zijn aangebracht;

- Onderste meeldraden welke zó ver naar binnen staan gebogen, dat zij de 
rand van de manchet beroeren en aldus de daaronder liggende ruimte (de 
honingkamer) vrijwel afsluiten;

- Bovenste meeldraden welke zo dicht aaneengesloten op één rij staan, dat 
hun ondereinden zijn versmolten of verkleefd, waardoor zij (althans bij 
jonge bloemen) als een palissade ('hymen') de meeldraadmassa omvat
ten.

Buxbaum (1 953, p. 1 46 e.v.) vestigt er de aandacht op, dat de meeldra
den van cactussen kunnen worden onderscheiden in: a) een groep die op 
de benedenhelft van de bloembodem is ingeplant en waarvan de vaat- 
bundels eerst een scherpe knik naar beneden maken: b) een groep van 
langere meeldraden op de bovenhelft van de bloembodem, waarvan de 
vaatbundels geheel naar boven zijn gericht (zie Fig. 12-14). In de 
bloemknop van Consolea is goed te zien, dat de meeldraden van de bin-
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nenste groep sterk naar binnen staan gericht, met de helmknopjes naar 
boven gevouwen, en de helmdraden van de buitenste groep naar boven 
staan, met de helmhokjes naar beneden gericht. Ook aan de verschillende 
typen van honingkamer (nectar-chamber) bij andere cactussen — en aan 
de verschillende wijze waarop door de bovenste meeldraden een 'hymen' 
(throat-circle) kan worden gevormd — wordt door Buxbaum (p. 1 40 e.v.) 
veel aandacht gegeven.
Reeds vroeg heeft het merkwaardige uiterlijk van de vertegenwoordigers 
van deze groep de aandacht getrokken.
Haworth (1 81 2, p. 1 94) schrijft van zijn Cactus (spinosissimus). ''The 
plant often arises erect to the height of fifteen or twenty feet, and the 
young branches become exsiccated and fall off as new ones are produ- 
ced; so that the stem is always simple, except at the very top, where a 
few cruciated single-jointed branches appear.''
Pfeiffer (1 837, p. 166) brengt de opuntia's met een dergelijke semafoor- 
achtige vertakking samen in de "Cruciatae. Caule inarticulato compresso 
erecto, ramis compressis lateralibus, plerumque oppositis'', een handel
wijze die o.a. door Förster (1846, p. 497: ''Gruppe: Cruciatae - Ge- 
kreuzte...") en Schumann (1894, p. 200: ''Reihe Cruciatae Pfeiff.") 
wordt gevolgd. Berger (1 929) beschouwt Consolea als Subgenus = 
Cruciformes K. Schum.
De naam "Croix de Lorraine'' welke men bij Persoon (1 807, p. 23) en 
enkele latere auteurs tegenkomt hebben deze planten aan hun wijze van 
vertakking te danken.

Consolea spinosissima (Miller, 1 7 68) Lemaire, 1 862

Opuntia spinosissima Miller, 1768, Opuntia no. 8 ("articulis longissimis tenuibus compressis, 
spinis longissimis confertissimis, gracilibus albicantibus armatis... from Jamaica").
Haworth, 1812, p. 193; De Candolle, 1 828, p. 472; Pfeiffer, 1 837, p. 166-167; Förster, 
1846, p. 498; Grisebach, 1864, p. 302; Rumpler, 1886, p. 964, fig. p. 902; Schumann, 
1 8 9 4 ’, p. 200; 1 903, p. 705-706; Britton & Rose, 1 908, p. 51 2; 1 920 I p. 204, fig. 258, 
pl. 36 ("Southern coast of Jamaica", descr.); 1937 2nd ed.; 1 963 3rd ed.; Fawcett & Rendle, 
1 926, p. 277-278; Berger, 1 929, p. 65 (subgenus Consolea); Werdermann, 1 931, p. 227- 
228 (Cuba. prov. Oriente /?/); Buxbaum, 1 950, p. 53; 1 953, p. 1 52-1 53; Borg, 1 951, p. 
73; Adams, 1 972, p. 273-274 (Jamaica "Locally common in Coastal parts of the Southern pa- 
rishes, on arid exposed limestone or gravel... fl. Jan-Sept, fr. Sept-Feb.") (Cayman Brac, 
descr.); Proctor, 1 984 (Cayman Brac).

Consolea spinosissima (Miller) Lemaire, 1 862, p. 1 74 ("Antilles et notamment Ia Jamaique” , 
bloembeschr.).
Berger, 1 926, p. 94; Britton, 1 930, p. 228; Backeberg, 1 958, p. 381-383 , fig. 398-399; 
1 966, p. 93.

Cactus spinosissimus (Miller) Martyn, 1 771, p. 88 ("C. articulato-prol. artic. oblongis, spinis 
longissimis subulatis et setaceis".)
Persoon 1807, p. 23 ('La croix de Lorraine'); Willdenow, 1813, p. 34; Link, 1822, p. 24; 
Donn, 1 823.

Jamaica. Mona, Campus U.W.I., 1 4 .VI. 1 973; bloeiende plant (Fig. 1 -4). - Port Royal, Palisa- 
dos, 10.V.1 973. - Palisados, 1,5 km ten O. van Port Royal, zandige landtong met struiken en 
cactussen, 15.VI.1973; bloeiende plant (Fig. 8).

Cromhoutstraat 38, 6971 A V  Brummen (wordt vervolgd)
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H et g e s la c h t T h e lo ce p h a la  (II)

S. KOOIJ

Cultuur
Is de cultuur van deze planten moeilijk? Ja en nee. Het lijkt mij in dit kader het 
meest eerlijk en het eenvoudigst wanneer ik alleen mijn eigen cultuurervarin- 
gen hier neerschrijf.

Standplaats
Staan de planten in de natuur bloot aan een sterke zon, in de verzameling zal 
men de planten onder glas niet aan direct zonlicht kunnen blootstellen. De 
hier gekweekte planten zijn duidelijk anders dan de planten in Chili. Logisch 
zult u denken, maar ik bedoel hiermede dat de bij ons uit zaden gekweekte 
planten veel minder weerstand hebben tegen de hitte onder glas. In de inlei
ding gaf ik al aan dat de planten op de natuurlijke groeiplaats in de droge pe
riode bedekt worden met zand en stof. Daar wij in de verzameling deze plan
ten graag willen zien en ik nog geen enkele liefhebber ken die zo "ech t”  
kweekt dat hij of zij de planten bedekt met zand, moet men voor verbranden 
zeer goed opletten. De planten beschikken voor het merendeel niet over een 
krachtige bedoorning die hen beschermt tegen felle zonneschijn. In de 
heetste (lees meest zonintensieve) maanden van het jaar groeien de planten 
het best onder een zgn. schermdoek. Veel frisse lucht doet de planten goed. 
De planten krijgen in de natuur bijna geen direct water in de vorm die wij, 
ik mag wel zeggen, soms tot verveling toe kennen, nl. regen; toch geef ik 
mijn planten regelmatig een goede slok. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 
dat ik meer de nevelspuit hanteer dan de broes, maar droog houden gebeurt 
alleen in de winter. Ongemerkt kom ik al op het punt van de verzorging. Zelf 
heb ik mijn planten in zgn. plantengoten staan die hoger in de kas hangen, 
maar wel onder schermdoek.
Verzorging
Voortgaand op het reeds eerder geschrevene: men moet oppassen dat men 
de planten niet opblaast. Door een verkeerd grondmengsel, met name een 
teveel aan humus c.q. teveel aan mest, groeien de planten uit tot bolvormen 
die hier zeer ontsierend werken. De planten gaan scheuren en de "littekens" 
die zo ontstaan doen het uiterlijk van de plant geen goed. De planten kunnen 
zeer sober gekweekt worden. Het grondmengsel moet niet te voedzaam zijn. 
Gebruik meer scherp zand dan potgrond of turf. Houd de grond ook luchtig. 
De penwortel kan dan goed groeien. Gebruik ook hoge potten. Mochten deze 
in de loop der tijd te ondiep worden dan is er een simpele methode om diepe
re potten te maken. Men neemt een pot van bijv. 8 cm, haalt de bodem eruit 
en plakt een daaronder passende, kleinere pot aan vast. Zo creëert u een eta- 
gepot waarin de planten weer langer kunnen staan. Veelvuldig verplanten is 
beslist niet nodig. De relatieve rust wordt bij verpotten verstoord en de pen
wortel heeft weer langere tijd nodig om te "wennen" aan de nieuwe omge
ving. Enige jaren zonder verpotten doet de planten beslist geen kwaad. Ge
bruikt u een ander substraat, bijv. lava of Argex, gebruik dan de wat fijnere 
vorm. Een nadeel van lava of Argex is dat deze substraten niet "inklinken" 
met als gevolg dat door de groter wordende penwortel de potten bol gaan 
staan. U dient hier alert op te zijn en de hoeveelheid lava of Argex eventueel 
te verminderen als dit zich voordoet.
Nu hoeft u dit niet elke week te controleren, want zo spectaculair is de groei 
nu ook weer niet, hoewel men weleens voor verrassingen kan komen te



staan. In mijn kas stond een styropor bak met kleine planten (zaailingen). 
In deze bak (zulke bakken zijn uitstekend geschikt voor zaaien en verspenen) 
ik doel hier op de diepere uitvoering van ongeveer 1 2 cm die vroeger bij de 
komkommerteelt als verpakking dienst deed voordat de kartonnen doos haar 
intrede deed en die nu als verpakking voor vis gebruikt wordt (vraag ernaar bij 
de visafslagen in Nederland en dan natuurlijk wel naar nieuwe; ze zijn er in di
verse maten en niet duur) stonden enige planten die een penwortel maken, 
o.a. Pyrrhocactus dimorphus. Op zekere dag constateerde ik dat er een 
tweetal planten "omhoog”  gedrukt waren. Ik dacht meteen aan ongedierte. 
Muizen? Wormen? Niet mogelijk. Ik haalde de planten uit de bak en consta
teerde dat de wortels geheel intact waren, maar een lengte van 1 4 cm had
den en daar de bak maar 1 2 cm diep was gaf dit problemen.
De planten krijgen vanaf eind september geen water meer. Op zeer zonnige 
dagen wordt er nog iets geneveld, maar er wordt sterk op gelet dat de plan
ten volkomen droog de winter ingaan. De planten drogen in de winter iets in, 
waardoor ze wat rimpelig worden. Dit heeft echter geen enkele negatieve in
vloed op de planten. De groei en bloei worden niet negatief beïnvloed. Reeds 
eerder meldde ik dat de planten in de natuur onder stof en gruis bedolven 
werden. Dat is mede mogelijk door dit inkrimpen.
In april, wanneer de zon weer krachtig genoeg is, krijgen de planten weer 
zeer voorzichtig water. In de maand daarvoor wordt zeer voorzichtig gene
veld. In mijn oude kas stonden de planten de gehele winter zonder directe 
zon, daar deze achter een schuur stond. In de nieuwe situatie is dit probleem 
ondervangen en kan het seizoen wat eerder beginnen.

Vermeerdering
Er bestaan vele lezingen over hoe te zaaien. Ik wil niet in discussie gaan met 
de liefhebbers die in de loop der tijden ons maandblad hebben gediend door 
al hun verschillende zaaimethoden aan ons voor te stellen. De methode die ik 
gebruik is zeer eenvoudig en is in de tijd dat ik mij specifiek bezig houd met de 
groep van Thelocephala's, Pyrrhocactussen en Neoporteria's, positief geble
ken. De eerste keer dat ik zaaide deed ik dat in een speciale bak, die ver
warmd werd d.m.v. een gloeidraad met trafo. De temperatuur lag rond de 
25°C. De kieming verliep voorspoedig, maar naarmate de weken vorderden 
werd ik steeds weer "verrast" door het feit dat de zaailingen glazig werden. 
"Te warm", luidde het korte maar rake antwoord van een ervaren liefhebber 
die ik om raad vroeg. Ik volgde zijn raad op en trok de stekker, ondanks het 
feit dat het februari was, uit het stopcontact. Op kamertemperatuur ging het 
uitstekend en vele zaailingen die toen de slag overleefden, staan nu nog in 
mijn verzameling. Thans zaai ik meestal eind april op kastemperatuur. De 
zaailingen groeien goed en worden pas in het tweede jaar verspeend. Voor 
het zaaien gebruik ik normale potgrond. Als grond voor het verspenen ge
bruik ik potgrond met metselzand. Ik nevel de zaailingen wel regelmatig in de 
winter. Uitdrogen is niet echt goed; het vertraagt de start in het voorjaar aan
merkelijk.
Naast het zaaien, dat zonder meer het leukste is, bestaat de mogelijkheid van 
vegatatieve vermeerdering door stekken. In snel tempo kan men planten uit
lopers laten maken door a) de kop eruit te halen of b) de planten te enten. Het 
laatste gaat het snelst. Een nadeel is dat de planten vele malen groter worden 
dan hun natuurlijke vorm, wat esthetisch absoluut niet verantwoord is, maar 
voor het doel der vermeerdering uitstekend geschikt. De stekken dienen bij 
het afnemen niet te klein te zijn als ze op eigen wortel door moeten gaan. Het 
duurt lang voordat de planten (stekken) wortels maken, maar geeft verder



Thelocephala napina

Foto: A.F.H. Buining

geen problemen. Enten op Eriocereus jusbertii heeft ondanks de eigenschap 
van de onderstam niet te ''blazen'', toch ook tot gevolg dat de planten te 
groot worden.
Stekken bewortel ik met succes op lava, een medium dat de laatste tijd 
steeds meer in de belangstelling komt te staan bij de liefhebbers. Er bestaan 
diverse soorten. Ik gebruik lava die ik van medeliefhebbers uit Duitsland krijg. 
De resultaten op lava zijn uitermate goed, zodat ook ik in de loop der tijd over 
ga op dit substraat. Een belangrijk voordeel zie ik in de tamelijk rustige, com
pacte groei die planten op lava vertonen.
Hoewel de weg via zaaien wat langer duurt is het zeker het proberen waard. 
De in april 1 985 gezaaide T. napina en T. mitis bloeiden reeds in 1 987. 
Een Engelse cactusvriend kweekt zijn planten de eerste jaren in grond, waar
na hij zijn planten overzet op een lava-mengsel. Een andere cactusvriend 
kweekt zijn planten in fijngeslagen dakpannen. Van te voren worden de dak
pannen gecontroleerd op het kalk-gehalte; dit mag niet te hoog zijn. Zijn plan
ten staan reeds jaren in dit substraat en de planten zien er dermate hard uit 
dat deze niet meer van natuurimporten te onderscheiden zijn. Echter, op nor
male cactusgrond gaat het ook. De voorspoedige groei wordt mede bevor
derd door watergeven van onder af; bij een cultuur op een ander substraat 
dan grond een "m ust" i.v.m. de voedingszouten die gegeven moeten wor
den. Deze zouten kunnen zich afzetten op de planten, hetgeen zeer lelijke 
vlekken ten gevolge heeft, die zich moeilijk laten verwijderen.
Dat Thelocephala's weer gemakkelijk nieuwe wortels maken werd mij be
vestigd door vrienden, die tijdens een reis door Chili de groeiplaatsen van de
ze planten bezochten. De penwortels waren dermate stevig en lang, dat het 
onmogelijk en tevens onzinnig was om de planten totaal uit te graven. Men 
brak eenvoudig van enkele planten de koppen van de penwortels af. Deze 
koppen doen het ondertussen in de verzameling weer uitstekend. Om nu niet 
meteen alle protesten van de anti-import club over mij heen te krijgen, er 
werd mij bevestigd dat de achtergebleven wortel opnieuw zal uitlopen en me
de zal zorgen voor het in stand houden van de populatie.
Om even een zijsprong te maken naar de controle op uitvoer van planten in 
Chili kan ik het navolgende daarover mededelen. Op aanvraag wordt door de 
Chileense autoriteiten.een "visum " verleend met de aantekening dat men 
gerechtigd is om van max. 80 cactussoorten een 3-tal exemplaren mede te 
nemen. Zaden kunnen vrij worden uitgevoerd. De uitreis-controle neemt 4 
dagen in beslag. Men moet aanwezig blijven en zonodig toelichting geven. 
Op overtreding staan behoorlijke straffen. Men is in Chili, voor wat betreft de 
fauna en flora, bijzonder streng. (wordt vervolgd)
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Parodia microsperma "herontdekt"

J. LAMBERT IR. A.I.Gx.



Het belang van Parodia microsperma ligt deels in het feit dat het om de 
type-soort van het geslacht gaat. Inderdaad is Echinocactus microspermus 
Weber, gepubliceerd in 1 896, de allereerst beschreven Parodia. Daar deze 
geslachtsnaam toen nog niet bestond, werd ze er pas in 1 923 door Spegaz- 
zini in ondergebracht. Meteen bleek de naam van de soort ook bijzonder ge
lukkig gekozen, daar inderdaad het merendeel der Parodia's (volledige sub- 
genus Parodia) gekenmerkt wordt door de kleine afmetingen van het zaad. 
Laat ons nu even stilstaan bij de geschiedenis van de soort zelf. Zij werd ont
dekt door Schickendantz, een leraar uit Tucuman, die echter zelf meer 
gespecialiseerd was in gesteenten, en de planten ter bestudering naar We
ber in Parijs stuurde. De juiste herkomst wordt door Weber niet opgegeven; 
mogelijk zou ze te vinden zijn in de briefwisseling tussen Schickendantz en 
Weber, doch hiervan werd niets geopenbaard.
Daar de diagnose van Weber nogal summier was, werd een meer gedetail
leerde beschrijving door Schumann gemaakt in 1 902. Waar Weber echter 
het accent legt op de wisselende kleuren van de bloem (zie verder!), doet 
Schumann dit niet, wat laat veronderstellen dat hij zijn beschrijving op een 
beperkt aantal planten baseerde.
Na de eerste importen, eind van de vorige eeuw, blijkt de soort nooit meer te 
zijn verzameld. Reeds in 1 902 schrijft Schumann dat ze zeldzaam geworden 
is en jaren later moet Backeberg vaststellen dat ze volgens zeggen uit de ver
zamelingen verdwenen is. In zijn boek over het geslacht Parodia gaat Wes- 
kamp zelfs zo ver te veronderstellen dat de soort in de natuur uitgeroeid is! 
De enige tip m.b.t. haar herkomst vinden we in de notities van Fric die ver
meldt dat de soort in de omgeving van Hualinchay (vroeger Quelonchoi) 
voorkomt. Herzog, die het plaatsje bezocht, vond er slechts een Rebutia- 
soort.
Bij onze laatste reis door Argentinië hadden we ons ondermeer voorgeno
men, de zaak eens van wat dichterbij te onderzoeken en trokken we dus ook 
naar de streek rond Hualinchay.
Eerste vaststelling: dat Herzog op deze plaats slechts een Rebutia aantrof 
valt niet te verwonderen, daar de heuvels bij Hualinchay, en ook langs het 
weggetje dat er naartoe leidt, veel te vochtig bleken om Parodia's te herber
gen, ook in hun bovenste lagen.
Een verspreidingsgebied beperkt zich echter zelden tot de onmiddellijke om
geving van een wel bepaalde plaats, en dus zochten we iets verderop. Dit 
bleek de juiste handelwijze; inderdaad duurde het niet lang of we ontdekten 
een eerste populatie van de soort (JL-252) in de heuvels boven Las Taca- 
nas. Deze plaats ligt langs de weg van San Pedro de Colalao naar Gonzalo, 
doch in feite op weinig meer dan 1 0 km in vogelvlucht van Hualinchay (zie 
kaart). De planten groeiden er op open plaatsen tussen de struiken, in zeer 
weinig aarde op schilferige stenen; de hoogte bedroeg 1 200 meter.
Wat ons onmiddellijk trof waren de merkwaardige konische tepels en de re
latief korte middendoornen, twee karaktertrekken welke ook in de beschrij
ving van Schumann aangehaald worden. De planten stonden niet echt in 
bloei, doch van enkele knoppen kon men afleiden, dat de bloemen, althans 
langs de buitenkant, vuurrood zouden zijn. Inmiddels was de avond ingeval
len en keerden we terug naar San Pedro de Colalao om te overnachten.
De volgende dag trokken we verder de weg naar Gonzalo op en wederom 
hadden we geluk. Een tweede populatie (JL-254) wachtte ons op net voor 
de Rio Rearte (1 300 m hoogte), ditmaal op een rotsige helling, waarop ech
ter humusrijke grond aanwezig bleek. Verschillende planten stonden hier in 
volle bloei en we konden constateren dat naast de rode bloemen ook oranje 
specimena voorhanden waren.



De apotheose moest echter nog komen: langs de weg van Gonzalo naar 
Choromoro, nabij La Higuera, vonden we een derde en laatste populatie (JL- 
254b), op een steile rotsachtige wand. Een echt vuurwerk! De bloemen van 
de zeer talrijke planten vertoonden alle mogelijke kleurcombinaties van rood 
naar geel, over oranje. Zo noteerden we onder meer: rode bloemen met 
groenachtige buis, rode schubben, gele keel, en rode meeldraden met gele 
basis; gele bloemen met bleekgele buis, licht roodachtigs schubben en gele 
meeldraden; gele bloemen met roze buis en rode meeldraden, en noem 
maar op!... Weber had dus volkomen gelijk toen hij sprak van wisselende 
kleuren van de bloem! (zie foto's).
Hier volgt dan de beschrijving van een willekeurig gekozen plant, met een 
("middelmatige” ) rood-oranje bloem:
Lichaam enkelvoudig, afgeplat kogelvormig, 7 cm in diameter, fris groen. 
Schedel lichtjes ingedrukt, wollig, min of meer verborgen onder het bosje 
rechtstaande jonge doornen.
Ribben 1 3, spiraalvormig geschikt; tepels sterk konisch, tot 4-5 mm in dia
meter en 3 mm hoog. Areolen rond, iets minder dan anderhalve millimeter in 
diameter, met geelachtig witte wol, naderhand verkalend.
Randdoornen 11-13, aan de onderste helft van de areolen, recht gespreid, 
fijn, wit, tot 8 mm lang. Middendoornen 4; de drie bovenste recht, aanvan
kelijk weinig verschillend van de randdoornen, wit met roodachtige tip; de 
onderste langer en forser, roodachtig over de gehele lengte, gehaakt, tot 1 2 
mm lang.
Bloemen in de nabijheid van de schedel, 30 mm hoog en 40 mm in diame
ter, kort trechtervormig. Bloembuis roze, met groenachtig gele schubben, 
witte wol en 1 a 3 borstels, die naar het bovenste gedeelte van de buis toe 
donkderder worden. Buitenste bloembladeren oranje met roze mid- 
denstreep; binnenste bloembladeren oranje met vermiljoenkleurige mid- 
denstreep. Keel fel rood. Meeldraden rood, helmknoppen roomkleurig. Stijl 
geelachtig wit, 1 2 mm lang; stempel licht rozeachtig wit, met 1 2 lobben. 
Vrucht lichtjes eivormig, 6 mm hoog en 5 mm breed, basaal opensprin
gend. De verdorde resten van de bloem blijven aan de vrucht gehecht. Men 
bemerkt een kraagje wol aan de basis, daarna een naakte zone, en verder 
bosjes wol in het bovenste gedeelte.
Zaden glanzend kastanjebruin, subsferisch, 0,3 mm in diameter. Goed ont
wikkelde strophiola, geelachtig wit, van 0,2 mm. (D.w.z. 2/3 van het zaad, 
of 2/5 van het geheel.)
Zoals men ziet bestaat er — op enkele kleurvariaties van de bloem na — een 
merkwaardige overeenstemming tussen deze beschrijving en die van Schu- 
mann, zodat we er niet aan twijfelen dat we de oorspronkelijke vorm wel de
gelijk hebben gevonden. Het enige meldenswaardig verschil ligt in de afme
tingen van het zaad, doch hier moet in Schumann's tekst o.i. een drukfout 
schuilen. Inderdaad schrijft hij eerst dat de zaden buitengewoon klein zijn, 
om daarna een totale lengte (met strophiola) van 1,5 mm op te geven. Dit is 
natuurlijk tegenstrijdig, en in feite moet het 0,5 mm zijn.
Wat nu de mogelijke affiniteiten van P. microsperma met andere soorten be
treft, kijken we even welke de vormen zijn die in de omliggende gebieden 
aangetroffen worden.
In het oosten, op zo'n 40 km in vogelvlucht, vindt men P. rigida (We begrij
pen niet waarom Weskamp verklaart dat er in het oosten geen Parodia's 
aanwezig zijn?) Wanneer we nu deze vorm met een geelbloemige P. mi
crosperma gaan vergelijken, zijn de verschillen gering. In feite roepen de bo
venste wollige areolen en de korte middendoornen veeleer het beeld van P.
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microsperma op dan dit van P. catamarcensis, waarmee Weskamp P. rigida 
als nauw aanverwant beschouwt.
Dit brengt meteen koren op de molen van Kiesling, die beweert dat alle klei
ne Parodia's uit de streek van Cafayate slechts vormen van P. microsperma 
zijn. (Met inbegrip van P. tuberculosi-costata, etc....)
Zonder zo ver te gaan, meent Dietrich Herzog van zijn kant dat te veel namen 
te vlug werden gegeven, en dat men rekening dient te houden met een gro
tere variabiliteit binnen een bepaalde soort.
In het noorden vinden we enerzijds P. talaensis (die o.i. slechts een vorm 
van P. macrancistra is: zie aldaar), en anderzijds P. weberiana. Bij deze 
laatste soort legt Brandt het aksent op de sterk variabele bloemkleur!
In het westen ligt het verspreidingsgebied van P. macrancistra Deze soort 
werd echter eerst door Schumann (1 902) als een variëteit van P. microsper
ma beschreven. Toegegeven dat de middendoornen langer zijn en de bloe
men groter, doch zijn dit nu eenmaal slechts variëtale dan wel soortgebon- 
den kenmerken? Het feit dat de schubben op de bloembuis rood zijn en niet 
geel, zoals door Weskamp aangehaald, is geen doorslaggevend argument, 
daar we zagen dat bij P. microsperma eveneens de schubben verschillende 
kleuren kunnen vertonen.
Vanuit het zuiden zijn in de onmiddellijke omgeving geen Parodia's bekend, 
doch op zo'n 25 a 30 km in vogelvlucht belandt men in de streek van Tafi 
del Valle, vanwaar ons bekend zijn P. tafiensis en iets meer noordwestelijk, 
P. spaniosa. Deze soorten groeien echter onder geheel andere omstandig
heden in het hooggebergte, en vertonen (vooral P. tafiensis) sterk afwijken
de, o.i. ''goede'' karakters die ze tot geldige soorten maken.
Indien we ons hier ietwat breedvoerig uitlaten over de mogelijke affiniteiten 
tussen anders benoemde soorten en P. microsperma, is dit niet om zomaar 
bij de liefhebbers de twijfel te doen rijzen, doch omdat dit in feite deel uit
maakt van een veel meer algemeen probleem. Het is nl. zo, dat verschillende 
auteurs er zeer uiteenlopende standpunten op na houden wat de Argentijnse 
Parodia's betreft. In een eerlang te verschijnen boek verklaart Kiesling dat 
volgens hem slechts 8 geldige soorten in zijn land zouden bestaan. Indien 
we dan de monografie van Weskamp ter hand nemen worden er dat, ook na 
weglaten van synoniemen en dubieuze soorten, een vijftigtal... Zoals steeds 
trachten wij noch een ''lum per's'', noch een ' 'splitter's'' standpunt in te ne
men, doch zoveel mogelijk de feiten in de natuur en in de kuituur objectief te 
vergelijken. Waarschijnlijk ligt de realiteit ergens tussen de twee uiterste ge
tallen die we hier aanhaalden, doch het zal nog heel wat werk en studie ver
gen, vooraleer we een klare en (ongeveer) onbetwistbare kijk op de zaken 
krijgen!

Literatuur:
Herzog, D. - 1988: persoonlijke mededeling. 
Kiesling, R. - 1988: persoonlijke mededeling. 
Weskamp, W. - 1987: Die Gattung Parodia.

Passendalestraat 84, 8 69 8  Zonnebeke

Redactioneel
Bij dit artikel had de auteur een viertal dia's mee ingestuurd ter illustratie van de kleurverschillen 
van de bloemen. Deze dia’s waren zeer illustratief bij het artikel. Ter verwerking tot Litho's wer
den de dia's opgestuurd naar een fotograaf. Daar zijn ze helaas niet aangekomen. Indien de 
dia's alsnog terechtkomen, zal plaatsing ervan geschieden.
Onze verontschuldiging aan de heer J. Lambert.
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Echeveria x derosa: Echeveria derenbergii x Echeveria 
setosa
W.J.M. STERK
Deze hybride zou in 1 933 in Duitsland, door Roeder, voor het eerst ge
kweekt zijn. Er zijn meerdere klonen of stammen van deze kruising in omloop, 
echter meestal zonder aanduiding van de cultivarnaam. Volwassen plantjes 
van deze hybride zijn hooguit zwak behaard, dus naamsverwisseling met 
Echeveria setosa, die sterk behaard is, behoeft dan ook niet voor te komen. 
Bij het opzettelijk kruisen van soorten zal het altijd de bedoeling zijn de goede 
eigenschappen van beide ouders te combineren. Bij deze hybride is dat goed 
gelukt. De bloemen van dit rijkbloeiende plantje zijn prachtig oranjerood met 
geel van kleur. De gemakkelijk groeiende rozetten zijn niet erg gevoelig voor 
iets meer of minder licht of lage temperatuur. Wel moeten ze natuurlijk, als 
rechtgeaarde succulenten, in de winter droog staan.
De plantjes zijn grijsgroen met een donker puntje aan de blaadjes. Ze zijn ge
makkelijk uit bladstek te vermeerderen. In de zomer kunnen ze buiten staan, 
in de rotstuin of als perkplant. Ook als kamerplant zijn ze zeer geschikt. Zelfs 
bij een minder gunstige, niet zonnige standplaats worden de bloemstengels 
niet veel langer dan tien centimeter.
Al in de vorige eeuw zijn er een groot aantal kruisingen tussen Echeveriasoor- 
ten tot stand gebracht. De meeste daarvan, ook die cultivars, die voorzien 
van een naam in de handel zijn gebracht, zijn meestal niet meer terug te vin
den.
Ondanks dat verwisseling niet behoeft op te treden wordt deze hybride vaak 
aangeboden onder de naam Echeveria setosa Onder deze naam komen ook 
andere, vaak sterk behaarde cultivars op de markt. Een goede afbeelding van 
de zuivere soort gaf Van Keppel in 1 976. Tot voor enkele jaren was de zuive
re soort ook nog volop te koop.
Het is zeker de moeite waard, wat meer aandacht aan dit geslacht te beste
den.
Mogelijk kan er door meer contact tussen liefhebbers, die dat ook vinden, 
een kontaktgroepje van vrienden van Echeveria's en daarmee verwante plan
ten worden gevormd.

Foto:
W.J.M. Sterk



Boekbespreking

The Mammillaria Handbook door Robert T. Craig, fascimile herdruk van waarschijnlijk de her
druk uit 1 973, met een voorwoord van Joh. Pilbeam, uitgave van Lofthouse Publications, Pon- 
tefract UK, 1 989, ISBN 090037098X .
Eigenlijk is de aankondiging dat "C raig" als herdruk weer normaal te koop is, al genoeg. Een 
beetje liefhebber weet dan dat we te doen hebben met nog steeds een standaardwerk in de cac
tusliteratuur, het door Craig in 1945 gepubliceerde overzicht van de toenmalige kennis over het 
geslacht Mammillaria. De boeken van Pilbeam (Mammillaria - The Collector's Guide) en Reppen- 
hagen (Die Gattung Mammillaria nach dem heutigem Stand meines Wissens, 1 987) vullen de 
kennis over het geslacht aan tot de stand van heden.
De herdruk is zeker geslaagd te noemen. Natuurlijk is het contrast in de zwart/wit foto's iets ver
hoogd waarbij wel opgemerkt moet worden dat de oorspronkelijke druk niet kwalitatief 
hoogstaand was.
Jammer is wel dat het boek is uitgegeven met een slappe kaft.
Het blijft een must voor elke liefhebber die geïnteresseerd is in dit geslacht en eigenlijk mag het 
bij geen enkele liefhebber ontbreken.

Ludw ig  Bercht

Vetplanten op de Canarische Eilanden

P. VAN VEEN

Mijn vrouw en ik hebben verschillende bezoeken gebracht aan de Canari
sche eilanden. Onze vakanties aldaar brachten we — door diverse omstan
digheden gedwongen — door in de periode van half augustus tot half sep
tember, dus in het heetste zomerseizoen. Nu behoren we niet tot het gilde 
van zonaanbidders, dat dagelijks urenlang op stretchers ligt om bruin te 
branden en van tijd tot tijd het water induikt om enige verkoeling te zoeken. 
Deze categorie van vakantiegangers is over het algemeen weinig mobiel en 
concentreert zich op bepaalde centra op de eilanden Gran Canaria, Tenerife, 
Lanzarote en Fuerteventura.
Onze belangstelling daarentegen ging voornamelijk uit naar de op deze eilan
den groeiende vetplanten en om deze op te sporen moet men wel op zoek 
gaan in ver verwijderde uithoeken van de verschillende eilanden. Als gids 
maakten we gebruik van het boek ''Wild flowers of the Canary Islands”  van 
David en Zoë Bramwell (ed. 1 984). Deze flora beschrijft niet alleen de plan
ten, doch geeft ook in het kort aan, waar ze te vinden zijn. Een enkel voor
beeld ter illustratie: Aeonium gomerense Praeger komt uitsluitend op het ei
land Gomera voor in de Barranco de la Villa tussen San Sebastian en Hermi- 
gua op steile, rotsachtige hellingen tussen 600 en 1 1 00 m hoogte. Hij is 
zeldzaam en het is derhalve niet verwonderlijk, dat wij deze soort tijdens een 
ééndaags bezoek aan dit eiland niet gevonden hebben. Maar er zijn verschil
lende faktoren, waarmede we bij het gebruik van deze flora rekening moeten 
houden. Zo werd ze samengesteld aan de hand van gegevens, die door het 
echtpaar Bramwell in hoofdzaak verzameld werden gedurende een 10 
maanden durend verblijf op de eilanden in de jaren 1 968-1 969. Dat er 
sindsdien het een en ander gewijzigd is, spreekt voor zich. Op Tenerife zou 
de Ceropegia fusca Bolle uitsluitend voorkomen aan de zuidkant van het ei-



land bij El Médano tot El Roque Adeje op zee-niveau. Bij ons bezoek aan de
ze streek bleek, dat het terrein in de laatste jaren door bulldozers volkomen 
geëgaliseerd was en dat ieder stukje grond gebruikt werd voor de bouw van 
bungalows, appartementen en hotels. Van de toch al spaarzaam voorko
mende beplanting in dit woestijngebied was letterlijk niets overgebleven. 
Ook een tweede bezoek aan de oostzijde van El Médano leverde ons niets 
op, daar hier een gloednieuwe stadswijk uit de grond gestampt werd.
P.V. Bruyns (Succulenta 65: 179-182, 1986) vermeldt nog wel, dat C. 
fusca op Tenerife (en op Gran Canaria) voorkomt, doch hij verzamelde zijn 
materiaal in maart/april 1 982, terwijl de urbanisatie na die tijd pas goed op 
gang gekomen is. Natuurlijk zullen er nog wel enkele planten op verborgen 
plaatsen zijn overgebleven, doch op zijn minst mogen we vaststellen, dat 
deze plantensoort op Tenerife zeldzaam is geworden.
Gelukkig is dit nog niet met alle planten het geval. Wanneer we ons verwij
deren van de gerenommeerde toeristencentra, dan is de recreatiedruk aan
zienlijk minder en is de noodzaak niet aanwezig om als wilden aan het bou
wen te slaan.
Voor ons doel waren de zogenaamde "onbekende Canarische eilanden", te 
weten Gomera, La Palma en El Hierro het meest interessant. Deze eilanden 
liggen ten westen van Tenerife en vreemdelingenverkeer is hier nagenoeg 
onbekend. Over Gomera wil ik niet veel schrijven; wij waren hier slechts één 
dag en hebben in een huurauto het eiland verkend. Het is natuurlijk niet te 
verwachten, dat in deze luttele uren bijzondere planten gevonden konden 
worden!
Op La Palma en El Hierro echter hebben we telkens een volle week mogen 
vertoeven. Op La Palma hadden we bovendien het geluk, een botanicus te 
mogen ontmoeten, dhr. Juan Castro, die ons op de kaart kon aanduiden, in 
welke streken van het eiland bepaalde plantensoorten groeiden. Deze vind
plaatsen kwamen vrij nauwkeurig overeen met de vermeldingen van D. & Z. 
Bramwell. Hierdoor was het b.v. mogelijk, dat we Aeonium palmense 
Webb ex Christ. vonden een plant, die uitsluitend op La Palma en El Hierro 
voorkomt.
Het meest westelijke eiland van de hele groep is El Hierro. Hier komen twee 
Aeonium-soorten voor, waarvan de verspreidingsgebieden uitsluitend tot dit 
eiland beperkt zijn, nl. A. hierrense (Murray) Pit. & Proust en A. valverden- 
se Praeger. De eerstgenoemde komt vrij algemeen voor rondom het stadje 
Valverde, waar hij ook door ons werd aangetroffen. In dezelfde regio zou 
ook A. valverdense voorkomen, doch deze werd voorshands niet door ons 
achterhaald. De Bramwell's vermelden als vindplaats: "Tussen de stad en 
de kust, 20-500 m, rotsachtige open grond en droge klippen." De dag vóór 
ons vertrek hebben we nogmaals een onderzoek ingesteld en toen vonden 
we inderdaad deze soort, vrij veelvuldig voorkomend op de rotsen langs de 
weg. We hadden eerst gezocht ten noordwesten van Valverde, doch ze 
groeiden ten noordoosten ervan! Dit was door de familie Bramwell niet ver
meld, doch wat de andere planten en vindplaatsen betreft, hebben we veel 
steun gehad aan deze flora.
Het voert mij te ver, nader in te gaan op de vondsten van Monanthes-, 
Aichryson- en Greenovia-soorXen, doch voor de liefhebber van succulente 
vetplanten is hier zeer veel te vinden. Het is echter naar onze ervaring nood
zakelijk, meer dan een bezoek aan deze eilanden te brengen, daar men bij 
een eerste kennismaking min of meer overdonderd wordt door de schoon
heid van de natuur en daardoor "vergeet" naar de planten te kijken. Ook 
weet men dan nog niet direkt, hoe de groeiplaatsen eruit zien. Bovendien is



Green o via op rotswand langs de weg. El Hierro. Aeoniums op vrijwel onbegroeide 
lavasteen. El Hierro.

buiten de toeristencentra kennis van de Spaanse taal vereist, hetgeen mijn 
vrouw beter afging dan mij. Tenslotte verdient het aanbeveling om een auto 
te huren. Bij ons laatste, zeer intensieve, bezoek aan El Hierro legden we in 
een week ca. 500 km af op een eiland van 50 km lengte en 30 km breedte!

De Gast 33A, 9801 AB  Zuidhorn.

IN H O U D

J u li/a u g u s tu s  - J .H .  D e fe s c h e ...........................................................................................................................................................................1 4 6

N ie u w b e s c h r ijv in g :  S u lc o re b u t ia  a u g u s t in ii  - Een n ie u w e  s o o r t  u it  d e  B o liv ia a n s e

p ro v in c ie  C a m p e ro  - G . H e n tz s c h e l ...............................................................................................................................................................1 4 7

D e b o ta n is c h e  tu in  " M a r im u r t r a "  -  F. S ü p p l ie ..................................................................................................................................... 1 5 3

Een N o to c a c tu s  o t to n is  m e t o ra n je k le u r ig e  b lo e m e n  - W . G e r lo f f ............................................................................................1 5 5

S u c c u le n ta , h o e  sp e e ld e  je  h e t k la a r?  ( I I )  - F. D e la b a r r e .................................................................................................................1 5 7

O ver C o n s o le a  s p in o s is s im a  en C o n s o le a  ru b e s c e n s  - P. W a g e n a a r H u m m e l in c k ........................................................ 1 6 7

H e t g e s la c h t T h e lo c e p h a la  ( I I )  - S . K o o i j ................................................................................................................................................. 1 6 6

P a ro d ia  m ic ro s p e rm a  " h e r o n t d e k t "  - J .  L a m b e r t ............................................................................................................................... 1 6 9

E ch e ve ria  x  d e ro s a : E c h e v e ria  d e re n b e rg ii x E c h e v e ria  s e to s a  - W . S t e r k ............................................................................. 1 7 3

B o e k b e s p re k in g  - L . B e r c h t ................................................................................................................................................................................ 1 7 4

V e tp la n te n  o p  d e  C a n a ris c h e  e ila n d e n  - P. v a n  V e e n ...................................................................................................................... 1 7 4

1 76



■
 t

succulenta
M A A N D B LA D  VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN C A C T U S S E N  EN ANDERE V E TP L A N TE N

Gymnocalycium bruchii var. niveum (WR 727) Foto: W. Rausch

ISSN 0039-4467

68ste J A A R G A N G  
No. 9
S E P TE M B E R  1989



S ep tem b er

De vakanties zijn voor de meesten van ons voorbij. Ik hoop dat u allen er van 
genoten hebt en uitgerust aan de dagelijkse werkzaamheden kunt beginnen. 
Over het weer hebben wij dit jaar niet te klagen. In geen jaren is het zo goed 
geweest, zelfs de tomaten buiten werden rood, wat bij mij de laatste jaren 
niet het geval was. Voor de zonneschijn en de warmte was een reis naar het 
buitenland overbodig! Daar kon men in eigen land ook van genieten. Mis
schien had u en met u vele anderen voor de vakantie het voornemen ge
maakt om flink wat in de kas of in de tuin te doen. Ik hoop dat van die voor
nemens veel terecht is gekomen! Zo niet, het was ook vaak veel te warm om 
buiten, laat staan in de kas, iets te doen. Als er maar wat is gedaan! En het 
kan nog altijd, nu het koelere weer er aan komt. Men moet ook niet altijd te 
fanatiek zijn. Overdaad schaadt. In onze hobby komt het wel eens voor dat 
iemand zo gegrepen is door de succulenten dat het min of meer een obses
sie wordt. Dag en nacht is men er mee bezig, en steekt er veel (soms te 
veel) geld in. Geen moeite is te veel. Dit loopt meestal niet goed af: men 
wordt werkelijk overspannen en moet de liefhebberij opgeven of men heeft 
een keer verschrikkelijke pech en gooit de boel er bij neer. In de kortste tijd 
hebben deze mensen een heel grote collectie, maar deze verzamelingen, uit
zonderingen daargelaten, zijn ook zo weer verdwenen. Deze obsessie hangt 
misschien ook samen met een andere heel onaangename kwaal, het gappen 
van stekjes uit andermans verzameling. Ik weet het wel, men bedoelt het 
niet altijd zo kwaad en het is niet altijd zo verschrikkelijk. Ook ken ik wel het 
excuus dat er niets beschadigd wordt, maar toch loopt het gauw de spuiga
ten uit! Het is een oude kwaal, zo oud als er plantenverzamelingen bestaan. 
Al op foto's van succulentencollecties uit de vorige eeuw zie je ze achter 
glas staan. Wie van ons heeft niet bij een bezoek aan een botanische tuin 
wat zaadjes of vruchten in zijn zak gestoken! Het is merkwaardig dat bij de 
meesten van ons de durf toeneemt als wij met een groep een excursie ma
ken! Vandaar dat eigenaars soms met angst en beven een buslading zien 
aankomen. Sprinkhanen! Succulenten lenen zich er ook beter toe dan ande
re planten, met stekjes kan men uit de voeten, men kan ze vrij gemakkelijk 
bewortelen of enten. Maar alles bij elkaar, het kan toch spoedig heel onfat
soenlijk worden. Het is onvoorstelbaar wat een gezelschap aan schade kan 
aanrichten in een bezoek. Terwijl ik dit schrijf bekruipt mij het gevoel, ik 
hoop dat het waar is, dat vroeger die kwaal veel erger was dan tegenwoor
dig. Het lijkt wel of je er vroeger meer van hoorde dan nu, ijselijke verhalen 
waren dat. Maar ik kan mij vergissen!
Wij begonnen met het mooie weer, laat ons er ook mee eindigen. Ongetwij
feld heeft het onze planten goed gedaan, evenals ons zelf. Krachten om de 
winter, die onherroepelijk komt, te doorstaan. Niet zo somber! Het is pas 
september en de planten groeien nog en de herfst kan heel fraai zijn. Maar 
toch, de zomer is voorbij. Het gaat allemaal steeds sneller: de tijd met het ou
der worden. Het is een gemeenplaats, iedereen zegt het, maar daarom niet 
minder waar. Profiteren wij dan ook van elk mooi moment dat ons gegeven 
wordt!

J.H. Defesche
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N IE U W B E S C H R IJ V IN G

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. niveum var. 
nova

WALTER RAUSCH

Bij de beschrijving van Frailea bruchii plaatste de auteur, Spegazzini, een 
foto genomen van planten afkomstig van Alta Gracia (Brev. Not. Cact. 
1923, p. 73). De afgebeelde vormen zijn in de Siërra Chica van Cordoba 
(Argentinië) wijd verbreid, zodat het geen verwondering wekt dat Hosseus 
dezelfde planten ook bij La Falda vindt. Hoewel Hosseus zijn planten iden
tiek vond aan die van Spegazzini, werd het materiaal in Europa in de toen
malige ijver uit elkaar geplukt. Een doren meer of minder, iets langer of kor
ter, het waren de aanleidingen voor de beschrijvingen van Gymnocalycium 
ia f  ai dense Vaupel (Zeitschr. f. Sukkde. 1 924, p. 192) en de vijf vormen 
die Oehme beschreef (Jahrb. DKG 1 941/26). De oorzaak van deze me
ningsverschillen heeft zeker een basis in de weinig doordachte toedeling in 
het geslacht Frailea door Spegazzini (klein lichaam en bloemen vanuit de 
schedel). Het kriterium van een naakte of bewolde bloembuis heeft hij ze
ker niet zo precies beschouwd; hij beschreef bijvoorbeeld Lobivia saltensis 
met een naakte bloem, ofschoon zelfs op de door hem afgebeelde foto het 
tegendeel is te zien (Br. & R., The Cactaceae III, 1 922 P. 53). Het enige 
verschil tussen beide beschrijvingen is dat Oehme een bloemlengte van 
35-55 mm aangeeft en Spegazzini slechts 15-20 mm.
Thans weten wij dat er in Cordoba geen Frailea's (en dan nog rosebloeien- 
de!) voorkomen, zodat Spegazzini's F. bruchii algemene erkenning vindt 
als Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus.
Toen mijn vriend Markus en ik voor 't eerst in de natuur planten verzamel
den - een reis in 1 965 waarbij wij in Argentinië 3 maanden lang alleen 
Gymno's verzamelden - kreeg mijn voorgeprogrammeerde voorstelling van 
een plant in de natuur spoedig een knauw. De planten hielden zich niet aan 
de beschrijvingen en wij moesten ons volledig omschakelen.
Een kenmerk heeft pas rangwaarde, als het slechts in een bepaald afge
grensd gebied optreedt en blijft optreden in volgende generaties; verschil
len binnen een bepaald gebied c.q. populatie kan men slechts als vormen 
betitelen. Door jarenlang onderzoek in het veld wordt het mozaïek rond G. 
bruchii langzaam maar zeker compleet. De verspreiding overschrijdt zowel 
naar het noorden als naar het zuiden het gebied van de Siërra Chica; van 
de relatief grote, witbloemige populaties in de Siërra Grande tot de kleine 
dwergjes met donkerrose bloempjes met een lengte van slechts 10 mm. 
Roberto Kiesling uit Buenos Aires heeft zich tot taak gesteld ordening in het 
totale materiaal te brengen.
Op een reis samen met Omar Ferrari ontdekten wij in de nabijheid van Capilla 
del Monte een bruchii-populatie met een dichte, witte bedoorning. Ik dacht 
direct aan Backebergs G. albispinum, die ik kende uit de verzamelingen van 
Schiel en Bozsing, twee persoonlijke vrienden van Backeberg. Backebergs 
plant bezit echter langere, bezemvormige bedoorning, waarbij nog steeds de 
mogelijkheid bestaat dat het slechts een selectie was, daar noch de vind
plaats noch typisch identieke nakomelingen bekend geworden zijn.
De door ons gevonden planten onderscheiden zich door hun witte, dichte en 
aanliggende bedoorning, waarbij meestal geen middendorens optreden.



Gymnocalycium bruchii var. niveum fWR 72 7) op de groeiplaats. Foto: W. Rausch

Paulum proliferans, globosum ad brevicylindricum, ad 2 cm crassum, radice rapiformi; costis 
1 4-1 5, in gibberulos 2-3 mm longos divisis areolis rotundis ad ovalibus, 2 mm longis, albo-vel 
ochraceolanatis, 0,5-1 mm distantibus vel inter se contingentibus; aculeis marginalibus 22-24, 
uno deorsum, uno sursum directo, setosis, circa corpus arcuatis et inter se contextis, ad 5 mm 
longis, albis; aculeo centrali 0, raro uno minore.
Floribus 20-2 5 mm longis et latis, albido-roseis, medio-roseisstriatis.
Fructu seminibusque typi modo.
Patria: Argentina, Cordoba, prope Capilla dei Monte.
Typus: Rausch 727, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum municipali Turicensi, 
Helvetia.

Beschrijving
Lichaam bolvormig tot kortcylindrisch, tot 2 cm diameter, spruitend, kleine 
groepen vormend, met een penwortel.
Ribben 1 4-1 5, in 2-3 mm lange knobbeltjes verdeeld.
Areolen rond tot ovaal, 2 mm lang, met witte of okerkleurige wol, met tus
senruimtes op de rib van 0,5-1 mm, ook wel elkaar rakend.
Randdorens 22-24 zijwaarts en 1 naar boven en 1 naar beneden gericht, 
borstelig, rond het lichaam gebogen en met elkaar vervlochten, tot 5 mm 
lang, wit; middendorens geen, in zeldzame gevallen een zeer kleine midden
doren.
Bloem 20-25 mm lang en breed, witachtig rosé met rosé middenstreep. 
Vrucht en zaad als van de var. bruchii.
Groeiplaats Argentinië, provincie Cordoba, nabij Capilla del Monte. 
Holotype onder Rausch 7 27 gedeponeerd in de Stadtische Sukkulenten- 
sammlung van Zürich.

B eschre ib ung
Sprossend, kleine Gruppen bildend, kugelig bis kurzzylindrisch, bis 2 cm dick, mit einer Rüben- 
wurzel, Rippen 1 4-1 5, in 2-3 mm lange Höckerchen geteilt, Areolen rund bis oval, 2 mm lang,
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mit weiteer oder ockerfarbiger Wolle, 0,5-1 mm freie Entfernung oder auch sich gegenseitig be- 
rührend. Randdornen 22-24 und je einer nach unten und einer nach oben, borstig, urn den Kör- 
per gebogen und miteinander verflochten, bis 5 mm lang, weite, Mitteldornen 0, selten ein klei
neren Blüte 20-25 mm lang und breit, weitelich-rosa mit rosa Mittelstreifen. Frucht und Same 
wie beim Typus.
Heimat: Argentinien, Cordoba, nahe Capilla del Monte. Typus: Rausch 727, hinterlegt in der 
Stadtischen Sukkulentensammlung Zürich.

Enzianweg 35, 1220 Wien-Aspern 
Vertaling: Ludwig Bercht

Op bezoek b ij... Jaap M olendijk

NICO UITTENBROEK

Dreigt één van Nederlands mooiste verzamelingen uit het land te verdwij
nen? ''Ja '', zegt de heer Molendijk uit 's-Gravenzande, "als men 1 50.000 
gulden op zak heeft is het verkocht, want ik kan het niet meer opbrengen 
om ieder jaar weer deze gigantische collectie te verplanten en om te zet
ten. Het is niet dat ik het leuk zou vinden als het weg gaat natuurlijk. 
Tenslotte is het een hobby van je die je zelf uit wilt oefenen en niet dat an
deren het voor je moeten gaan doen. De animo raakt er op den duur dan 
toch vanaf. Oorzaak? Door m'n ziekte wordt het er niet beter op. Was ik 
voorheen 3 weken bezig met verplanten, nu is het al 3 maanden en ook 
door m'n rug raakt bij mij de motivatie weg, jammer".
Inderdaad, het zou erg jammer zijn als deze verzameling verleden tijd 
wordt. De kassen waren overigens regelmatig open voor het publiek; alleen

Jaap Molendijk in zijn kas. Foto van de schrijver
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begrijpt ondergetekende niet dat er zo weinig gebruik van gemaakt werd in 
voorgaande jaren, terwijl toch ook de mogelijkheid bestond planten te kun
nen kopen. Onbekend? Wie weet, er is werkelijk veel te zien daar.
Deze unieke collectie is er natuurlijk niet zomaar ingewaaid, daar heeft 
Jaap, want zo wil hij genoemd worden, in het verleden vele uren ingesto
ken met het bezoeken van liefhebbers en kwekers om met planten thuis te 
komen die anders van vorm, bedoorning of kleur waren. En dit was toch 
wel één van zijn specialiteiten, het zoeken naar nieuwe dingen zoals cac
tussen met veel te lange of juist weer te korte doornen of planten met veel 
ribben enz. enz. Duidelijk is dat ook te zien bij o.a. Mammillaria compressa 
en Myrtillocactus geometrizans in z'n collectie.
Dit werd tijdens het gesprek wel duidelijk, Jaap raakt betoverd door die vor
menrijkdom en de bedoorning van cactussen. Hoe komt iemand als Jaap 
Molendijk er toe om zo'n groot complex te onderhouden. "N ou” , zegt hij, 
"hier ben ik eigenlijk ingerold, noodgedwongen zogezegd. M'n interesse 
begon al op de ambachtsschool, de schoolmeester had wat cactussen voor 
het raam staan die mij wel boeiden en na het lezen van een Verkade-album 
over de stekelige planten kwam bij mij de stimulans om er enkele te gaan 
kopen. Natuurlijk, zoals altijd van 1 naar 5 en dan 10 enz. Ze moesten 
toch ook een plaatsje hebben. Ik had het geluk dat m'n vader een grote 
tuinman was, ook hij was een hobbyist en probeerde in die tijd al de zwarte 
tulp te kweken. Op de volkstuin van pa mocht een klein kasje gebouwd 
worden, tenslotte had ik een timmermansdiploma op zak en moest maar 
zien wat ik er van maakte. De winter kondigde zich aan en er werd een pot
kachel geplaatst. Als ik dan 's avonds terugkwam van de bouw was de 
fiets volgepakt met hout voor de komende nacht, maar ook werd in die so
bere tijden de grotere planten ingepakt in krantepapier en op de zolder ge
zet want je wilde er geen één verspelen.
Na de oorlog ben ik een aannemerij begonnen en werd adviseur voor huisjes 
op volkstuincomplexen. Je koopt een huis, trouwt en zo belandde ik met 
m'n vrouw in Rotterdam-Zuid. Ook hier werd een kasje van 30 m2 ge
bouwd, 1 m diep in de grond en 1,60 m erboven, want er mocht niet hoger 
gebouwd worden. Aan die periode in Zuid heb ik heel mooie herinneringen. 
Ik ging vaak met m'n vrouw, die er overigens erg in geïnteresseerd was, op 
zaterdag naar o.a. Uhlig of De Herdt om er een paar te noemen. Het verpot
ten van de verzameling, het praten met liefhebbers over je hobby waren 
heerlijke momenten die je nooit meer vergeet. In die tijd zat ik ook vaak bij de 
Reeuwijkse plassen en fietste dan even naar Edelman in de Tempel om de 
verzameling te bekijken.
Na 2 5 jaar heerlijk gewoond te hebben in Rotterdam-Zuid verhuisden we juli 
1 982 naar de Groeneweg 1 79 in 's-Gravenzande, overigens ging alles niet 
zo eenvoudig als we dachten, tenslotte wil je weer een grote kas bouwen. 
Vergunningen om een grote bungalow te bouwen kon je zo krijgen, maar 
een vergunning voor een kas kon je vergeten, zodat ik toen maar een huis 
met een kas erbij gekocht heb; was dat probleem gelijk opgelost. Alleen de 
kas was wel erg groot, 6000 m2 dus besloot ik op 60-jarige leeftijd examen 
te doen voor agrariër en zo kon ik gelijk cactussen gaan kweken, want de 
ruimte wil je toch vullen. De mooie hoek met cactussen werd een hobby die 
uit de hand liep en zo vulden de beddingen zich met duizenden voor de han
del bestemde planten. Uit al het zaaigoed worden de mutaties gehaald voor 
de collectie, de rest gaat grotendeels naar Edelman. In de loop der jaren heb 
ik m'n collectie kunnen uitbreiden met planten van de heer Wouters omdat 
die er mee stopte. Z'n zoon Anton runt nu momenteel het bedrijf bij mij en



dat naar grote tevredenheid. Een gesprek met Anton bevestigt dat de kennis 
en ambitie erg hoog is. De collectie van Wouters was zeer uniek, want hij 
zaaide voor wijlen de heer Buining en had zodoende veel soorten, moeilijke 
werden overigens geënt. "Zelf zaaide en entte ik ook erg veel, want op deze 
manier wilde ik toch later m'n oude dag gaan vullen, maar zoals altijd je hebt 
het niet zelf voor het zeggen".
De phyllo's in de kas komen van wijlen de heer De Lcoze uit Rotterdam. 
Mevr. de Looze wilde de unieke collectie compleet houden, vandaar dat die 
hier terecht kwam.
Vele hangen er in hangpotten omdat dat de bloei zou bevorderen. De moer- 
planten, zo'n 270 cultivars, staan op de bedding om er weer stek van de 
kunnen snijden, de vorige zijn alle naar Hovens in Lottum gegaan.
Je zoekt in de enorme collectie, die in de volle grond staat, tevergeefs naar 
een specialisme. Jaap vindt alles mooi vooral die met mooie of vreemde be- 
doorning. Bepaalde plantengroepen zijn afwezig zoals bladverliezende Eu- 
phorbia's of caudiciforme planten met veel bladeren dit, omdat bladverlies in 
rusttijd z'n collectie niet zo'n fraai uiterlijk geeft. Er wordt ± 5x per jaar water 
gegeven, de laatste maal in september. In voor en najaar wordt er preventief 
met een insecticide gespoten.
Na meer dan 50 jaar bezig geweest te zijn met de hobby komt een ding er 
wel heel erg duidelijk uit en wel dat praten met elkaar over je hobby en het 
bezichtigen ervan heel erg belangrijk is.
Nu liefhebbers, z'n kas is enkele malen per jaar open. Raadpleeg daarvoor 
de gele inlegvellen. Pak die gelegenheid, want écht het is de moeite waard, 
straks kan het niet meer. Tot ziens.
Dorus Rijkersstraat 15, 2811 XM  Reeuwijk.

B O E K B E S P R E K IN G E N

K. Schum ann: 'D ie  Cactaceae der Republik P arag uay'.
Reprint 1 989 van het oorspronkelijke werk uit 1 901 . A-4 formaat, éénzijdig bedrukt, 24 pagi
na's. Prijs: f  15 ,— incl. verzendkosten.

In dit boekje worden de destijds bekende cactussen van Paraguay behandeld. Er worden enkele 
nieuwe soorten beschreven. Het is een interessant werkje voor de cactusliefhebber die meer spe
cifieke informatie wil hebben over het verspreidingsgebied van cactussen. Uiteraard is niet alle 
informatie 'up to date' maar dit hindert niet. Tenslotte zij nog vermeld dat 'Die Cactaceae derfle- 
publik Paraguay' vroeger is verschenen in het 'Monatschrift für Kakteenkunde'.
Het boekje is te bestellen door storting van het bedrag op Amro-rekening 49 .7 0 .5 2 .5 3 9  t.n.v. 
Hobby-Kwekerij 'Roermond', Weg langs het kerkhof 1 ,6 0 4 5  AN Roermond. Bestelling door het 
toesturen van een girobetaalkaart kan ook.

Veldnum m ers Steven Brack
Samengesteld door Robert Mayer en Herman Busser. A-5 formaat, ± 5 4  pagina's. 3 versprei- 
dingskaarten. Prijs f  7 ,50 (incl. verzendkosten).

Deze veldnummerlijst geeft een overzicht van de Brack-nummers, ons beter bekend als Mesa 
Garden. De lijst loopt tot het nummer 1 556. Het overgrote deel van de soorten kon ingevuld 
worden. Het is een handig boekje dat voor de geïnteresseerde liefhebber van onschatbare waar
de is. Door de eenvoudige opmaak kon de prijs laag worden gehouden. Iedereen aan te bevelen. 
Het boekje kan besteld worden bij Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC Gouda. Tel.: 
01 820-291 35. Tevens is het boekje op vele beurzen verkrijgbaar.

Frank Süpplie
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Brazilië: bakerm at van de Cephalium dragers (II)

CARLA WOLTERS

Donderdag 1 0 .7 .8 6
De route zet zich voort langs de kustlijn waar we na inspannend zoek- en 
vraagwerk onderdak vonden in een prima strandhotel.
Vóór het ochtendgloren waren we al op de been zodat we tegen zonsop
gang al achter het stuur zaten. Onze aanvankelijke tijdwinst werd echter te
niet gedaan door autopech, dé grote schrik van elk reisgezelschap hier zo 
"in  the middle of nowhere". Het begon al met ernstige startproblemen en 
na een half uurtje stonden we hortend en stotend voorgoed stil. Wat bleek: 
door onoplettendheid was de tank leeggeraakt. Zo'n blunder konden we 
ons op een geasfalteerde weg nog wel permiteren. Hier kun je nog op een 
lift rekenen. Door dit langdurige oponthoud en de inmiddels zinderende hit
te was de stemming onder de groep ook niet bepaald optimistisch. Gespan
nen maar toch opgelucht hervatten we onze tocht. Nauwlettend werd 
voortaan het peilmetertje gadegeslagen en gesterkt met reservejerrycan 
zou ons zulks voor herhaling behoeden. De natuur in de deelstaat Espirito 
Santo bood een keur aan oogstrelende panorama's. Door vruchtbare groe
ne bergen en dalen; de "A lpen" in zomerse tooi! Zo verliep de weg langs 
ravijnen en haarspeldbochten met hier en daar bananenteelt. Het paradijse
lijk schoon valt grotendeels ten offer aan kaalbranderij ten behoeve van cul
tuurland, tot daar waar de machtige zwarte rotspartijen aan de dag treden. 
We kunnen ons geen stop veroorloven hoe interessant het ook oogt dit ge
bied op succulentenvegetatie te onderzoeken. Coleocephalocerei zou men



Coleocephalocereus buxbaumianus op zijn groeiplaats.
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hier toch moeten kunnen vinden. Naast C. fluminensis die om en nabij Rio 
welig groeit is de kans op andere c.q. nieuwe soortgenoten niet ondenk
baar.
Rond het middaguur wat fruit en brood geconsumeerd. Nog is het aanbod 
ruim en veelzijdig in deze kustnabijheid. Verderop in de gortdroge sertao 
van Minas Gerais zullen we de buikriem moeten aansnoeren als we op dro
ge biskwietjes moeten teren.
Tot nog toe bevinden we ons op de doorgangsroute Rio/Salvador waardoor 
we nog redelijke afstanden per dag kunnen afleggen. Gehinderd weliswaar 
door een levendig vrachtverkeer, waarmee in Brazilië praktisch alles wordt 
vervoerd. Elke chauffeur is zeer ingenomen met z'n glimmend stalen ros 
gezien de buitensporig bont geschilderde decoraties, dito religieuze teksten 
en snuisterijen die men meevoert tot en met een complete kerstverlichting! 
Vitória, we bereiken het nog vóór tweeën. Tijdnood dwingt ons af te zien 
om naar C. fluminensis var. braamhaari te zoeken, die hier zelfs in de 
dichte nabijheid van hpt zilte zeewater zijn residentie heeft.
Na deze kleine teleurstelling doorgeknord. Vanaf Vitória verliezen we hoog
te (tot nog toe schommelde de meter rond 3 500 m) en suikerrietplantages 
verschijnen ten tonele. Van nu af aan wordt het glooiender. We zien staats- 
woninkjes (uniforme woonkomplexen) die de mensen uit hun (op oneigen
lijke grond) gebouwde krotjes weglokken en ze een iets humaner bestaan 
gunnen. Het is overal bittere armoede wat de klok slaat althans voor onze 
westerse begrippen. Het weer is nu wisselend bewolkt, hoe noordelijker 
des te droger het klimaat. Het valt ons al direct op bij het zien van de op 
Russische grondslag gebaseerde besproeiingsinstallaties. Eentonig wordt 
hier de gewasbouw. We koersen richting Sao Mateus en besluiten omdat 
we Nanuque toch niet kunnen halen dan maar Conceicao da Barra als 
koers te nemen om daar de kustvegetatie op Melocactus melocactoides te 
onderzoeken. Het geluk zat ons aanvankelijk niet mee, er restte ons slechts 
een luttel uurtje, binnen een half uur is het aardedonker. Vergeefse moeite 
dus. Toch vonden we in dit dorpje een wel erg luxueus hotel op een steen
worp afstand van de oceaan. Het gesjirp van cicaden en de rustgevende 
golfslag vormde de muzikale omlijsting van die avond nadat we ons aan 
een traditioneel gerecht tegoed hadden gedaan. Vandaag was het een lan
ge vondstloze rijdag waar we meer dan 500 km voor hadden afgelegd.

Vrijdag 1 1 .7 .86
Vertrek uit Conceicao da Barra. Een bewolkte dag begroet ons met een frisse 
morgenbries. Terug onze weg zoekend naar de hoofdbaan BR 1 01 doorsnij
den we Eucalyptuswouden van immense omvang, bestemd voor de hout- 
verwerkingsindustrie. Het is een geïmporteerde soort uit Australië met een 
(te) snelle groeiwijze (en dientengevolge een poreus zacht houtweefsel ople
verend) en geringe kwaliteitswaarde. Zo ver het oog reikt zie je de desastreu
ze gevolgen die ontbossing en platbranden teweegbrengen. Geïsoleerd staat 
nog wel een relikt oorspronkelijk gemengd bos overeind. Hoe lang nog?
Om 9.00 uur passeren we de staatsgrens naar Bahia. Het na overschrijding 
van deze grens optredende landschap vertoont opeens zo'n 40 km vóór Na
nuque de eerste "uitlopers”  van de typische afgeknotte bergbulten van het 
Pedra Azul-gebergte, dat de naam: "blauwe steen" draagt omdat het op af
stand inderdaad nogal blauwachtig overkomt. Langs de weg komen we va
ker een bonte viruszieke Cereus jamacaru tegen die als geciviliseerd perk- 
plantje keurig netjes in plantsoenen opgesteld is.
1 0 .40 uur: enthousiast nemen we de eerste Piiocereus ruschiorumi?) plan-



ten waar, langs de oevers van de Rio Todos de los Santos. Ik was niet meer 
te houden. Maar het duurde nog een poosje totdat we op een meer gunstige 
plek beland waren om ze nader te bestuderen middels een platgetreden gei- 
tepaadje. Een interessant ogend zuilcactusje waar niemand warm voor liep 
behalve ik bleef een mysterie. Een strak dagprogramma laat zoiets nu een
maal niet altijd toe.
Het wegdek wordt alsmaar slechter, verraderlijk slecht soms, plotseling kun
nen er diepe kuilen opdoemen in het asfalt. Bamboe groeit vaak metershoog 
in de grasberm. Het worden decoratieve groepen op den duur, zeker ten tij
de van de bloei. De iele ranke pluimen wuiven elegant in de wind en zijn eer
der geel dan groen. Er zit nogal wat variatie in vorm en kleur. We naderen de 
kenmerkende bulten steeds dichter en de eerste de beste wordt aan een na
dere inspectie onderworpen. Uitvoerig wordt de zaak bekeken, bestudeerd 
en gefotografeerd, waarna ik het als uitdaging proefde het eens ''hogerop'' 
te zoeken. Wild enthousiast erop af gestormd, wat op zich al een heksentoer 
was tot aan de onderrand ervan. Voor het beklimmen kwam ik al vlug tot in
keer. Geen beginnen aan: een berg zo glad als een aal en behoorlijk steil, 
vergeet het maar. Boeiend evenwel was het de specifieke flora met een ver
rekijker te verkennen, de vegetatie verandert met de hoogte. Met veel in
spanning kom ik binnen handbereik van Coleocephalocereus fluminensisi?) 
die tegen fraaie grasgroene scherptandige Hechtia's aanleunt. We besluiten 
verderop ons geluk opnieuw te beproeven op een flauwere helling, we zitten 
nu temidden van dergelijke bulten. Hier weten we ons toegang te verschaf
fen. Naast de al genoemde Coleocephalocereus en Eriocereus adscendens 
wachtte een complete verrassing: C. buxbaumianus in grote aantallen. We 
hadden ze pas bij Teófilho Otoni verwacht en ziehier onze beloning voor de 
dag: Honderden gave (maar ook wel gerooide en deels afgebrande) exem
plaren van C. buxbaumianus, talloze Tillandsia's, Orchideeën in bloei (o.a. 
Schomburgkla vellozicola), Bromelia's, Portulaca, Selaginella, etc.... ik 
kwam ogen en fotorolletjes)!) te kort. De planten hadden de afgelopen nacht 
kennelijk volop gebloeid maar de mieren hadden de sporen hiervan al bijna 
uitgewist. Na 2 uurtjes hier vertoefd te hebben wordt het de hoogste tijd om 
te vertrekken.
Doordat we hiermee een flinke achterstand op ons schema opliepen beslo
ten we in Teófilho Otoni naar een logement te zoeken. In het gelijknamige 
hotel was al een stuk minder comfort voorhanden. Maar niet onaardig. Ook 
hier was de binnenplaats annex tuin best een kiekje waard. We waren wat 
vroeger dan normaal waardoor we de tijd verdreven met het herpakken en 
uitmesten van de koffers alsmede klusjes als zaadreimging e.d. Na de ge
bruikelijke frisse douche, immer een opkikker na een vermoeiende dag, be
gaven we ons tegen zessen richting restaurant. De bediening verliep uiterst 
traag, er was echter niets dat ons haastte. Een verlegen straathondje hield 
ons gezelschap zolang de maaltijd duurde. Mijn schrijfactiviteiten gaan tot 
diep in de nacht door zoals ook het drukke rumoerige straatverkeer. Met een 
kamer aan de hoofdweg, dat hebben we geweten ook. Maar bovenal sto
rend was een schreeuwende radio van een buur die ons uit onze slaap hield. 
Vandaag zit er weer 350 km op.

Zaterdag 1 2 .7 .8 6
Om 4.45 uur opgestaan. De overnachting bleek goedkoper dan het dinertje 
van gisteravond. In de hal is een kleine expositie van mineralen en ertsen uit 
deze streek, die mijn aandacht heeft. Zes uur: inpakken en wegwezen. Met 
het busje weer wat startmoeilijkheden, na een duwtje van omstanders lukte



het nog vrij spoedig. Het was weer eens erg vochtig (100% R.V.) toen we 
dit centrumstadje van de diamanthandel verlieten en daarenboven frisjes: 
1 2-1 4 0C. Richting Poté begint pas echt het "Wilde Westen". Over stoffige 
slingerende wegen, "pistas” , passeren we Poté in een bergachtig decor. 
Rijden is een enerverende bezigheid.

Op weg naar Malacacheta krijgen we ongeveer halverwege ernstige proble
men met de bus. Hij laat ons mooi in de steek midden in deze rimboe. Met 
karig gereedschapstuig, vereende krachten en improvisatie weten we na rei
niging van de stoffige luchtfilters het ding nog niet aan de praat te krijgen. Al
le inspanningen ten spijt. De regio is uiterst verlaten, toch stopt de eerstvol
gende (en enige passant waarschijnlijk van die dag) en biedt ons een lift aan. 
Hij bracht Elsa en mij naar het gehucht dat nog wel 25 km verder op blijkt te 
liggen. Voor hij ons bij een "mecanico" dropt trakteert hij ons op een snack 
met coca cola. Voor de mannen die achterbleven liet hij enkele kaaskroket
ten aanrukken. Van een fooi of dank wil hij niets weten, in gezelschap van 
ons, "gringo 's" voelt hij zich al zeer vereerd. Totaal onbegrepen wordt het 
westerse begrip haast c.q. ongeduld want we dringen er nu toch beleefd op 
aan om technische hulp te zoeken. De panne van vanmorgen schijnt een 
lange geschiedenis te worden. Enfin, even later monteur mee en alweer 2 5 
km terug over uiterst zanderig en bochtenrijk traject. Zijn Fiatje mist een ruit 
waardoor ik er op het einde van de rit eerder als een indiaan dan als euro- 
peaan uit de verf c.q. uit het rode stof vandaan kwam!
In zulk soort penibele situaties is het erg frustrerend de taal niet machtig te 
zijn. De bevolking is zeer behulpzaam, zo ook onze monteur die er toch maar 
in slaagde het voertuig aan de gang te krijgen. Dankbaarheid en opluchting 
maakte plaats voor onze terneergeslagen stemming alsook een grote bewon
dering voor deze werklui die met de simpelste middelen een oplossing weten 
aan te dragen, vervulde onze harten.
Malacacheta, voor mij een tweede kennismaking, kon ondanks de bittere 
nasmaak nog wel charmeren met zijn kleurrijke huisjes, "gaucho's" (cow
boys) net een vervlogen Western-idylle waar je nog zo heerlijk weg kunt dro
men. De tijd staat er absoluut stil. Dit dorp ligt op de route en het is middag 
eer we het bereiken.
De natuur is stofdroog, binnen de toch goed sluitende bus kun je het stof rui
ken en proeven. Stofhappen hoort bij de "ontberingen". Even achter Mala
cacheta halt gehouden voor de lunch. Daar begon ik lichtelijk misselijk te 
worden vanwege al dat stof dat ik onderwijl geconsumeerd had, tot over
maat van ramp trapte ik daarbij in een paardeflater, welke doordringende 
geur ik voorlopig niet kwijtraakte. Zodoende was de wagenziekte compleet. 
Lusteloos met mijn snuffer in de frisse lucht had ik zelfs geen oog meer voor 
voorbijschietende pastelgetinte huisjes alsmede de in kleurige kledij gesto
ken autochtonen, op zich een waar fotoparadijs. Richting Agua Boa (letterlijk 
goed water) rijden we door een saaie vegetatie. In het plaatsje zelf aangeko
men even getankt en op naar Capelinha. De vegetatie herstelt zich enigszins: 
minder dor, de wegen weliswaar even stoffig. In tegenstelling tot de hoofd
wegen waar veel camions langsrazen komen we hier überhaupt slechts spo
radisch verkeer tegen die wel een vervelend lang stofsluier achterlaten waar
door je ijlings je raampje een poos zult moeten sluiten.
Vóór Capelinha zijn grote koffieplantages, "cafezal" genaamd, aangelegd. 
Vaak zien we in bijna mensonterende omstandigheden gezinnen leven in rie
ten hutjes met erbij lemen houtoventjes waar het waardevolle houtskool ge
wonnen wordt, waaruit blauwe dampen opstijgen.



Langs de weg zien we ook repen palmvegetatie waar zich een verdienstelijk 
fluitende vogelmeute ophoudt. Alert als we zijn op eventuele standplaatsen 
van Cipocereus minensis zullen we deze toch pas te Itamirandiba aantref
fen. Ook potentiële Discocactusstandplaatsen d.w.z. daar waar kwartsslag 
aan de dag treedt bleven nog vruchteloze pogingen. Wel een enkele Dyckia 
species die met andere Bromeliaceae toch meestal borg staan voor cactus
vegetatie. De rit naar Itamirandiba die we door nalatende bewegwijzering 
weer eens moeten vragen, vergt een verbale inspanning. Wanneer de articu
latie en intonatie niet helemaal strookt dan ontbreekt het hun aan ieder grein
tje fantasie daaraan hun buurdorp te koppelen!
Na lang zoeken vonden we in het schemerdonker een proper hotel. Je blijft 
je verbazen, in net kostuum werden onze koffers eerst met een plumeau van 
het ergste stof ontdaan! Gelukkig een ventilator hadden ze hier ook, ook al 
blijven die dingen 's nachts nogal zoemen. Een douche vooraf was ook hier 
geen overbodige luxe. In het bijbehorende restaurant viel de "bife com bata- 
tes fritas'' goed in de smaak. Opvallend is de sobere en ongezellige aankle
ding en sfeer in doorgaans alle eetgelegenheden. De avond was best frisjes. 
Ietwat rillerig verkies ik dan ook het bed boven mijn schrijfse bezigheden. 
Nochtans zijn de harde matrasbedden die uit een soort vulling van planken 
bestaan vaak verre van aangenaam.

, (wordt vervolgd)
*  *

Sulcorebutia Backeberg

PETER MANSFELD

In 1951 stelde Curt Backeberg het geslacht Sulcorebutia op. De naam be
tekent de Rebutia met groef (sulcus = groef).
Sulcorebutia's zijn meestal kleine planten, alle afkomstig uit Bolivia. Zoals al 
aangegeven onderscheiden zij zich van de Rebutia's door een groef, die bo
ven het areool aanwezig is. De bloemen zijn trechtervormig en ontspringen 
uit de groef. De bloemen zijn bezet met enkele schubjes die soms ook ont
breken, en bezitten meestal prachtige kleuren.
Ofschoon Rebutia's al tot de kleinblijvende soorten behoren, zijn Sulcorebu
tia's vaak nog kleiner. Uit dit oogpunt zijn het ideale planten voor de venster
bank. De jaarlijks optredende bloei maakt ze zeer geliefd.
De verzorging is probleemloos. Spruiten bewortelen gemakkelijk.
Prof. Dr. Martin Cardenas beschreef in 1 9 57 de afgebeelde S. totorensis. 
De bloemen zijn 3 cm groot en donkerviolet van kleur.
Hansastrasse 1, DDR-2500 Rostock

Sulcorebutia
totorensis

Foto van de 
schrijver.
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S u c c u le n ta ,  h o e  s p e e ld e  je  h e t k la a r?  (III)

FREDDY DELABARRE

In 1 952 verscheen de volgende oproep in het tijdschrift:
"Bracht U dit jaar nog geen nieuw lid aan? Haal uw schade dan nog in! Zij 
die tot en met 31 januari 1 952 nog één of meer nieuwe leden opgeven, 
kunnen, zodra de omstandigheden daartoe geschikt zijn, rekenen op toezen
ding van 5 verschillende zaailingen of stekken per lid” .

Ook in dat jaar werden twee nieuwe afdelingen opgericht, namelijk Eindho
ven en Rotterdam.

Tijdens de Algemene Vergadering van 28 juni 1 952 werd de naam "N e
derlandse Vereniging van liefhebbers van cactussen en vetplanten" gewij
zigd in "Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten". Zo werd de Belgische vereniging Pereskia de veertiende 
afdeling.

Op 30 december 1 952 overleed de heer M.J. v.d. Berg.
Wanneer deze cactusliefhebber met zijn hobby begon, weten we niet. Doch 
toen de heer G.D. Duursma in 1 908 bij hem op bezoek was, bezat hij reeds 
200 cactussen, wat niet mis was voor die tijd. Hij was de pionier die de heer 
Duursma stimuleerde om een cactusclub op te richten. In zijn In Memoriam 
schreef de heer G.D. Duursma:
"Zijn oude huisje is niet meer, de oude pionier is niet meer, maar de herinne
ring blijft. Hij ruste in vrede".

In het jaar 1 953 beleefde Nederland de grote stormramp waarbij velen het 
leven lieten. Vele cactusliefhebbers verloren geheel of gedeeltelijk hun verza
meling. Uit solidariteit richtte de heer Buining de volgende oproep aan zijn 
medeleden:
"Op het ogenblik is ons nog niet bekend, of er door deze ontstellende ramp 
collecties van onze leden beschadigd werden of verloren gingen. Zeker is dat 
wij allen klaar staan om hen, die getroffen zijn, indien zij daar prijs op stellen, 
weer aan planten en materiaal te helpen om zodoende hun verzameling te 
herstellen.
Indien mogelijk zouden wij van de hierbij betrokkenen gaarne enig bericht 
ontvangen".
In latere tijdschriften kon men lezen dat zowel uit Nederland als uit de buur
landen hulp werd geboden. Planten en boeken kwamen via Succulenta bij de 
getroffen leden.
Succulenta kreeg nu de wind in de zeilen. Het ledenaantal bereikte de 800. 
De afdeling Zaanstreek vierde op 28 maart haar porseleinen jubileum.
Aan de leden van Succulenta werd ter kennis gegeven dat de heer Uitewaal 
zijn boek "Cactussen en Vetplanten" had uitgegeven, dit onder beheer van 
de vereniging.

Om nog meer met de wensen van de leden rekening te houden, verscheen in 
het januarinummer van 1 954 een vragenlijst:
1 . Wat is Uw voornaamste kritiek op het tijdschrift?
2. Voor welke artikelen, gepubliceerd sinds 1 947, heeft U de meeste be

langstelling?
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3. Heeft U voorkeur voor artikelen over cactussen of heeft U meer be
langstelling voor artikelen over de andere vetplanten?

4. Welk geslacht van cactussen wilt U dat voornamelijk in Succulenta be
handeld wordt?

5. Welk geslacht van de andere vetplanten wilt U, dat voornamelijk in Suc
culenta behandeld wordt?

Een 1 1-daagse reis die begon op 7 mei 1954 bracht de leden naar Nice, 
Naast de mooie streek van de Provence, Fréjus en Nice werden bezoeken 
gebracht aan:
— De botanische tuin "Les Cèdres" te St. Jean-Cap-Ferrat.
— De "Jardin Exotique" te Monte-Carlo.
— De kwekerij ' ' Maiffret'' te Beaulieu.
—■ De kwekerij "Le Val Claret" van Pécheret te Antibes.
— De beroeps- en liefhebberscollectie van de heer L. Chauvier te St. 

Jacques-de-Grasse.
— De kwekerij "Les Cactées" te Nice.
Na Pereskia werd op 9.1 2.1 954 ëen tweede Belgische afdeling opgericht, 
namelijk Cactusweelde.
Succulenta kende een voortdurende groei en begin 1 955 telde men 900 le
den. Tevens werd in 1 955 de vijftiende afdeling opgericht: afdeling Den 
Helder.
Om over alle leden iets te schrijven in dit overzicht is niet mogelijk. Doch de 
heer M. Krol was wel een bewonderenswaardige liefhebber. Wie heeft ooit 
van een blinde cactusliefhebber gehoord? Na een bezoek zei de heer Uite- 
waal het volgende:
"Dat de moeilijkheden bij het kweken groter zijn dan die van een 'ziende' is 
te begrijpen. Zijn vrouw is echter bij de liefhebberij een grote steun. Zij leest 
ieder nummer van Succulenta voor en zodoende blijft hij op de hoogte van 
alles wat er in onze liefhebberij omgaat. Jammer genoeg bestaan er geen 
boeken in brailleschrift over succulenten.
Wij hebben samen voor de bak gezeten en de planten bewonderd, ieder op 
zijn eigen manier. Ik heb van de fraaie vormen en kleuren genoten, hij alleen 
van het betasten der planten en van het 'weten', dat zij goed groeien en 
bloeien.
Een gezegde luidt: 'Een mens zonder liefhebberij is een arm mens'; maar 
een blinde die zoveel liefde voor planten heeft dat het betasten en de weten
schap, dat zij goed groeien en bloeien hem vreugde verschaft, beschikt over 
eigenschappen, die zeldzaam zijn en waarvoor wij de grootste bewondering 
moeten hebben".
In Arnhem werd op 1 mei 1 955 een nieuwe afdeling gesticht, de zoveelste 
in het rijtje. Voor een echt feest moest men wachten tot 1 8 juni 1 955, toen 
bestond de afdeling Haarlem 25 jaar. Ter gelegenheid van dit zilveren jubi
leum richtte de kring een tentoonstelling in. Gedurende 3 dagen wapperde 
"de vlag" van Succulenta aan de prachtige gevel van de oude vleeshal aan 
de Grote Markt. 1050 Bezoekers kwamen de tentoonstelling bewonderen. 
De vaste keuringscommissie van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde aangevuld met leden van Succulenta's hoofdbestuur deelde 
aan de 30 deelnemers diverse bekroningen uit. Om de prijzen zo eerlijk mo
gelijk te verdelen werden de deelnemers in 3 groepen onderverdeeld:
a) de vakman
b) de gevorderde amateur
c) de beginnende amateur

191



Op 1 7 december 1 955 zag Cactusvreugde als derde Belgische afdeling het 
levenslicht met als voorzitter de heer Claeys. Een maand later was de tijd rijp 
om in Dordrecht een afdeling te stichten. De negentiende afdeling kreeg de 
heer J. Filemon als voorzitter.
Op 75-jarige leeftijd, namelijk op 1 juni 1 956, overleed de heer Verbeek 
Wolthuys. Samen met de heer G.D. Duursma was hij één van de stichters 
van Succulenta. Vanaf 1 920 tot en met 1 926 was hij voorzitter van het 
hoofdbestuur. In 1 925 stichtte hij de kring 's-Gravenhage.
Het grootste evenement dat de heer Verbeek Wolthuys verwezenlijkte was 
de "Tentoonstelling van 1 9 2 4 ". Geheel op eigen initiatief en eigen risico 
georganiseerd, werd deze eerste tentoonstelling ooit in Nederland gehouden 
een groot succes. De heer J.J. Verbeek Wolthuys stimuleerde de cactuslite
ratuur. In 1 923 verschenen de boeken "Cactussen" en "Vetplanten" 
waarvan verschillende herdrukken werden gemaakt. Ook dank zij hem kon 
Nederland kennismaken met het interessante cactuswerk van Britton & Ro
se, die hij tot zijn vrienden kon rekenen. Van deze beide heren kreeg hij de 
oorspronkelijke clichés, die tussen 1 924-1 926 geregeld in Succulenta ver
schenen. De overledene was erelid van Succulenta en vele jaren lang voor
zitter van de vereniging en van zijn kring. Het erelidmaatschap werd hem 
aangeboden bij het dertigjarig bestaan van Succulenta. Wij, leden van Suc
culenta zullen altijd dankbaar blijven voor het feit dat de heer J.J. Verbeek 
Wolthuys ons belangstelling gaf voor het wondere rijk der succulenten, 
waarvoor hij zelf zulk een grote liefde en bewondering koesterde.

Het dertigjarig bestaan van de afdeling Den Haag werd op 4.8.1 956 met 
een tentoonstelling gevierd. De heer C. Bommeljé memoreerde in zijn 
toespraak het feit dat de heer Verbeek Wolthuys deze tentoonstelling, 
waaraan hij veel voorbereidend werk had verricht, door zijn onverwacht 
overlijden niet meer mocht beleven. In de laatste jaren werden vele nieuwe 
succulenten ontdekt en naar Nederland overgebracht. Ze kwamen zowel uit

De vlag van de afdeling Haarlem. De heer J.J. Verbeek Wolthuys.



Amerika als uit Afrika. Vele van deze nieuwigheden waren op de tentoonstel- 
ling te zien. Het doel van deze tentoonstelling was, zoals op iedere ten
toonstelling trouwens, het publiek de onuitputtelijke rijkdom van soorten, 
vormen en kleuren in de succulentenwereld te laten zien. Wat Succulenta af
deling Den Haag zeker lukte.

Met 20 afdelingen zette Succulenta 1 957 hoopvol in. Als grote vooruitgang 
meldde de vereniging dat ondanks het gelijkblijven van het lidgeld, het vak
blad nu maandelijks zou verschijnen.
De heer Uitewaal legde na 1 0 jaar redacteurschap deze zware taak neer. De 
heer Van der Velde nam de taak op zich.
"Mijn taak als nieuwe redacteur is zwaar, doch met behulp van, naar wij ho
pen, vele leden, zullen wij trachten Succulenta op hetzelfde peil te houden. 
Helpt dus mede, zendt uw ervaringen op succulentengebied — liefst met 
een goede foto erbij — aan de redactie". Tot zover de oproep van de nieuwe 
redacteur.
De Rotterdamse kring vierde op 9 maart 1 957 zijn parelen jubileum. Ter ge
legenheid van dit 30-jarig bestaan vond een grote tentoonstelling plaats, sa
men met de Algemene Vergadering van Succulenta.
In datzelfde jaar zorgde afdeling Den Haag voor een primeur. Een dia- 
wedstrijd met kleurendiapositieven en zwart-wit diapositieven werd inge
richt. Elke deelnemer mocht zijn drie beste dia's vertonen. Zij kregen de wij
ze raad mee: "W ie succulente planten kan kweken, kan zeker ook kieken, 
voor beide is alleen een beetje liefde nodig", aldus de heer Uitewaal.
Was 1 957 een druk jaar, 1 958 kwam rustig over. Het vermelden waard is 
de Algemene Vergadering die te Antwerpen plaatsvond, voor de eerste maal 
buiten Nederland. Afdeling Zaandam vierde haar zilveren jubileum met een 
groots opgezette tentoonstelling.
In een radio-uitzending "De kat van de stoel" verzorgd door de VARA, sprak 
op woensdag 1 9 november 1 958 de heer Rubingh, voorzitter van de afde
ling 't Gooi en Eemland over... cactussen en vetplanten.

(wordt vervolgd)

Over Consolea spinosissima en Consolea rubescens (II)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

De plant van Mona zou als volgt kunnen worden beschreven (Fig. 1-7): 
Omstreeks 3,5 m hoog en meer. dan 2 m breed, met wijd-afstaande takken 
aan het eind van een 2,5 m hoge stam. De eerste zijtakken zijn tot 1 20 cm 
lang en hebben het uiterlijk van de stam; zij hangen wat naar beneden maar 
zijn aan het eind weer naar boven gebogen, evenals de latere takken welke 
meestal in een kring aan het einde van de oudere delen van de plant staan ge
rangschikt. De stam is ongeleed, rond op doorsnede, 20 cm dik aan de basis 
en 1 5 cm op 2 m hoogte, grof geschilferd en met lengtebarsten duidend op 
een secundaire diktegroei. De areolen op de stam staan in onduidelijke steile 
spiralen; sommige ontbreken, andere worden zeer groot en hebben naast en
kele grijsachtig gekleurde oude, ook jonge geelachtige doorns. De doorns zijn 
dun en buigzaam, tot 5 cm lang, de grootste voor het merendeel naar bene
den gericht.



Figuur 5

Figuur 6
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Figuur 7

Fig. 5 Opuntia spinossima Mi Her, 1768, werd - samen met O. ru
bescens Salm-Dyck 1828 - door Lemaire, in 1862, tot een apart 
geslacht gerekend: Consolea; in hoofdzaak op grond van een 
omgekeerd-kegelvormige verdikking aan de onderzijde van de 
stijl: de 'manchet'. Bij de doorgesneden bloem (r.) is ook te zien 
dat de onderste meeldraden zo sterk naar binnen gebogen zijn, 
dat zij de rand van de 'manchet' raken en daardoor de donkerge
kleurde 'honingkamer' vrijwel afsluiten. - De Heer J. W. van Vee
nend aal, van de Afd. Lichtoptische Registratie van het Zoölo
gisch Laboratorium der R. U. Utrecht, ben ik veel dank verschul
digd voor zijn hulp bij het vervaardigen van Fig. 5- 7, 9, 12-15, 
17 en 19.
Fig. 6. Bij Consolea hebben de jonge stengelleden meestal een 
asymmetrische, uitgerande top (3, 6, 7), en vruchtbeginsels wel
ke dikwijls de vorm van jonge stengelleden hebben en soms ge
heel in een segment zijn opgenomen (2, 4, 5, 8). Bij nog groeien
de delen van C. spinosissima liggen de areolen aan de bovenzijde 
van tepelvormige verhevenheden (3, 6, 7) welke bij het ouder 
worden verdwijnen (1).
Fig. 7. De knoppen ontstaan dikwijls in kransen op of nabij de 
rand van de kratervormige bovenzijde van het vruchtbeginsel na
dat het bloemdek is afgevallen (1, 4, 5). In tegenstelling tot de in 
het midden vrijwel bedoornde segmenten (2, 6) welke zeer ge
makkelijk loslaten. Bij C. spinosissima hebben de areolen van het 
vruchtbeginsel geen doorns (1, 3, 4, 6).
Fig. 8. Waar Consolea spinosissima aan de kust, tussen het door
nige struikgewas van de Palisados bij Port Royal voorkomt is de 
hier tot op 2 m hoogte onvertakte stam met zulk een dichte, grij
ze massa van lange doorns bedekt, dat de naam "Robinson Cru- 
soe's Coat" welke Miller (1 768) vermeldt, niet onbegrijpelijk is. 
Fig. 9. De Consolea van de Palisados is sterker bewapend dan die 
van Mona, welke in een minder droge omgeving staat; ook de 
jonge stengelleden hebben doorns, en zelfs op sommige 
randstandige areolen van het vruchtbeginsel zijn enkele doorntjes 
te zien. Vgl. Fig. 6 en 7.

Figuur 8
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Figuur 9

De meeste stengelleden zijn opvallend asymmetrisch doordat de nog groei
ende schijven een uitgerande top krijgen en doordat zij zich naar boven willen 
richten, waardoor vooral de afstaande en afhangende leden een merkwaar
dig, soms bijna sikkelvormig uiterlijk krijgen. De meest 'normale' stengelle
den zijn min of meer ovaal, 9-1 0-1 5 cm breed en omstreeks 0,5 cm dik. De 
areolen op het middendeel zijn 2-2,5 mm breed en staan 1,5-2 cm van el
kaar, afwisselend in schuinstaande rijen, aan de bovenzijde van zeer zwakke 
verhevenheden waardoor het oppervlak een enigszins netvormige structuur 
vertoont; zij hebben geen doorns, alleen zeer korte glochidiën. De areolen bij 
de rand staan dichter op elkaar en hebben tot 1 0 mm lange doorns welke 
strokleurig zijn met een groenachtige basis en een zwartige top. Op het nog 
groeiende topdeel staan in de oksels van de areolen groenachtige, spits- 
driehoekige blaadjes van 1-1,5 mm lengte die spoedig afvallen. Op de zeer 
jonge schijven, welke soms nog symmetrisch zijn, liggen de areolen in de re
gel aan de bovenzijde van min of meer naar de top toe gerichte, tepelvormige 
verhogingen.
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Enkele laag-hangende takken dragen een aantal kleine, ovaalvormige, tot 
4x2 cm grote leden welke gemakkelijk afvallen en dicht bezet zijn met door
nige areolen.

De plant van de Palisados is doorniger en minder kolossaal (Fig. 8-9). Zij 
groeit in een veel drogere omgeving. Zij heeft een stam welke tot onder de 
eerste vertakking op 2 m hoogte vrijwel overal 1 0 cm dik is. De areolen hier
op zijn dikwijls meer dan 1 cm breed en dragen 1 0-30 doorns waarvan één 
derde langer is dan 5 cm en de langste 1 0 cm. Ook hier dragen enkele afhan
gende takken aan hun uiteinden groepjes kleine, ovale, sterk-bedoornde 
schijven die zeer gemakkelijk loslaten.

De bloemknoppen ontstaan als regel op de rand van de schijven of op de 
rand van de bloembodem; het zijn meestal de kleinere segmenten waaraan 
zij in het topdeel excentrisch te voorschijn komen.
De vruchtbeginsels van de plant van Mona zijn zeer onregelmatig van vorm 
(Fig. 5-7). Het meest 'normaal' is omgekeerd-kegelvormig, soms gekromd, 
omstreeks 5x2x2 cm, maar zij kunnen ook veel groter zijn en sterk afgeplat, 
bijv. 1 1 x4,5x1 -2 cm, wanneer de bloem ontstaat in de top van een schijf
vormig stengellid. Zij hebben areolen welke op naar de bloem gerichte, min 
of meer tepelvormige verhogingen staan, zonder doorns.
De vruchtbeginsels van de plant van de Palisados (Fig. 9) zijn eveneens 
omgekeerd-kegelvormig en gekromd, 5 cm lang of veel groter en schijfvor
mig afgeplat. Ook hier hebben de areolen slechts glochidiën van 1 -2 mm 
lengte, eerst geelachtig, bruin in latere stadia.

De bloemknoppen van de plant van Mona zijn roodachtig, doordat de buiten
zijde van de blaadjes groenachtig-rood is aangelopen. Zij openden zich in vol
le zon, waarbij zij 3 tot 3,5 cm breed werden. De kleur van de jonge bloem is 
niet-egaal geelachtig bruin of oranjeachtig bruin, de centrale delen wat geli- 
ger. Bij ouder worden - waarbij de meeldraden steeds losser gaan uitstaan - 
wordt het bloemdek iets donkerder, rossiger, en valt tenslotte af. Vruchtzet- 
ting werd niet waargenomen.
Metingen aan 1 2 bloemen van de plant van Mona gaven de volgende gege
vens (vgl. Fig. 5):
Bloem 22-26-32 mm breed; indien zo ver mogelijk geopend 30-32-35 mm. 
Binnenste dekbladen 1 2-1 3-1 4 mm lang, ca. 2 maal zo lang als breed, met 
een afgeronde bovenzijde waarop de top nauwelijks is aangeduid, aan de 
voet tot op ongeveer een halve bladbreedte versmald.
Bloembodem meestal iets dieper dan breed; buitenzijde 1 0-1 3-1 5 mm, van 
binnen 7-9-1 1 mm; het centrale deel tot op 3-4 mm van de aanhechting van 
de stijl glad en bruinachtig. Meeldraden 5-7-8 mm beneden de rand van de 
dekbladen blijvend; de onderste 5-6 mm lang, de bovenste 8-9 mm. Stam
per 1 1-14-18 mm lang, niet of nauwelijks boven de meeldraden uitkomend 
(in één geval 3 mm daarbinnen) en 5-8 mm onder de rand van de dekbladen 
blijvend. Stijl 1-2 mm dik, met op 4-5 mm hoogte een 3-4 mm brede 'man
chet' welke zich naar beneden toe op sierlijke wijze tot op minder dan 1 mm 
breedte versmalt. Stempellobben 5-6-7, ca. 3 mm lang, samengevouwen. 
Millers beschrijving van een "Stalky Indian Fig, with large, narrow, compres- 
sed leaves, armed with the longest, narrowest, white spines, growing in 
clusters... sent to me from Jamaica by the late Dr. Houston, who found it 
growing naturally there in great plenty" heeft niemand doen twijfelen, wélke 
cactussoort met Opuntia spinosissima werd bedoeld.



De beschrijving van Britton & Rosé luidt als volgt:
"Erect, up to 5 m. high, the trunk sometimes 8 cm. in diameter, densely clothed with areoles 
hearing many long brownish glochids and acicular, deflexed or spreading spines up to 8 cm. 
long; ultimate branches flat, dull green, narrowly oblong, 2 to 4 times as long as wide, their are
oles 1 to 1.5 cm. apart, slightly or not at all elevated, hearing brown glochids and 1 to 3 acicu
lar, straw-colored or whitish spines 8 cm. long or less, or spineless; ovary 3 to 8 cm. long, often 
flattened, its areoles bearing short glochids; petals about 1 cm. long, oblong-obovate, rounded 
at the apex, at first yellow, turning dull red.”

In zijn publicatie van 1 930 schrijft Britton (p. 228), dat "Dr. Rose and I re- 
peatedly discussed this genus Consolea, and finally concluded to regard its 
species as a Series of Opuntia, a result which now after additional knowled- 
ge... I would propose to amend by taking up the genus Consolea... with type 
species C. spinosissima, differing from Opuntias by their unjointed erect 
trunks and small flowers with fugacious corollas.”
Backeberg (1 958, p. 381) merkt op dat de 8 cm stamdikte in de beschrij
ving van Britton & Rosé stellig een drukfout is - Rümpler (1 886) noemt al 20 
cm - en verwondert zich over de uiteenlopende gegevens welke men in de li
teratuur met betrekking tot de bedoorning aantreft. Dit laatste is begrijpelijk, 
als wij er ons rekenschap van geven, dat deze zelfs aan één plant zeer ver
schillend kan zijn. Bij de Consolea van Mona kan men alleen in het algemeen 
zeggen dat de jongere stengelleden — van bijv. 1 0-20x5-1 0 cm, waarbij de 
areolen 2-2,5 mm breed zijn en meestal minder dan 10 mm van elkaar 
staan— in het midden niet zijn bedoornd, of slechts enkele doorns hebben 
van ten hoogste 1 0 mm lengte terwijl de areolen aan de rand elk 2-4 doorns 
hebben van 1 5-25 mm. Er komen echter ook kleine schijven voor met een 
veel sterkere bewapening, zoals een van 1 2x5 cm, waarvan de areolen in 
het midden 1 -3 tot 1 5 mm lange doorns bezitten en die bij de rand 1 grote 
en 2 kleinere van 30-45 mm.
Vruchtzetting schijnt bij Consolea spinosissima een zeldzaam verschijnsel te 
zijn. Adams (1 972, p. 274) schrijft (van een in de Hellshire Hills ten W. van 
Kingston gevonden plant): "Fruit oval, pendulous, 6-8 cm. long." Of het een 
voor Jamaica karakteristieke soort mag worden genoemd is niet zeker: Vol
gens Werdermann (1931, p. 227-228) komt O. spinosissima ook voor in 
Cuba, Prov. Oriente en Proctor (1 974) noemt haar voor Cayman Brac: 
"Fruit obovoid, red, abrubtly narrowed-acuminate and stalk-like at the 
base."

(wordt vervolgd)

HET P R A C TIS C H  A D VIES:

Regeneratie van zw akke of zïekelijke cactussen

Twee en een half jaar geleden stootte ik in een biologische winkel op een pre
paraat, waarvan beweerd werd dat het zieke en verzwakte planten weer vi
taal zóu maken. Plet aanbod van zulke middelen overtrof mijn twijfel. 
Niettemin wilde ik een proef doen, want mijn rozen waren bodemmoe, ze 
hadden gele bladeren en lieten die reeds eind augustus vallen.
Wilde ik de planten niet verliezen, dan moest er snel wat gebeuren. Biplantol 
— zo heet het middel — beloofde hulp en dat met maar 1 5 druppels op een 
liter water. In de zomer van 1 987 werden de rozen voor de eerste keer alle 
drie weken daarmee begoten, tot aan de herfst hielden de bladeren. Ze wa
ren intensief groen en de planten maakten in hun geheel weer een gezonde 
indruk.



Door dit aanvankelijke succes in 1 987 gesterkt, breidde ik mijn proeven uit 
tot cactussen en succulente kamerplanten. Een deel van mijn Lobivia's en 
Rebutia's waren sterk door spintmijten beschadigd en alleen nog waard om 
te worden weggeworpen. Vanaf 't begin iedere week sproeien en twee keer 
wekelijks gieten met een Biplantol-oplossing deed wonderen. Al in juli ver
toonden zich aan de planten nieuwe scheuten uit de schedels: waar deze erg 
beschadigd waren, ontstonden nieuwe zijscheuten met gave doorns. Van de 
meer dan twee dozijn planten waren er maar twee niet meer te redden. In de 
loop van de zomer sproeide ik al mijn cactussen om de twee of drie weken 
met Biplantol (1 ml op 1 liter water) en gebruikte het tweemaal in het gietwa- 
ter. Resultaat: Mijn cactussen gingen in uitstekende staat in hun winterkwar
tier.
Tot nu toe is de verschrompeling van de planten geringer dan in andere win
ters; bijzonder opvallend blijkt dat aan de Astrophytums. Vergelijkbare proe
ven werden op mijn aansporing ook door mevrouw Wery gedaan met de ver
zameling van haar overleden echtgenoot (hoofdzakelijk Astrophytum, Mam
millaria en Echinocereus) met een even goed resultaat.
Een Stapelia variegata, die reeds sterk door zwarte vlekken was aangetast, is 
na herhaalde behandeling met Biplantol (sproeien en gieten) krachtig uitge
bot en rijk gaan bloeien.
Dit bericht is gebaseerd op twee en een half jaar persoonlijke ervaring met de 
toepassing van Biplantol, nadelen konden niet worden vastgesteld, de toe
passing is zonder risico. De prijs van 1 liter Biplantol (goed voor 1 000 liter 
gietwater) is in Nederland momenteel f  42,00.
Produktbeschrijving: Biplantol (biologisch complex van werkzame bestand
delen) bevat in gepotentieerde vorm mineralen zoals: kalium, calcium, ijzer, 
magnesium, fosfor, en onmisbare sporenelementen zoals borium, germa- 
nium, koper, mangaan, en voorts uronzuur.

Overgenomen uit K.u.a.S. (40 (5) 1989 

Vertaling: J. Plant inga, Wolvega

BOEKBESPREKING  

M arga Leuwe: Epiphyllum
A-4 formaat, 1 24 pagina's, 1 32 foto's, ingebonden in wit linnen, beschermkaft met kleurenfo
to, 1 987. Prijs DM 6 8 ,— exclusief verzendkosten. (Totaal f  98, — )

De reclame voor dit boek was enorm. Enkele keren werd de uitgifte van het boek echter uit
gesteld. Besteld in november 1 986 kreeg ik het dan eindelijk in januari 1 988 toegestuurd. Qua 
opmaak is het vrij goed. De meeste foto's zijn van een sublieme kwaliteit. Dit mag je ook ver
wachten indien men vakfotografen aan het werk zet om de planten te fotograferen. Er is regel
matig met kleurenfilters en kunstlicht gewerkt; hierdoor zijn de kleuren intenser dan ze in werke
lijkheid zijn. Vooral bij de gele hybriden is dit duidelijk zichtbaar. Verder zijn er bij verschillende 
hybriden steeds dezelfde takken gebruikt. Dit is duidelijk zichtbaar bij o.a. de hybriden 'Conque
ror' en 'Conway's Giant’ . De bloemen zijn dermate kunstmatig neergezet dat dit een negatieve 
indruk bij mij heeft achtergelaten.
Het tekstgedeelte is in Duits en Engels. Het gedeelte is vrij summier en bevat ondanks de geringe 
omvang enkele grove fouten. Zo vermeldt de schrijfster dat de bekende hybride Ackermannii een 
hybride zou zijn tussen 'Phyllocactus ackermannii' en Heliocereus speciosus. Dat dit niet klopt is 
door Gordon Rowley vastgelegd in diverse artikelen. De ouders van de Ackermannii zijn Nopalxo- 
chia phyllantoides en Heliocereus speciosus.
De opsomming van de diverse kwekers vindt willekeurig plaats en niet op volgorde van jaren. Zo 
worden kwekers behandeld van 1 880 voor die van 1 845. In het boek wordt geschreven over de 
Belgische kweker William de Laet die hoofdzakelijk Franse hybriden met elkaar bestoof. Goed en 
aardig maar dit was niet William de Laet doch Frantz de Laet: 'What's in a name?'. Het gedeelte 
over ziektes en bestrijding hiervan is te belachelijk om over te schrijven.
Het is mede te danken aan de beperkte literatuur die de schrijfster gebruikt heeft bij het samen-



stellen van het boek. Voor degene die mooie, vaak onnatuurlijke, plaatjes wil kijken is dit een 
goed boek. Voor de hoge prijs verwacht ik echter iets meer dan onnatuurlijke plaatjes en een met 
fouten doorspekt tekstgedeelte. Persoonlijk raad ik af dit boek te kopen.
Voor degene die het niet kan laten is dit boek te bestellen bij Hobby-Kwekerij 'Roermond', Weg 
langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond.

Frank SüppUe

Flowers from St. Martin: the 1 9th century watercolours of westindian plants painted by Hen
drik van Rijgersma door H.E. Coomans & IVI. Coomans-Eustatia, De Walburg Pers, Zutphen, aug.
1 988, 1 60 blz.

Toen H.E. van Rijgersma (1 835-1 877), na veertien jaren gouvernementsarts op Sint Maarten te 
zijn geweest, op 42-jarige leeftijd op zijn landgoed Little Bay overleed, was het in wetenschappe
lijke kringen wel reeds duidelijk, dat hiermede een kenner van de Bovenwindse planten- en die
renwereld was heengegaan, maar had toch niemand kunnen bevroeden dat de resultaten van 
zijn waarnemingen meer dan een eeuw later in een aantal fraaie publicaties zouden worden vast- 
gelegd.
Aan zijn verdiensten op zoölogisch gebied had H.E. Coomans reeds in zijn proefschrift 'Life and 
malacological work of Hendrik Elingsz van Rijgersma' (Amsterdam, 1 974; Bijdr, Dierk 44, p.
1 1 4-21 4) ruime aandacht geschonken. In het hier bedoelde boekje vindt men op 58 platen een 
aantal afbeeldingen van planten waarvan een zestal op cactussen betrekking heeft, steeds verge
zeld van de door Rijgersma gegeven aantekeningen en door de auteurs bijgevoegde onderschrif
ten.
PI. 5 is een fraaie afbeelding van een bloeiende eindschijf van Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw., 
welke hier echter Opuntia tuna Mill. wordt genoemd.
PI 26 geeft slechts een kleine tekening van een vrucht, doornen en areolen van Opuntia tria- 
cantha (Willd.) Sweet.
PI. 28 toont een Me/ocactus communis Lecand.
PI. 29 is zeker niet zoals vermeld Opuntia dillenii, maar vrij zeker Opuntia elatior Mill., een soort 
waarvan een dertigtal jaren geleden nog materiaal op Little Bay kon worden verzameld.
PI. 40 werd gedetermineerd als Hylocereus undatus (Haw.) Br. & R., een soort die ook op ande
re Kleine Antillen (zoals Saba) te vinden is.
PI. 46 is een zeer geslaagde afbeelding van Opuntia rubescens Salm-Dyck, met een detailteke- 
ning waarop de omgekeerd-kegelvormige verdikking aan de basis van de stamper duidelijk te 
zien is; het belangrijkste kenmerk dat de benaming Consolea rubescens (S.-D.) Lem. rechtvaar
digt.
In Stoffers' overzicht van de Cactaceae in de Flora of the Netherlands Antillen III p. 1 43-1 58, 
1 984 (besproken in Succulenta 64 , 1 985, p. 57-58) wordt het voorkomen van O. elatior en 
H. undatus niet vermeld, mogelijk omdat zij als verwilderd zouden kunnen worden beschouwd. 
In deze lijst komen echter ook niet voor Cereus hexagonus (L.) Mill., (niet onbekend in Philips- 
berg), en Lemaireocereus hystrix (Haworth) Br. & R., waarvan eens (in Princess Quarter) vege
tatief materiaal werd verzameld.

P. Wagenaar Hummelinck
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O kto ber

Afdelingen, de ruggegraat van onze vereniging! Iedereen is het er wel mee 
eens, maar toch is niet iedereen lid van een afdeling.
Waarom? Het is niet altijd duidelijk. Natuurlijk zijn er voor liefhebbers van 
succulenten, leden van onze vereniging, soms onoverkomelijke bezwaren 
om lid te worden van een afdeling. Die kunnen in het persoonlijke vlak liggen 
maar ook om andere redenen. Ongetwijfeld respectabele redenen, die dan 
ook geëerbiedigd moeten worden. Maar er zijn toch ook wel leden die best 
lid van een afdeling kunnen worden. Drempelvrees? De afstand kan toch 
meestal geen bezwaar zijn. Overal vindt u afdelingen en mocht er soms een 
witte vlek zijn waar geen afdeling is, wat let u om een nieuwe afdeling op te 
richten! Ik weet wel dat het lidmaatschap van een afdeling wat kost, maar u 
krijgt daar veel voor terug. Op de allereerste plaats het contact met medelief- 
hebbers. Hoe doen zij het. Hoe lossen zij de problemen op. Het bij elkaar op 
bezoek gaan, ofschoon ik de indruk heb dat dat veel minder gebeurt dan 
vroeger, waarbij dan altijd wel een plantje of stekje van eigenaar verwisselt. 
De afdelingen organiseren van alles, van ruilbeurzen tot excursies, zij geven 
soms een eigen afdelingsblad uit, laten sprekers komen en nog veel meer. 
Veel hangt af van het bestuur van een afdeling. Het is waar, veel leden van 
een afdeling zijn passief en vinden het best dat het bestuur zich uitslooft. 
Een goed bestuur brengt echter een afdeling tot leven en bloei. Ook hier zie 
je weer op- en neergang. Het is niet altijd te voorkomen. Wij leven in een tijd 
waarin de meeste mensen veel meer vrije tijd hebben maar aan de andere 
kant zo'n aanbod aan verstrooiing krijgen dat het er op lijkt dat men minder 
tijd dan ooit heeft! Toch hangt veel van een bestuur af.
Sommige afdelingen hebben al een hele geschiedenis achter de rug en date
ren al van voor de oorlog, andere zijn jong. Maar vroeg of laat bestaan zij 
een aantal jaren en vieren feest. Ik sla ongetwijfeld een aantal afdelingen 
over die een jubileum hebben gevierd. Ik weet de datum van hun oprichting 
niet en kan het zo vlug ook niet te weten komen. Ik hoop dat zij mij dat niet 
kwalijk willen nemen en mijn verontschuldigingen willen accepteren. Van 
twee afdelingen weet ik het wel! Mijn eigen afdeling, West-Brabant, vierde 
alweer een tijd geleden haar twintigjarig jubileum. Het moet een heel 
geslaagd feest geweest zijn. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn, omdat mijn 
vrouw en ik in Spanje waren met de excursie van de heer Sterk. Een ander 
feest mocht ik wel bijwonen op uitnodiging van het bestuur: het 40-jarig 
bestaan van de afdeling Utrecht en omstreken. Op 1 1 september jongstle
den was het zover en ik moet zeggen dat het geweldig georganiseerd was! 
En verzorgd. Niets dan lof! Gelukgewenst met dit jubileum en met de activi
teiten die ontplooid werden. Vooral met de tentoonstelling die georganiseerd 
werd in de Botanische tuin op de Uithof te Utrecht. Ik heb hem gezien en het 
was werkelijk boven alle lof verheven. Heel professioneel! Maar wat ook bij
zonder was en wat alle lof verdient was de samenwerking met de afdeling 
Gouda. Zo zie je, eendracht maakt macht!
Nogmaals onze gelukwensen aan de jubilerende afdeling, dat haar nog een 
lang en vruchtbaar bestaan ten deel mag vallen!

J.H. Defesche
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Op de groeiplaatsen van Pediocactus simpsonii (Engel
man n) Britton & Rosé var. robustior (Coulter) L. Benson

F. HOCHSTATTER

Het is voor mij steeds weer een nieuwe, onvergetelijke belevenis het land- 
schap met zijn flora en fauna in het zuidwesten en noordwesten van de Ver
enigde Staten te observeren. Ver weg van het toeristenverkeer, in de een
zaamheid van de bergen van Oregon, Washington en Idaho groeit de prach
tig roodbloeiende Pediocactus simpsonii var. robustior, de typevindplaats 
van deze planten ligt in Noord-Nevada. Na aanvankelijk in de drie genoemde 
staten vergeefs naar deze planten gezocht te hebben had ik de laatste jaren 
meer succes en ontdekte enkele groeiplaatsen.
Vanuit Californië reed ik over de Highway 5 richting noorden naar centraal- 
Oregon. Links en rechts van de weg stonden blokhutten. Mijn reisdoel was 
de Sutton Mountains met één van de groeiplaatsen van P. simpsonii var. ro
bustior. Vanaf de hoofdweg reed ik een zijweg 1 0 km in, parkeerde toen de 
auto en ging te voet naar de bergen, de rugzak gevuld met proviand. In dit 
droge, woestijnachtige gebied loopt half juni de temperatuur op tot 4 0 °C. 
Na een lange voetmars door stekelig struikgewas bereikte ik de voet van de 
bergen. Hier vond ik P. simpsonii var. robustior.
De planten groeien daar in grote aantallen op tamelijk vlakke heuvelhellingen 
van lavagesteente op een hoogte van 7 50 m. Ze groeien daar tussen lage 
woestijnstruiken en wat naaldhout. De enkelvoudige planten bereikten een 
grootte van 25 cm, de groepenvormende planten hadden een diameter tot 
40 cm. Het donkergroene, bolvormige tot enigszins zuilvormige lichaam 
ging bijna geheel verscholen onder de dichte, robuuste bedoorning. De kleur 
van de dorens varieerde van licht- tot donkerbruin tot bijna zwart. Vele plan
ten werden opgemeten en gefotografeerd, de pH van de bodem werd geme
ten en bodemmonsters werden in zakjes gedaan.
Toen ik weer bij de auto terug was, was ik totaal op, zocht een schaduwrijke 
plek en viel onmiddellijk in slaap.
In de morgenstond zette ik mijn reis in noordelijke richting voort. Ik passeer
de de staatsgrens van Washington. Ten oosten van het Cascadengebergte 
met zijn vulkaankegels ligt het woestijnachtige, dunbevolkte Columbia- 
Plateau, begrensd door de diepblauwe Columbia-rivier. Aan de horizon te
kenden zich de met sneeuw bedekte silhouetten van de uitgedoofde vulka
nen Mount Adams en Mount Rainier (4390 m) af. De grond van vulkani
sche oorsprong van het Columbia-Plateau is zeer vruchtbaar.

Langs een kleine, nauwelijks te berijden weg, een zijweg van Highway 90, 
groeit op de hellingen van kleine bergruggen eveneens P. simpsonii var. ro
bustior. Ze groeit hier tussen laag struikgewas op een vulkanische bodem op 
een hoogte van 6 50 m. Ook hier vond ik enkelvoudige planten alsook groe
pen met een diameter tot 40 cm. In tegenstelling tot de planten in Oregon 
zijn de lichamen hier meer bolvormig, ongeveer 1 5 cm hoog en tot 1 2 cm 
in diameter. De donkerbruine tot bijna zwarte bedoorning is zeer markant. 
Op twee groeiplaatsen, zo'n 300 km ten zuiden van de grens met Canada, 
ontdekte ik op vlakke lavahellingen op 500 m hoogte meer afgeplat bolvor
mige planten, groeiend tussen woestijnstruiken en -gras. Marshal et al. 
(1941) noemde deze vorm P. simpsonii var. nigrispinus. Hij groeit daar sa
men met de onverwoestbare Coryphantha vivipara var. vivipara
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Pediocactus simpsonii var. simpsonii u it Idaho

Foto's van de schrijver

Pediocactus simpsonii var. robustior u it Jefferson County, Oregon
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Terug op Highway 90 reed ik in oostelijke richting verder naar Idaho. De ein
deloze naaldwouden, het gemis van de woeste rivieren, de eenzaamheid 
van de wildernis, de serene rust, het zijn indrukken die je nooit vergeet. De 
lucht is zo zuiver in deze dunbevolkte staat. Op het land telen de boeren de 
bekende Idaho-aardappels, volgens zeggen de beste van de VS.
Aan de Salmon-rivier, in een diep door bergen omgeven dal met daardoor 
zijn eigen klimatologische omstandigheden vond ik weer P. simpsonii var. 
robustior. De planten worden hier slechts 6 tot 1 0 cm groot. Ze groeien op 
reusachtige lavabrokken, zowel op steile zuidhellingen als op de vlakke bo
dem tussen hoog gras en dicht struikgewas, 1 200 m boven zeeniveau. 
Tussen het gras ontdekte ik een groep met meer dan 100 koppen en veel 
zaailingen erom heen. De bedoorning in deze populatie loopt van lichtbruin 
tot donkerbruin; de planten bloeien donkerrood.
Ongeveer 50 km van deze groeiplaats vond ik een gebied waar forse, sterk 
bedoornde P. simpsonii voorkwamen. Volgens mij betreft het hier een over
gangsvorm tussen de var. simpsonii en de var. robustior. Eigenlijk is het be
langrijkste verschil tussen de beide variëtieten de bloemkleur: bij de var. 
simpsonii is die rosé, bij de var. robustior dieprood.
Op mijn reis in 1 988 is het me gelukt, na vele vruchteloze pogingen, de ty- 
pegroeiplaats van P. simpsonii var. robustior te vinden. Deze ligt in de buurt 
van Battle Mountain op een hoogte van 1 800 m.

Op de groeiplaatsen in de woestijnachtige gebieden van Oregon, Washing
ton en Nevada heersen extreme klimaten. In de hete, droge zomers bereikt 
de temperatuur waarden van meer dan 4 0 °C; af en toe valt er een buitje. In 
Idaho wordt het niet zo warm, in de zomer tot 30 °C .  In de winter daalt op 
alle groeiplaatsen de temperatuur tot ver onder —20°C .  Daarbij zijn de 
planten natuurlijk meestal wel bedekt met een beschermende laag sneeuw. 
De neerslag bedraagt jaarlijks 200 tot 240 mm, althans volgens plaatselijke 
bewoners.
Ter vergelijking geef ik de neerslaghoeveelheden op de groeiplaatsen van en
kele andere cactussen: P. bradyi - Marble Canyon, Noord-Arizona - 1 48 
mm; P. sileri - Fredonia, Noord-Arizona - 240 mm; P. papyracanthus - 
Woodruff, Oost-Arizona - 290 mm; Sclerocactus glaucus - Grand Junction, 
West-Colorado - 21 4 mm.
De 'heilige' pH-meter wees uit dat de bodem op de groeiplaatsen zwak zuur 
is: in Oregon en Idaho pH 5, in Nevada 5 ,5  en in Washington van 5 tot 6. 
Al deze omstandigheden kunnen wij de planten in onze koude kas slechts bij 
benadering geven. Uit zaad gekweekte planten zijn in een goed geluchte 
koude kas probleemloos te houden. De bloeiwilligheid van wortelechte plan
ten laat te wensen over. Noodzaak zijn een zonnige plaats, weinig water ze
ker in de zomer, en een sterk lavahoudend substraat. Jonge planten kan 
men goed enten op winterharde Opuntia's of Echinocereussen. Beschut te
gen regen kan men ze zo in de tuin houden.
Indien er cactusliefhebbers zijn die interesse hebben gekregen in deze, in 
cultuur nog niet veel voorkomende, planten, dan kunnen zij contact met mij 
opnemen.

Postbus 5 1 0 2 0 1 , D 6 8 0 0  Mannheim 51
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M a m m illa ria  sch ie d e a n a  Ehrenbg.

PETER MANSFELD

De titelplant is afkomstig uit de Puente de Dios van de Barranca van Meztit- 
lan, Mexico. Het interessante plantje is vernoemd naar de Duitse reiziger en 
botanicus Wilhelm Schiede uit Kassei. Op de dikke penwortel zit een li
chaam van 4 cm diameter; de zachte tepels dragen tot 75 dunne, met el
kaar vervlochten randdorens hetgeen de plant een wonderschoon uiterlijk 
geeft.

Mammillaria schiedeana Foto: P. Mansfeld

De witachtig-gele bloemen kunnen na een iets warmere overwintering dan 
normaal al in februari verschijnen. In de zomer wil ze, net als de meeste 
Mammillaria's, een plaatsje in de volle zon. Een mineraalrijke, zandige grond 
met nauwelijks humus is aan te bevelen.
In de herfst tooit zij zich met lichtkarmijnkleurige vruchten.
De kweek uit zaad is probleemloos. De dikke penwortel is kwetsbaar, waar
door de planten soms problematisch zijn. Toch blijft het een soort die ik elke 
liefhebber aanbeveel.

Hansastrasse 1, DDR-2500 Rostock 

Vert.: Ludwig Bercht
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O pu n tia 's  de m o eite  w aard

W.J.M. STERK

Als we van één groep cactussen kunnen zeggen, dat die door liefhebbers niet 
zo gewaardeerd worden, dan is dat van de Opuntia's. De kleine soorten 
bloeien meestal slecht, de ronde Cylindropuntia's hebben dikwijls doorns, die 
in de huid blijven haken, en worden veel te groot, en de rest vindt men maar 
saaie planten.
Toch brengen veel vakantiegangers Opuntiaschijven mee uit de landen rond 
de Middellandse zee, waar ze van verwilderde planten langs de weg worden 
afgesneden. Dikwijls zijn het schijven van Opuntia ficus-indica Dit is een 
soort met grote, bijna onbedoornde, schijven, maar natuurlijk wel bezet met 
de beruchte glochiden. Omdat ze ook in Amerika op veel plaatsen verwilderd 
is, is het niet meer mogelijk vast te stellen, waar ze oorspronkelijk thuis hoort. 
Britton en Rosé geven aan Tropisch Amerika; hiermee zal wel het gebied 
rond de Caraïbische zee zijn bedoeld.
De beschrijving is volgens Britton en Rosé:
Groot en struikvormig of soms boomvormig, dan met een houtige stam, tot 5 
meter hoog, meestal met een flinke kruin. Leden spatelvormig, langwerpig, 
30 tot 50 centimeter lang. Areolen klein, meestal doornloos; glochiden geel, 
talrijk, spoedig afvallend. Blaadjes priemvormig, groen, 3 mm lang; bloemen 
groot, heldergeel, 7-1 0 cm breed, ovarium 5 cm lang met een ondiep inge
zonken navel.
Het is bekend, dat deze soort in de celkern 88 chromosomen heeft. We noe
men dat octoploïd. De meeste cactussen zijn diploïd en hebben dus 22 chro
mosomen, 2 x 1 1 .
Merkwaardig is, dat bij cultuurplanten nogal eens vormen of rassen voorko
men met een groter chromosomental dan bij hun in het wild voorkomende 
verwanten. Bij een Echinopsis, die veel voor entonderstam wordt gebruikt, 
telde ik 66 chromosomen. De in het wild gevonden planten hebben er voor 
zover bekend 22.
In de omgeving van Blanes en verder langs de kust tot Barcelona, komen veel 
planten voor met 8 cm brede oranje bloemen en iets dikkere leden die tot 3 5 
centimeter lang zijn. Dit kan de soort zijn, die door Miller in 1 768 als Opuntia 
maxima is beschreven. Ook van deze soort is de standplaats in het wild niet 
bekend. Wat de herkomst is en hoe ze in Europa verwilderd is, is niet meer na 
te gaan. Zoals nu toeristen stekken meenemen, hebben de reizigers van vroe
ger dat zeker ook gedaan. Of dit een echte soort is of slechts een vorm of een 
variëteit, ligt eraan wat u onder een soort verstaat.
Er is in Amerika en in andere delen van de wereld geëxperimenteerd met deze 
en andere vrijwel doornloze cactussen om ze als veevoer te gebruiken. Dat is 
nergens een groot succes geworden.

Als we ze hier willen kweken, zouden ze het best in de winter binnen en in de 
zomer buiten kunnen staan. Voor deze behandeling worden ze echter wat 
groot. Hun groeiperiode is nogal lang, waardoor ze slecht in bloei komen. 
Veel beter geschikt voor onze verzamelingen is Opuntia bergeriana Deze 
soort is aangetroffen in de tuin "Hanburgy Gardens”  bij La Mortola in Noord- 
Italië. Daar in de omgeving komt deze soort nogal eens verwilderd voor. Ook 
in parken en tuinen langs de Rivièra komen ze nogal eens voor. Volgens de 
beschrijving van Berger is de plant 1 tot 3,5 meter hoog en kan de stam wel 
40 cm dik worden. De schijven zijn tot 25 cm lang en minder dan half zo
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breed. Een in 1931 in Zürich als 40 cm hoog plantje geplant, was in 1 960 
bijna 6 meter hoog.
Per areool zijn er tot vier geelachtige, later bruine of grijze doorns, waarvan 
de langste tot vier centimeter kan bedragen.
De planten bloeien rijk, met aan de top van ieder stengellid soms meerdere 
bloemen tegelijk. Een drie schijven hoge plant kan ook hier al goed bloeien. 
De prachtige rode bloemen zijn 5 tot 7 cm breed en hebben een groene 
stempel. Omdat de planten snel groeien, kunnen we uit een stek al na een 
paar jaar een bloeibare plant verwachten. We kunnen die, als de ruimte er
voor is, in de volle grond in de kas planten en er zo een aantal jaren plezier 
van hebben. Als de plant te groot wordt snijden we er stekken af en ruimen 
we de oude plant op. Zo kunnen we altijd over bloeibare planten beschikken. 
Natuurlijk kunt u ze ook in een pot kweken die in de zomer naar buiten gaat. 
Leden met grote knoppen kunnen we afsnijden en in huis open laten komen. 
Als we deze leden laten wortelen, komt er dikwijls op de onrijpe vrucht weer 
een bloem of een nieuw stengellid. Dit is het bewijs dat de bloem bij een cac
tus in de stengel is gezonken. We noemen dat een onderstandig vruchtbegin
sel. Bij Opuntia blijft het omhullend stengeldeel de eigenschap van een sten
gel om wortels en scheuten te vormen behouden. We kunnen bij veel soorten 
de onrijpe vruchten als stek gebruiken.
De vruchten worden dikwijls wel rood, maar rijpe zaden heb ik er nog nooit in 
gevonden. In Italië schijnt dit wel voor te komen. De leden van deze soort zijn 
ook geschikt om er andere Opuntia's op te enten, zoals het bekende neger- 
handje, maar ook veel andere soorten cactussen kunnen erop geënt worden. 
In Italië wordt dit veel gedaan. Volgens Berger zou deze soort verwant zijn 
met de al sinds 1 768 bekende Opuntia elatior, een oranje-bloeiende soort 
uit het Caraïbische gebied. Deze is o.a. in Australië en Zuid-Afrika verwilderd 
en daar een plaag geworden, samen met nog enkele andere soorten.
Door het uitzetten van voor Opuntia's schadelijke insecten is geprobeerd ze 
terug te dringen, meestal met matig resultaat.

Opuntia
macrocentra

Foto links: M. Raymakers 

Ander fo to 's  van de schrijver

Opuntia
bergeriana
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O. allairei, ook onder de naam O. compressa var. allairei bekend, is nogal 
eens in verzamelingen te vinden. Het is een doornloze, lichtgroene, soms 
blauwgroene plant. Ze wordt tot 50 cm hoog, dus voor veel verzamelingen 
niet al te groot. In de kas uitgeplant, maar ook in een flinke pot, kunnen ze 
goed in bloei komen. Volgens Britton en Rosé is deze soort verwant met O. 
macrorhiza, al zijn de bloemen nogal verschillend. De gele bloemen hebben 
een slank vruchtbeginsel en deze zijn niet bolvormig.
Een groepje Opuntiasoorten dat zeker de aandacht verdient bestaat uit plan
ten met ronde leden, die bij voldoende licht paarsachtig of paarsblauw van 
kleur zijn. Ze komen voor in Californië, Arizona, New-Mexico en Texas en in 
de aangrenzende gebieden van Mexico. De naamgeving is nogal een war
boel. Het is niet uit te maken welke naam voor een bepaalde plant nu de 
juiste is. Benson neemt enkele soorten samen onder de naam O. violacea, 
een naam die door Engelmann is gegeven aan een plant, waarvan hij op dat 
moment alleen maar een tekening had, gemaakt door W.H. Emory tijdens een 
expeditie. Britton en Rosé vinden dat deze naam moeilijk aan een levende 
plant gegeven kan worden. Ze noemen deze planten, als ze veel doorns heb
ben, O. gosseliana en als ze geen doorns hebben O. santa-rita. Weniger 
noemt deze laatste een variëteit van de vorige. Een vorm met grotere bloem
bladen, die aan de voet binnenin rood gekleurd zijn, noemt hij O. macrocen- 
tra. Benson vermeldt al deze namen als variëteiten van O. violacea.
De naam O. chlorotica vinden we ook wel eens voor enkele van deze plan
ten. Benson noemt ze "Pancake pear", te vertalen met pannekoekopuntia, 
een naam die eigenlijk op al deze soorten van toepassing is. Het zijn sterke 
planten met een mooie opvallende kleur die gemakkelijk bloeien. In hun va
derland worden ze tot twee meter hoog; hier in de kas bloeien ze al twee 
schijven hoog en dat is meestal nog geen dertig centimeter.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond
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Mammillaria-reeksen nader bekeken - Ancistracanthae
(Slot)

THEO NEUTELINGS

2.6. Mammillaria guelzowiana Werdermann (1 928)

Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig of spruitend, vlak bolvormig, tot 6 cm lang, tot 7 cm d, axillen 
kaal, wortels vezelig.
Randdoorns: 60-80, haardun, tot 1 5 mm lang, wit.
Middendoorns: 1-3, tot 1 1 mm lang, 1 of 2 aan punt omgebogen en 11-16 mm lang,'glad, 
rood of geel.
Bloem: klokvormig, tot 50 mm lang, tot 60 mm é ,  helder purperrood, buitenste bloemdekbla- 
den groenig tot bronsbruin, bebaard.
Vrucht: smal bolvormig, gelig tot rozerood.
Zaad: zwart, met een onregelmatige kurkachtige mantel op het gedeelte nabij het hilum, 
1,5x1 mm.

Lau-nummers:
640: bij San Francisco, Durango

Dit exemplaar brengt schitterende, helder purperrode bloemen voort, waar
van de buitenste bloemdekbladen overduidelijk bewimperd zijn. Evenals 
haar reeksgenoot M. tetrancistra heeft zij een kurkvormige mantel om de 
zaadkorrel. Bij de laatstgenoemde is het meer een zeer geprononceerd 
kurkachtig weefsel als aanhangsel aan de zaadkorrel. Bij M. guelzowiana is 
er eerder sprake van een wat onregelmatig gevormde kurkachtige mantel 
om de onderste helft van de zaadkorrel. De zaadbes is vrij klein in vergelij
king met die van de andere Ancistracanthae-soorten en blijft dan ook meer 
verborgen tussen de tuberkels, een verschijnsel dat we bij de reeks Longi- 
florae als regel kunnen waarnemen.
In de handel is er nog een "variëteit" splendens in omloop, waarvan de 
oorsprong niet duidelijk te achterhalen valt. Opvallend bij deze vorm, die ge
le in plaats van roodachtige middendoorns heeft, is dat zij beduidend snel
ler en talrijker spruit dan de normale roodbedoornde planten.

2.7. Mammillaria zephyranthoides Scheidweiler (1841).

Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, tuberkels tot 25 mm lang.
Randdoorns: 12-18, tot 10 mm lang, zeer dun, wit.
Middendoorns: 1, tot 14 mm lang, geel-roodbruin, aan de punt omgebogen.
Bloem: tot 40 mm 6, wit tot crème, met rode middenstreep, 8-1 0 geelgroene stempellobben. 
Vrucht: ovaalvormig, rood.
Zaad: zwart met putjes.

Groeigebieden Xochistlahuaca (Oaxaca), bij Tehuacan (Puebla), bij Tisayu- 
ca en bij Tula (Hidalgo), bij El Laus (Querétaro), San Juan del Rio- 
Ixmiquillpan (Hidalgo), Monte Escobedo (Zacatecas).

Lau-nummers:
1046: Monte Escobedo, Zacatecas 
1 1 96: San Juan del Rio - Ixmiquilpan 
1 269: Xochistlahuaca, Oaxaca
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Engelmann beschouwde M. zephyranthoides als verwant met M. wrightii, 
hetgeen later ook de mening van Buxbaum was. Backeberg deelde M. 
zephyranthoides in bij het geslacht Dolichothele. Aanvankelijk rangschikt 
Hunt (in 1971) haar ook bij Dolichothele, maar in 1 975 hevelde hij haar in 
navolging van Buxbaum over naar het M. wrightii-barbata-complex. Schu- 
mann was indertijd ook deze mening toegedaan, want hij plaatste haar al in 
zijn reeks Ancistracanthae. Voor de volledigheid zij vermeld dat niet alle 
huidige onderzoekers deze indeling zonder meer onderschrijven. Iemand als 
Kuhn beschouwt haar als een randgeval.
De zienswijze van Engelmann van zo'n eeuw geleden lijkt me niet zo gek. 
Beide soorten bezitten lange, slanke tuberkels en rode, ovale vruchtbessen. 
Misschien is de witbloeiende vorm wolffi van M. wrightii één van de verbin
dende schakels tussen beide soorten.

2.8. Mammillaria heidiae Krainz (1 975)

Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig of spruitend, 3 cm hoog, tot 5,5 cm 6, tuberkel tot 1 1 mm lang. 
Randdoorns: 1 6-24, tot 1 1 mm lang, recht, dun, glaswit.
Middendoorns: 0-1 (-2), tot 12 mm lang, gelig met bruine punt welke is omgebogen. 
Bloem: tot 30 mm lang, tot 25 mm 6, groeniggeel,6 geelgroene grote stempellobben. 
Vrucht: breedovaal, groenig, later bruinig.
Zaad: zwart, met putjes, 1,25 x 1,0 mm.

Groeiplaats ten noorden van Acantlan bij El Papaya (Staat Puebla, Mexico), 
op 1400 m hoogte, in spleten van verweerde rotsen (kristallijn graniet).

Lau-nummer:
1 1 54: El Papaya, Actopan, Puebla.

In 1 977 zegt Hunt van deze soort: "Een interessante nieuwe soort, waar
van de tuberkels, de gele bloemen en de groene vrucht de verwantschap 
aanduiden met de echt Dolichotheles” . Hofmann zegt in 1 984 dat de dun- 
wandige vrucht aan die van M. zephyranthoides doet denken. Ook het 
zaad heeft wat betreft de vorm en de testastructuur veel overeenkomst met 
dat van de laatstgenoemde soort. Hij wijst dan ook terecht een indeling on
der het subgeslacht Dolichothele af. Anderen hadden eerder deze soort on
der de reeks Stylothelae ingedeeld.
De bloemstructuur wekt associaties op met die van M. viridiflora, zij het 
dat de bloem van M. heidiae met name in gesloten toestand wat slanker 
aandoet. De stempel kan ook diepgroen van kleur zijn en soms maar 4 lob
ben hebben. In de knopfase is al duidelijk te zien dat de buitenste bloem- 
dekbladen bewimperd zijn; echter niet zo overdadig als bij M. viridiflora.
In diverse artikelen las ik dat deze soort moeilijk in de cultuur is, ook ten 
aanzien van het in bloei krijgen. Gelukkig is mijn ervaring gunstiger en ge
niet ik elk jaar van de bloemen. Spruitende exemplaren heb ik tot dusver 
niet waargenomen.
Gezien de plantkenmerken c.q. de toch wel nauwe verwantschap met M. 
zephyranthoides hetgeen ook H. Krainz al opmerkte, lijkt me een indeling 
onder de reeks Ancistracanthae met recht op zijn plaats.

Een markant kenmerk van deze reeks zijn de bewimperde buitenste bloem- 
dekbladen. Onwillekeurig zal bij de meer ervaren liefhebber een soort "déja 
vu”  opkomen: bij welke groep komt dit verschijnsel zonder uitzondering 
ook voor? En voorts, als de bloem van eender welke Ancistracanthaesoort



M. guelzowiana 

Foto: A. de Lange

M. heidiae

Foto van de schrijver

zich voor het eerst ontvouwt, dan zien we dat de meeldraden compact om 
de stijl heen gedrapeerd staan, met de nog net niet rijpe helmknopjes stijf 
tegen elkaar.
Inderdaad, bij de bloemen van alle Escobaria-soorten bespeuren we eende
re verschijnselen. Bekijken we bijvoorbeeld de bloemen van de Escobaria 
vivipara-groep, dan zien we, dat deze bloemen qua bouw veel overeen
komsten vertonen met de meeste van die uit de reeks Ancistracanthae.
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VERENIGINGSNIEUW S OKTOBER 1989
"Succu len ta” is het verenigingsorgaan van de Nederiands-Be lgische vereniging van liefhebbers van ca c 
tussen en andere vetplanten "Succu len ta” .
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EVENEMENTENKALENDER
t/m 31 oktober 
t/m 31 oktober

28 oktober 
3 november

18 november 
3 juni 1990

: Speciale aandacht voor de Flevohof, info in het septembernummer.
: Jochum Hof in Steyl, expositie "Waternood, leven dood” verder cactussen, orchi

deeën etc. Info 077-733020.
: Algemene jaarvergadering Succulenta in de Reehorst te Ede.
: Symposium van de Biologische Raad van de K.N.A.W. "Planten in gebruik” , info in 

dit nummer.
: Feestmiddag voor U en Uw partner t.g.v. het 15-jarig bestaan van de afdeling.
: Zesde Asclepedia-dag in Diergaarde Blijdorp, vooraankondiging.

AFDELINGSNIEUWS 
Afd. Achterhoek
9 november : Zieke planten meebrengen, Hr. Diepenbroek vertelt iets over Fuchsia’s.

Afd. Amsterdam
27 oktober : Hr. Pullen over Botanische tuinen in Europa (door de herfstvakantie een week later).
17 november : Hr. S. Kooy komt praten over Chili.

Plaats: De Hortus, Plantage Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België
27 oktober : Hr. L. v.d. Meutter met cactussen van Nrd. en Zd. Amerika.

Plaats: Internaat Horteco de Bavaylei 118 te Vilvoorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
2 november : Vervolg over Astrophytum’s hr. Oostland.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
9 november : Dia’s van eigen leden.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Flevozoom
23 oktober : Simon Kooy, een betoog over Chilenen.
20 november : Frank Supplie, de geschiedenis van de Epiphyllumhybriden.

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

Afd. Fryslan
14 november : Dialezing door Hr. Jamin over de Flora op Tenerife.

Plaats: Restaurant De Schans te Heerenveen.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
13 november : Lezing door Ludwig Bercht.

Plaats: Zaal Zide Winden te Sprang. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhaga e.o.
26 oktober : Praatavond, plant v.d. maand Euphorbia.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

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.

karlheinz uhlig  • kakteers
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) V7W.-Duitsland LILIENSTR. 5 U
Aanvulling op onze plantenlijst:

DM DM
Lobivia buiningiana 4,-

sp.n.L 154a 4,-
Mammillaria crucigera 6,-
Matucana pujupatii 5,--
Parodia saint-pieana 5,--
Sulcorebutia albida 6,-

caineana 7,--
cylindrica v.margenta WK 671 7,--
lepica WK 212 6,-
sp.n.L 313 6,-
sp.n.L 314 6,-
sp.n.WR 593 7,-

Uebelmannia pectinifera gepfr. 15,-
Aeonium canariense, ciliatum var.
palmense, cuneatum, goochiae,
harworthii, sedifolium, simsii 4,- - 5,-
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►MU uiumiiycii
16 november : Lezing door Hr. de Looze, een vervolg op zijfi lezingen over de Zuidelijke staten van

Nrd.-Amerika.
Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder
4 november : Yemen door F. Noltee.

Plaats: Kantine Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83 Den Helder. Aan- 
vang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard
9 november : Vergelijken zaairesultaten, J. Magnin over Echinocereus.

Plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur

Afd. Nijmegen
7 november : Hr. Bercht over Gymno’s.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen.
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Noord en Midden Limburg
27 oktober : Voordracht over het geslacht Turbinicarpus door Hr. A. Beukelaars.
17 november : Winterhard? door Hr. de Looze.

Plaats: clublokaal kanovereniging "de Viking” , Vikingweg 1, Venlo. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Rotterdam e.o.
30 oktober : Hr. A. Boogaards met een film over bloeiende bloemen in kas en tentoonstelling Blij-

dorp.
Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw "Pier 80", Rösener Manszstraat 80, Rotterdam. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht e.o.
13 november : Lezing door W. Alsemgeest over Texas.

Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht, bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. West-Brabant
21 oktober : Plantenkeuring, verloting en lezing.
11 november : Video-voordracht door Hr. Tak en discussie.

Plaats: Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.
A»d. West-Friesland
20 november : Hr. Kroesen houdt een lezing over Asciepiadaceae.

Plaats: Fam. de Wit te Zwaagdijk.
Afd. IJsselstreek
27 oktober : Alles over Gymno’s door Hr. Bercht.
Afd. Zaanstreek
3 november : Lezing uit eigen diatheek.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraet 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Zuid-Limburg
7 november : Praatje met dia’s over zijn Astrophytums door Hr. Linssen.

Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.
Afd. Zwolle
26 oktober : Hr. F. Supplie houdt een lezing over Epiphyllumhybriden.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouw Onderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

CACTUSKWEKERIJ

Snee m{%Blcin ts
H. de Vries, Folgeralaan 2B 

Drachten, tel. 05120-20699 
Kas open:

di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 

maandag gesloten
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NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M Bastiaenssens.
16 nov. : Voordracht over Euphorbia's door Hr. F. Hoste.

Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

GRUSONIA. tel.: 050-824660 Johan Keirse.
10 nov. : Najaarsruilbeurs voor en door eigen leden, aanvullende montage door Luc Vandecaveye en Jo

han Keirse.
Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA •
17 nov. : Gezellig samenzijn.

Plaats: "Dienstencentrum” , Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

Opgaven voor het december-nummer moeten vóór 
15 november bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 
1, 5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mo
gen per jaar éénmaal gratis een advertentie van 
max. 6 regels zetten in deze rubriek. Alleen adver
tenties de hobby betreffende worden opgenomen.

Te koop: Wegens verhuizing: 100 cactussen en 
succulenten, 100 lithops op naam en 80 conophy- 
tums op naam. Jaargangen Succulenta 1966 t/m 
1988. Vraagprijs f 25,- ingebonden per 2 jaargan
gen, f  10,-- losse jaargangen. N. Borgs, de Ge- 
nestetlaan 83, 2522 LB ’s-Gravenhage. Tel.: 070- 
935208.

Gevraagd: Tegen redelijke vergoeding een al. kasje 
ca. Ixbxh 3x2x2,10. W. Kruidenberg, Braakdijk 9 
Rd, 1509 BJ Zaandam. Tel.: 075-702514.

Te koop: ca. 500 cactussen in één koop; kas 
(hxbxd) 2,20x1,90x2,50; jaargangen Succulenta 
1971 t/m 1981. Mevr. A. Wassenaar-de Koek, Me- 
genstraat 39, 6824 AH Arnhem. Tel.: 085-422292.

Aangeboden: 50 st. Pillo-Click bevestigingsele- 
menten voor noppenfolie, nieuw f 1,50 per stuk. 
Gratis af te halen wegens overcompleet ca. 200 
Mammillaria-zaailingen 1-3 jaar oud. W. ten Hoeve, 
Watermolendijk 2, 9761 VH Eelde. Tel.: 05907-5523.

Gevraagd: Jaargangen van Succulenta voor 1987, 
fotomateriaal en tijdschriften en artikelen betref
fende succulente planten. E. van den Bosch, Klei
weg 271a, 3051 XN Rotterdam. Tel.: 01864-3607 
(tussen 19.00 en 22.00 uur).

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

DOUG 1  V M  R O W IAN D
200 Spring Road •  K em pilon. Bedford •  England MJC42-ONO 

Telephone Bedford (0234) 5597C

DER KAKTEENLADEN
hobbybenodigheden/boeken
Verzendhandel

10 JAAR DER KAKTEENLADEN 10 JAAR

Kakteenkunde 1939-42 je DM 50,-; Kakteenkunde 1933-35 je DM 90,-; Monatsschrift der DKG 1929 je 
DM 90,-; Kakteen u.a. Sukk. 1937 DM 90,-; Cact. y Suc. Mex. 1969/1971/1973/85/88 je DM 25,-; 
Fröderström/Genus Sedum, Part IV DM 95,-, Part lil DM 69,-; Howes/Giant Cactus Forest..., 1954 DM 
95,-; H irscht/Bilderausdem Kakteen-Zimmergarten2. A. 1903 DM 58,-; Schelle/Kakteen 1926 DM 98,-; 
Fournier/Les Cactées & Plantes Grasses 1935 (1e druk) DM 75,-; Förster/Handbuch der Cacteenkun- 
de 1846 DM 480,-; Graebner/Kakteenzucht 1925 DM 58,-; Duursma/Onze Vetpianten 1930 DM 52,--; 
Rowley/Flowering Succulents 1959 DM 25,-; Werdermann & Socnik/Meine Kakteen 1937 DM 75,-; 
Backeberg/Kakteenjagd 1930 DM 58,-; Berger Die Entwicklungslinien der Cacteen 1926 DM 98,-; 
Daul Handboek der Cacteenkunde 1890 DM 360,--; Schumann/Verbreitung der Cactaceae... 1899 DM 
135,-.

JÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHH ANDLUNG UND ANTIQUARI AT
VERSANDGESCHAFT FÜR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1

80



Ook de grote, vaak ei- tot ellipsvormige vivipara-bes vinden we bij de 
meeste Ancistracanthae-vertegenwoordigers terug. Soms ook het ver
schijnsel van enkele schubjes op de zaadbes.
Het verspreidingsgebied van de Ancistracanthae-soorten valt grotendeels 
binnen dat van het vivipara-complex, dat uit veel variëteiten en vormen 
bestaat. Aangenomen wordt dat de Escobaria's fylogenetisch ouder zijn 
dan de Mammillaria's, tenminste als men de theorie - die overigens vrij al
gemeen aanvaard wordt - omtrent de "verhuizing”  van het zogenaamde 
fertiele vegetatiepunt (dit is het punt waar de bloem uit het plantelichaam 
ontspruit) van het areool naar de oksel (=  axille) over de rugzijde van de 
tuberkel aanhangt.
Er bestaat een ontwikkelingsverwantschap tussen Escobaria en Mammilla
ria en mogelijk dus in engere zin met de Ancistracanthae-soorten.
In dit verband wil ik nog het volgende aanhalen. Er is een min of meer 
monstrueuze Mammillaria wilcoxii (of M. wrightii?) in omloop, welke zeer 
sterk spruit en waarvan de individuele leden erg klein blijven. De herkomst 
ervan is mij tot heden niet bekend. Bij deze planten is op de tuberkels een 
Escobaria-achtig groefje waarneembaar. Mogelijk hebben we hier te maken 
met een of ander hybrideprodukt als resultaat van een kruisbestuiving tus
sen M. wrightii of M. wilcoxii met een of andere Escobaria-soort. Zelf on
dernomen kruisingsproeven laten zien dat bestuiving tussen E. vivipara en 
Ancistracanthae-soorten tot bes- en zaadvorming leiden. Wel mag daarbij 
niet uit het oog verloren worden dat via de zgn. prikkelbestuiving ook eigen 
stuifmeel tot besvorming kan voeren.

T o t slot de k w ee k  van deze cactussoorten .
Het verdient de voorkeur enkele soorten te enten, omdat de kweek op ei
gen wortel bijzonder lastig is; dit zijn M. tetrancistra en M. wrightii fa. 
woifii.
M. heidiae en M. zephyranthoides vragen om een goed doorlatend, mine
raalrijk grondmengsel, vanwege de vlezige, dikke hoofdwortel; een wat ho
ger potje is aan te bevelen.
M. wilcoxii zuigt, geënt op een onderstam, deze laatste bijna geheel leeg. 
Overigens is enten zinloos, want ze doet het probleemloos op eigen wortel, 
net als M. barbata, M. wrightii (iets gevoeliger) en M. guelzowiana, voor
al als ze in een mineraalrijk (klei of leem) grondmengsel staan. M viridiflora 
daarentegen is wat moeilijker op eigen wortel; enten op een korte, maar 
dikke onderstam verdient aanbeveling. Wel zal deze soort dan vrij sterk 
spruiten, vaak ook uit het areool.
De bloeitijd valt in de zomermaanden juni - september. Over de bloeibaar- 
heid valt weinig te klagen, mits de planten maar een zonnige standplaats 
krijgen. Goed luchten is belangrijk. Vanaf midden oktober gieten we niet 
meer. Hooguit nevelen op zonnige, warme dagen, zodat het nevelvocht de
zelfde dag nog verdampt en niet in de kop blijft hangen. In de winter droog 
en vorstvrij houden.

Galmeidijk 49, 47 0 6  KL Roosendaal

Redactioneel:
Aflevering 3 van deze serie is reeds verschenen in Succulenta 1 987, p. 1 5. 
Onze excuses aan de auteur voor het late plaatsen van het slotgedeelte.

De Redactie.
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In geuren en kleuren
J.J. DE MORREE

Een plantje dat me al een tijdje fascineert is Mammillaria heidiae Het is 
nog een relatieve nieuwkomer in het Mammillaria-gezelschap. In 1 975 is 
het door Kraehenbuhl gevonden en naar zijn vrouw Heidi genoemd. Het is 
een kleinblijvend plantje dat al vrij snel kan bloeien. Wat daarbij direct op
valt is dat de gele bloemen geuren naar wat ik zou omschrijven als de geur 
van Hyacinthen of Freesia's. Het beschrijven van geuren is overigens een 
moeilijke zaak, want vaak is een geur een emotioneel gebonden gewaar
wording, die ieder voor zich anders interpreteert. Het zou me dus niet ver
wonderen als een andere liefhebber tot een andere geurconclusie zou ko
men.
Die geur zette me aan het denken. Hunt heeft M. heidiae in zijn indeling 
van het geslacht Mammillaria (Bradleya vol. 2, 1 984) een plaats toebe
deeld bij de Ancistracanthae. Dit is op zich niet zo vreemd, want bij Hunt is 
de serie Ancistracanthae voor een deel een parkeerserie voor soorten van 
allerhande pluimage. M. heidiae met zijn haakdoorns kan daar in principe 
ook wel bij. Maar waar komen we bij de Mammillaria's nu ook al weer 
meer geurende bloemen tegen? Daarvoor hoefde ik niet lang na te denken. 
Bij dit geslacht heeft de groep Dolichothelae er een aantal, waarvan ik uit 
eigen ervaring weet van geur bij planten zoals M. baumii, M. sphaerica, 
M. surculosa en M. camptotricha. Elk jaar geven de fraaie gele bloemen 
van baumii en surculosa hun geuren tijdens de bloei af. De grote gele bloe
men van de verwante M. longimamma hebben echter geen geur, maar de
ze forse signalen zijn blijkbaar geurloos ook duidelijk te vinden door de 
bestuivers. In een artikel over M. sphaerica in Succulenta (1 979) p. 1 1 0 
schrijft de heer Neutelings dat o.a. Brandegee en Benson M. sphaerica bei
de zien als een variëteit van M. longimamma. Op grond van het feit dat M. 
sphaerica een penwortel heeft en geurende bloemen, terwijl M. longimam
ma een bossig wortelgestel bezit en geurloze bloemen zou ik de variëtei- 
tenstatus zeker afkeuren en de planten als afzonderlijke soorten beschou
wen. Graag zou ik overigens van deze gelegenheid gebruik willen maken 
om van een welwillende verzamelaar een sphaericastekje te vragen, aange
zien ik deze mooie soort nog niet in mijn verzameling heb.
Maar nu weer verder met de geur. De kritische ruiker zal onmiddellijk te 
berde kunnen brengen dat hij bij de Ancistracanthae, bij M. milleri var. 
sheldonii ook (zwak) geurende bloemen tegenkomt. Dat is zeker het geval. 
Bij mij in de kas hebben M. sheldonii en b.v. M. spec. Actopan een lichte 
geur. (Vermoedelijk is spec. Actopan een gewone sheldonii en geen plant 
met een bloem groter dan een bloem van M. theresae, zoals de lijst van het 
clichéfonds drie jaar geleden suggereerde.) De bloembouw en kleur van M. 
milleri var. sheldonii is echter zo anders dan die van M. heidiae, dat een 
verwantschap zich niet staat op te dringen en de andere variëteiten van M. 
miiieri (syn. M. microcarpa) zijn geurloos.
Ook Hunt zal overeenkomst tussen M. heidiae en de Dolichotheles gezien 
hebben, want oorspronkelijk werd heidiae ook door hem in de Dolichothe
les geplaatst. Hij liet zich vanwege de vorm van de bloembuis en het 
vruchtbeginsel echter overtuigen dat M. heidiae dicht bij M. zephyranthoi- 
des staat. Aangezien deze laatste plant in zijn systeem bij de Ancistracan
thae is geplaatst, viel dat lot ook aan M. heidiae te beurt. Nu is de plaatsing 
van M. zephyranthoides op zich in de Ancistracanthae ook al lang proble-
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matisch, want deze soort heeft ook nog Dolichothele zephyranthoides ge
heten.
Dat bij Hunts discussie, waarom M. heidiae niet bij de Dolichotheles thuis
hoort, een vergelijking wordt gemaakt tussen de grootste vertegenwoordi
ger van de Dolichotheles, nl. M. longimamma, en het kleine soortje M. heidiae 
is op zich al merkwaardig. Het zal wel te maken hebben met de typeplant 
van de serie. Het lijkt me meer zinvol om de kenmerken van M. heidiae te 
vergelijken met M. surculosa en M. sphaerica, die zelf ook klein van stuk 
zijn. Het is vooralsnog onduidelijk waarom Hunt niet besloten heeft om M. 
zephyranthoides en M. heidiae samen over te halen naar de Dolichotheles. 
Dat zou de serie Ancistracanthae zeker ook ten goede gekomen zijn. De 
geurende M. heidiae met gele bloemen had dan op eenvoudige wijze een 
plaatsje kunnen krijgen tussen de geurende geelbloeiende broertjes M. sur
culosa, M. sphaerica en M. baumii, en de uitzonderlijk langtepelige M. ze
phyranthoides uit Zuid Mexico zou zich beter thuis voelen in de Dolichothe
les dan tussen de duidelijk sterk afwijkende haakdoornigen zoals M. dioica 
en M. milleri.

Kon. Emma laan 23, 2264 SH Leidschendam

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

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

M atucana hastifera Ritter. Kakteen in Südamerika, Bd. 4, p. 1496 
(1981).
(hastifer = spiesen dragend)

Beschrijving
Lichaam groen, dik zuilvormig, 6-1 2 cm breed, tot 50 cm hoog, spruitend 
vanaf de basis, rechtop tot liggend groeiend; geen penwortel. Ribben 13- 
1 9, stomp, weinig geknobbeld, 7-1 2 mm hoog, aan de basis van de plant 
10-12 mm breed. Areolen ovaal, 8-1 5 mm lang, 3-6 mm breed, met wit 
vilt, 8-22 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning priemend, recht, geel tot 
roodbruin; randdorens 14-20, 8-25 mm lang; middendorens 4-8, 20-70 
mm lang.
Bloem 65-80 mm lang, in anthese ca. 5 cm breed, recht; petalen sterk te
ruggebogen, licht-oranje met rode punt. Bloembuis 5-10 mm dik, kaal. 
Nektarkamer 4-5 mm hoog. Helmdraden aan de basis wit overgaand in 
rood, helmknoppen crème-kleurig; primaire meeldraden aan de basis met 
elkaar vergroeid als een manchet om de stijl. Stamper aan de basis wit 
overgaand in rood; stempellobben 4-5, 4-5 mm lang.
Vrucht rond, donkergroen tot geelachtig.
Zaad als beschreven in deel XIX, ca. 1,6 mm breed, ca. 2,2 mm hoog, 
ca. 1,2 mm dik.

Verspreiding
De typevindplaats van M. hastifera ligt ten oosten van de Cordillera Blanca 
op de bergrug ten zuiden van Rahuapampa, Prov. Huari, Dept. Ancash, Pe-
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Matucana hastifera Foto: F. Fitter

ru. Zij groeit daar op een hoogte van ongeveer 3500 m boven zeeniveau. 
Deze soort is in 1 964 door F. Ritter ontdekt. Het type-exemplaar is gede
poneerd in het herbarium van de universiteit van Utrecht onder nummer FR 
1306. De soort is slechts van de type-vindplaats bekend.

O pm erkingen
Deze soort wordt volgens Ritter gekenmerkt door de krachtige dolkvormige 
dorens en de sterk teruggekrulde kroonbladeren. Dat laatste hebben wij 
nog niet mogen waarnemen want de plant bloeit in cultuur bijzonder slecht, 
bij ons helemaal niet. Wat de beschrijving van de bloem en de vrucht be
treft moeten we dus volledig afgaan op de beschrijving van Ritter.

M. hastifera blijkt in cultuur zeer zelden voor te komen. In Nederland zijn 
ons slechts enkele exemplaren bekend; één daarvan is in 1 97 6 bij de heer 
Bulthuis in Cothen gekocht. Deze plant groeit zeer traag en heeft tot nu 
toe nog nooit een bloem laten zien. Twee stekken van deze plant zijn on
der andere liefhebbers verspreid en geënt op een krachtige onderstam. 
Ook deze stekken vertikken het tot nu toe om te bloeien. In dit geval ont
stond-voor ons dus het probleem dat wij niet over een dia van een bloeiende 
plant beschikten. Wat er dan allemaal voor komt kijken om van een der
gelijke zeldzame plant zo'n dia te pakken te krijgen, willen wij U niet ont
houden.

Allereerst werd contact opgenomen met het herbarium van de Rijksuniversi
teit van Utrecht waar zich het holotype van M. hastifera bevindt. Dit blijkt nu 
een verdroogd, ineengeschrompeld plantje te zijn, ongeschikt voor nader on
derzoek. Zaden, vruchten en bloemen zijn niet aanwezig. Vervolgens werd
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een brief gestuurd naar Prof. Rauh in Heidelberg met het verzoek of hij ons 
aan zaden en/of fotomateriaal kon helpen. Ook hij kon niet aan ons verzoek 
voldoen en verwees ons door naar Dieter Supthut van de "Stadtische Suk- 
kulentensammlung" in Zürich. Ook hier vingen wij bot. M. hastifera was niet 
in deze omvangrijke collectie aanwezig en dus kon ook hij ons niet aan zaden 
helpen. De heer Supthut noemde ons twee personen waar wij misschien wel 
succes konden hebben. De eerste was de heer Haugg, beheerder van de 
diatheek van de Duitse cactusvereniging. Ook daar kregen wij nul op het re
kest. De tweede was mevr. Elsa Gödde die veel origineel fotomateriaal van 
Ritter in haar bezit heeft. Tot onze verbazing bleek zij één dia van een bloei
ende plant in haar bezit te hebben, een originele dia van Ritter, waarvan een 
zwart-wit-afdruk op pag. 1610 van "Kakteen in Süd Amerika" deel IV is ge
plaatst. Zij was zo vriendelijk om hiervan een kopie te laten maken, dit met 
toestemming van Ritter zelf. Vanzelfsprekend zijn wij alle genoemde betrok
kenen, in het bijzonder Frau Gödde in Frankfurt, zeer erkentelijk voor hun 
medewerking.
Zaden van deze soort hebben wij niet te pakken kunnen krijgen. Vandaar dat 
in deze aflevering zaadfoto's ontbreken. Mocht iemand van de lezers hier
over beschikken, dan horen wij dat graag.

Veldnummers
FR 1 306 M. hastifera.
Ons zijn geen andere veldnummers bekend.

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)

Over C onsolea sp inosissim a en C onsolea rubescens (III)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Consolea rubescens (Salm-Dyck, 1 828) Lemaire, 1 862

Opuntia rubescens Salm-Dyck in litt. 1827, De Candolle, 1 828, p. 474 ("erecta, articulis 
elongatis compressis rubro-virescentibus subtuberculato-areolatis inermibus, foliis minimis rubi
cundis ad basin tomenti albidi. In Brasilia? Nodum floruit. Species junior spectabilis colore rube
scente et caule compresso-plano elongato ferè ut in 0. spinosissima, sed absolutè inermi"). 
Pfeiffer, 1 837, p. 1 66 ('Brasilia', diagn.); Förster, 1 846, p. 499 ( 'Brasilien'); Rumpler, 1 886, 
p. 965-966 ('Brasilien'); Schumann, 1 894, p. 200 ('ohne gröszere Stacheln... aus Südbrasi- 
lien."); 1899 ("Brasilien, Rio de Janeiro und im Staate Catarina", fide Backeberg 1 958, p. 
387); Britton & Rose, 1 908, p. 514 ("Island of Culebra; Montserrat; South America!?). Cule- 
bra and Montserrat plants agree nearly with the description of this spineless species..."); Urban, 
1 91 0, p. 433 ("Culebra, Montserrat?"); Britton & Rose, 1 920, I, p. 208-209, fig. 263-266; 
1 937 2nd ed.; 1 963 3rd ed. ("Mona and Porto Rico to Tortola, St. Croix, and Guadeloupe. Cu
lebra, St. Thomas, St. Jan, and Montserrat plants agree with the description of Opuntia rube
scens it is a spineless state of O. catacantha, as was conclusively proven by us through field 
observations in the Virgin Islands, and greenhouse plants of 0. rubescens develop spines."); 
Britton & Wilson, 1 924, p. 61 1 (Mona, Puerto Rico, Virgin I., St. Martin to Guadeloupe); Ber
ger, 1 929, p. 65; Little & Wadsworth, 1 946, p. 378-379 , fig. 1 76 ("Monal?), Puerto Rico 
and smaller adjacent islands, through Virgin Islands, and St. Martin to Guadeloupe", descr.); 
Borg, 1 951, p. 74; Woodbury & Little, 1 976, p. 21 & 7 (Buck Isi.); Fournet, 1 978, p. 1 036 
(Tintamarre, St. Barts, Guadeloupe, Désirade; "Fruit épineux ou inerme."); Stoffers, 1 984, p. 
1 47 (St. Martin; 'Puerto Rico to Guadeloupe', descr.).
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Consolea rubescens (Salm-Dyck) Lemaire, 1 862, p. 1 74 ("Du Brésil?; bloembeschr). 
Berger, 1 926, p. 94; Britton, 1 930, p. 228; Questel, 1 941, p. 159 ("lie t Fourche, Tourmen- 
te, St-Jean, Porto-Rico, St. Thomas, St-Croix, seen at St. Martin (Tintamarre island)", Guade- 
loupe.); 1 951, p. 17; Backeberg, 1 958, p. 386-387, fig. 401-402 ("von Porto Rico... über 
tast alle Virgin-lnseln und zum Teil die Kleinen Antillen, von St. Martin bis Guadeloupe. " ,  syn., 
descr.l; 1966, p. 93, fig. 66; Liogier & Martorell, 1982, p. 1 1 6 (P.R., V.I., St. Martin- 
Guadeloupe);

Opuntia spinosissima non Miller, Eggers, 1876, p. 122 (St. Croix).
Duss, 1897, p. 318 (Guadeloupe, Désirade, Saintes; descr.l; Millspaugh, 1902, p. 513 (St. 
Croix); Boldingh, 1909, p. 141 (St. Martin, Tintamarre, St. Eustatius).

Opuntia catocantha Link & Otto in Pfeiffer, 1 837, p. 1 66 (St. Thomas, diagn.l.
O. catacantha, Rümpler, 1 886, p. 964-965.
Urban, 1919, p. 432-433 (Virgin I, St. Martin, St. Eustatius); Boldingh, 1913, p. 299 (St. 
Martin, St. Eustatius; descr.l.

Opuntia guanicana Schumann in Gürke, 1908, p. 180-181 (Puerto Rico; "Schumann hatte 
sie bereits vor Jahren als neu erkannt und ihr... den Namen O. guanicana gegeben. ."). 
Urban, 1 91 0, p. 433 (P. Rico).; Backeberg & Knuth, 1 935 (1 936), p. 1 46.

Puerto Rico. Zuidwestkust ten O. van La Parguera, rand van mangrove-slikvlakte samen met 
Opuntia dillenii in ijl struikgewas, 1 9.IX.1 963; bloemen en onrijpe vruchten. - Isla Magueyes, 
bij Parguera, ijl struikgewas met Pilosocereus, 7.IX.1 973; bloemen in knop (Fig. 1 6).
St. John. Westkust bij Cruz Bay, 1 8 .VI. 1 955.
St. Croix. Cotton Valley in oostelijk deel van het eiland, samen met O. repens en O. triacantha, 
1 2.VI.1 955; met bloemen en jonge vruchten (Fig. 1 8).
Anguilla. Noordzijde van Crocus Bay, kalksteenrotsen aan de kust, met O. dillenii en Pilosoce
reus royenii, 3.VII.1 973; met grote, onrijpe vruchten.
St. Martin. Meschrine Hill (Corner Hill), ZO van Simson Bay, zuidhelling en top van kalksteen
heuvel, doornig struikgewas met veel Plumiera alba, tot 5 m hoog, 26.V.1 949; bloeiend met 
grote, nog onrijpe vruchten (Fig. 1 1).
Tintamarre (Flat Island, N.O. van St. Martin). Baie Blanche, White Bay bluff, kalksteenrotsen 
aan de kust, 1 0 m hoog, 20 .VI. 1 949 en 1 5.VIL 1 973; bloeiend met bijna rijpe vruchten. - Col
line du Soldat, ca. 30 m hoge kalksteenvlakte met veel Croton Havens en O. triacantha, enkele 
O. dillenii en Melocactus, 1 5.VII. 1 973; in knop, met onrijpe vruchten (Fig. 1 0).
Barbuda. Ten O. van Codrington Village, 2 m hoog kalksteenterras, tussen doornstruiken en 
opuntia's, 1 1 VIL 1 955; met bloemen en groene vruchten.

In tegenstelling tot Consolea spinosissima - waarvan Miller voldoende gege
vens verschaft om zeker te kunnen zijn welke plantensoort wordt bedoeld - 
lijkt wat betreft C. rubescens enige twijfel nog steeds gerechtvaardigd.
Als verspreidingsgebied van Opuntia rubescens Salm-Dyck noemen Britton 
& Rosé (1 920); Puerto Rico tot en met Guadeloupe. Zo doen ook Britton & 
Wilson (1 924), Backeberg (1 958, 1 966), Little & Wadsworth (1 946) en 
Stoffers (1 984). Willen wij de juistheid hiervan onderzoeken aan het door mij

Bijschriften bij de foto's op de vorige pagina's:

Fig. 10. Op het kalksteenterras van Tintamarre (een eilandje bij St. Martin) steekt Consolea rubescens als een seinpaal bo
ven het struikgewas uit. Op grond van hun eigenaardige vertakking werden de toen bekende Consolea 's ( = Spinosissimae) 
door Pfeiffer (1837) e.a. in de "Reihe Cruciatae" samengebracht. Zij danken hieraan ook de naam "Croix de Lorraine" 
welke men in de literatuur soms tegenkomt.
Fig. 11. Op St. Martin komt Consolea rubescens o.m. voor op de kalksteenheuvels aan de kust ten oosten van Simson Bay, 
te midden van een hoog-opgaande vegetatie.
Fig. 12. In tegenstelling tot de vrijwel doornloze vruchtbeginsels van Consolea spinosissima zijn die van C. rubescens van 
talrijke lange en stevige doorns voorzien. Hoewel deze bloemen van Tintamarre midden op de dag verzameld zijn, geven zij 
de indruk van niet geheel open te zijn.
Fig. 13. Het materiaal van Consolea rubescens dat op Barbuda werd verzameld vertoont een vrij aanzienlijke variatie. De 
'manchet' is bij deze soort zo sterk ontwikkeld dat de 'honingkamer' minder ruim lijkt dan bij C. spinosissima. Vgl. Fig. 5 
met 12-14.
Fig. 14. Bij Opuntia is de stijl aan de onderzijde gewoonlijk duidelijk gezwollen, zoals hier bij een bloem van O. triacantha 
van St. Martin (3) te zien is; een 'manchet' zoals hier bij Consolea rubescens van hetzelfde eiland (1 ,2) wordt daarbij nim
mer gevormd. Evenals bij andere Opuntiae kunnen w ij bij Consolea een groep van korte (onderste) meeldraden onderschei
den, tegenover langere meeldraden die daarboven staan ingeplant (zie ook Fig. 5, 12 en 13).
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verzamelde (voor dit doel eigenlijk totaal onvoldoende) materiaal, dan zou ik 
willen beginnen met een beschrijving van het op Anguilla, St. Martin, Tinta- 
marre en Barbuda verzamelde, dat een gelijkvormige indruk maakt.
De planten van Anguilla zijn meer dan 3 m hoog, hebben een 2 m hoge on
vertakte stam en zijn zwaar bedoornd. De nog jonge stengelleden zijn lang
werpiger dan die van C. spinosissima en lichter van kleur; de areolen liggen 
op zwakke, naar boven gerichte verhevenheden welke bij ouder worden 
wegtrekken, waarna de omtrekken meestal nog op het gladde schijfopper- 
vlak te zien zijn. De areolen in het midden van een, ca. 1,5 cm dik, volwas
sen stengellid liggen 1 5-1 8 mm uit elkaar, zijn meestal minder dan 2 mm 
breed en niet of nauwelijks bedoornd; in de randzone bezitten zij daarentegen 
1 -2-5 stekels welke tot 3 cm lang zijn, geelachtig groen met een donker top
je. Op de oudere delen van de plant kunnen veel grotere areolen voorkomen, 
tot 1 0 mm en meer in doorsnede, met 8 doorns van meer dan 5 cm lengte, 
tot 8 cm toe. Deze doorns zijn rechter en stijver dan bij C. spinosissima, aan 
de basis 1 mm dik, grijsachtig met donkere punt.
Ook hier vinden wij - evenals bij C. spinosissima - aan de benedenzijde van de 
plant een aantal kleine, gemakkelijk loslatende leden, ten hoogste 4 cm lang 
en 2-3 maal zo lang als breed, met areolen welke 5-1 0 mm van elkaar staan 
en talrijke, tot 5 cm lange doorns dragen.
De vruchtbeginsels zijn enigszins omgekeerd-kegelvormig, soms iets afge
plat, 3-5 cm lang en ruim 3 maal zo lang als breed; zij zijn alzijdig bezet met 
areolen waarvan de doorns straalvormig afstaan. Op het bolle gedeelte van 
twee nog onrijpe, peervormige vruchten van 7,2 x 3,5 en 5,0 x 2,5 cm 
staan de areolen ca. 1 cm van elkaar, met bundels van 4-7 wijd-afstaande, 
tot 4 cm lange doorns (Fig. 1 5).
Bij de planten van Tintamarre zijn de areolen midden op een schijf van 1 5 x 8  
x 1 cm vrij klein, met slechts enkele doorns; in de randzone daarentegen 
meer dan 3,5 mm in doorsnede, met doorns welke tot 4 cm lang zijn, vrij stijf 
en grijsachtig. Grotere areolen op stengelleden van bijna 1,5 cm dikte bezit
ten 6-1 0 doorns, 4-7 meer dan 3 cm lang, de langste 8 cm. De vruchtbegin
sels zijn gemiddeld 3,5 x 1 ,5 cm, met geelachtige doorns (Fig. 1 2). Een 
peervormige groene vrucht van 5 x 3 x 3  cm heeft, evenals die van Anguilla, 
een zwak-afgeplatte steel, waarvan enkele areolen aan de basis geen doorns 
bezitten. Een bijna rijpe vrucht van 58 x 35 mm is peervormig met een slan
ke steel waarop een tiental zeer kleine doornloze areolen zitten; het gezwol
len deel heeft ca. 25 areolen met groenachtig-gele, straalsgewijs uitstaande 
doorns tot 32 mm lengte, 5-7-1 0 per areool (Fig. 1 5).
Ook hier dragen de onderste takken 2-6 cm lange leden welke gemakkelijk 
afvallen, met geelachtige, tot 4 mm lange doornen.
De plant van St. Martin valt slechts op doordat de doorns wat bruinachtig 
zijn; grote doorns van 60-7 5 mm lijken zelfs zwartig. De nog groene vrucht 
van 55 x 31 mm heeft wijd-afstaande doorns welke eveneens een donkere 
indruk maken (Fig. 1 5).

(wordt vervolgd)
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Succulenta, hoe speelde je het klaar? (IV)

FREDDY DELABARRE

"Veertig Jaar Succulenta" een mijlpaal in de geschiedenis van de club. In 
het juninummer van 1 959 verscheen volgend bericht van de voorzitter: 
"Deze maand gedenken wij het heuglijk feit, dat onze vereniging Succulenta 
40 jaar bestaat. Jaren van voorspoed, samenwerking en eensgezindheid, 
echter ook wel eens van tegenslagen en elkaar verkeerd begrijpen. Wij bele
ven thans weer een periode van bloei van onze vereniging".
EHet jubileum werd gevierd in de afdeling Zaandam. Naast de vergadering 
werd in de morgenuurtjes een boottocht aangeboden alsmede een gratis 
lunch. Er mocht wel iets speciaals gedaan worden, want de heer A.F.H. Bui- 
ning werd bij K.B. van 1 juli 1 959 benoemd tot Burgemeester van de ge
meenten Leusden en Stoutenburg.
Op 6, 8, 1 1, 1 2, 1 3 en 1 4 mei 1 959 kwam de heer Curt Backeberg lezin
gen houden over "De schoonheid en het wonder van de exotische planten
wereld". Zeldzame kleurendia's en zeer goede macrofoto's werden ge
toond.
In het artikel "W ij kijken veertig jaar terug" werd gemeld dat er nog slechts 
twee leden van het eerste jaar in leven zijn, nl. de penningmeester G.D. 
Duursma en mej. M.C. Karsten, voormalig secretaresse.

1960 ging de geschiedenis in als een rustpunt na 40 jaar Succulenta. Een 
éénentwintigste afdeling werd opgericht nl. Gorinchem. Het initiatief kwam 
van de heer C. van 't Veer en samen met zijn bestuur nam hij de touwtjes 
in handen.
Op 25 september 1 960 werd de heer G.D. Duursma 70 jaar. Ónmogelijk dit 
feit in Succulenta ongemerkt voorbij te laten gaan.

De heer G.D. Duursma 
Succulenta 1960,
Foto: A. Uitewaal
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Zijn hele levensbeschrijving wil ik hier niet neerpennen, doch geïnteresseer
den kunnen het septembernummer van 1 960 raadplegen. Wel wou ik hier
bij zijn verschillende functies in 't kort aanhalen. Vanaf de oprichting van 
Succulenta, 1 6 juni 1 91 9 tot en met december 1 924 secretaris en redac
teur. Van januari 1 925 tot en met december 1 927 secretaris alléén en de 
redactie met de heer J.M. v.d. Houten, die trouwens vanaf het begin aan de 
opbouw van Succulenta eveneens zijn beste krachten wijdde. Van januari 
1 928 tot en met einde mei 1 930 redactie met Prof. A.M. Sprenger, daarbij 
geholpen door de secretaresse mej. M.C. Karsten die vele waardevolle bij
dragen leverde. Van juni 1 930 tot en met eind april 1 943 de redactie weer 
alleen, maar trouw geholpen door mej. J.J.E. v.d. Thoorn. Van december 
1 942 tot op heden penningmeester.
Nu we dan toch zo'n beetje bezig zijn G.D.D.'s doopceel te belichten, nog 
een lijstje van de door hem gepubliceerde grotere en kleinere boeken:
"De behandeling onzer Vetplanten van maand tot maand”  1 926.
"Onze Cactussen”  1 927.
"Onze Vetplanten" 1 930.
"Succulenten in Beeld en Woord" 1 930.
"Pette's Cactus-album" 1930.
"De behandeling van onze cactussen en andere succulenten van maand tot 
maand" 1 928.
"Cactusjacht tussen Texas en Patagonië" 1 932 (vertaling van het boek van 
C. Backeberg).
"Cactussen en andere vetplanten" 1951.
Het aantal gepubliceerde artikelen is talloos. Vooral natuurlijk in Succulenta, 
maar daarnaast verschenen ook vele artikelen van zijn hand in Onze Tuinen, 
Floralia, De Bloemisterij, Gooisch Buitenleven, Orgaan van de Ned. Mij. voor 
Tuinbouw en Plantkunde, De Wandelaar, De Natuur, Leeuwarder Courant, 
Gooi- en Eemlander en De Telegraaf om maar de belangrijkste te noemen. 
Wat al deze publicaties voor onze liefhebberij en voor de vereniging hebben 
betekend, is natuurlijk onmogelijk na te gaan maar het is ongetwijfeld veel, 
zéér veel. Dat de heer Duursma op de Algemene Vergadering van 25 juni 
1 949 ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Succulenta het erelid
maatschap kreeg aangeboden, de grootste onderscheiding die Succulenta 
hem kon toekennen voor zijn vele verdiensten, was als vanzelfsprekend. Aan 
twee planten is zijn naam blijvend verbonden, nl. Rebutia duursmaiana en 
Mediolobivia duursmaiana.
Wat in het aprilnummer van 1961 verscheen, was geen aprilgrap, maar een 
start die Succulenta in waarde en achting deed stijgen. In samenwerking 
met Succulenta startte het "Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwge- 
wassen", afgekort het I.V.T., het "Succulentarium" te Wageningen. 
Ondanks alle aktiviteiten was het ledenaantal in 1961 tot 1 .063 gedaald, 
waar het in 1 956 nog 1 .1 90 bedroeg. Op de Algemene Vergadering van 
27 mei 1 961 werd de heer Bommeljé als erelid voorgesteld.

1962 begon met de aankondiging dat de heer Van de Velde als redacteur 
bedankte en de heer B.K. Boom bereid was de taak over te nemen. Een nieu
we afdeling van Succulenta werd gesticht te Gorssel, nl. afdeling IJs- 
selstreek.
Dit jaar, we noteren 1 962, was de heer Curt Backeberg te gast in ons land. 
Afdelingen die van deze gelegenheid gebruik maakten betaalden f  4 0 ,—  
voor de reis en verblijfskosten en f  3 0 ,—  voor de lezingen. Om de kosten te 
recupereren organiseerde de heer H. Rubingh een kaartenverkoop, verloting
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van een aantal flinke planten en verkoop van zaden.
In het maartnummer plaatste de heer A. v.d. Werff volgende oproep: "Wie 
helpt mee een afdeling in Friesland op te richten?" Inmiddels vierde de afde
ling Rotterdam haar robijnen jubileum.
De groei van het Succulentarium kon stormachtig genoemd worden. Begin 
1961 hadden ze 5 cactussen. Eind 1961 groeide het aantal tot 2.231 ver
deeld over 800 soorten. Dit alles werd vrijwel uitsluitend door schenkingen 
bijeen gebracht.
De planten staan alfabetisch gerangschikt. Iedere plant heeft een nummer, 
zodat steeds de herkomst daarvan kan worden nagegaan. Zaailingen wor
den afzonderlijk genummerd. Bloemen en vruchten worden in een herbarium 
bewaard.
De afdeling Kennemerland in IJmuiden werd opgericht. De meeste leden 
kwamen uit de afdeling Haarlem. De nieuwe afdeling werd voornamelijk 
gesticht om de afstand te overbruggen. Tijdens de viering van 35 jaar afde
ling Rotterdam werden de heren De Slegte, Koppers en Schultz tot ereleden 
benoemd. De afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 't Gooi, Eem- 
land en de Zaanstreek hadden f  7 0 ,— over om de heer C. Backeberg als 
gastspreker te kunnen begroeten.
De groei van het Succulentarium op het einde van 1 962 was enorm. Mede 
door de genereuze schenking van Mevrouw Van Marle, die de gehele cac
tusverzameling van haar overleden echtgenoot afstond. Zo werd het Succu
lentarium 2.084 planten rijker.

BOEKBESPREKING

Internationales Sukkulentenjahrbuch 1988 door Richard Wolf, ringband, 1 84 pag., A4, 
prijs DM 29 ,80 (excl. verzendkosten). ISSN 0936-5966.

In dit jaarboek 1988 zijn verwijzingen samengebracht naar artikelen, boekbesprekingen etc., 
verschenen in 20 succulententijdschriften. Via 7 registers — artikelen, boekbesprekingen, plan
tensoorten, personenregister, reisberichten, nieuwbeschrijvingen en afbeeldingenregister -  
wordt de literatuur van 1 988 toegankelijk gemaakt.
Voor de serieuze liefhebber is dit overzicht van veel waarde. Enkele tijdschriften zouden nog toe
gevoegd moeten worden alsmede artikelen over succulenten uit algemene botanische tijdschrif
ten.
Te bestellen bij R. Wolf, Steubenstrasse 33, D-6070 Langen.
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Novem ber

De donkere dagen van onze winter komen er weer aan. Klagen mogen wij 
niet; deze zomer heeft ons wat zon en temperatuur aangaat niets te kort ge
daan. Dit alles is ongetwijfeld voor onze planten goed geweest. Des te beter 
zullen ze, hopelijk, de winter doorkomen. De winter is de rusttijd voor de 
succulenten. Ook voor ons? Gedeeltelijk waar: we hoeven in de kas geen 
water te geven en ook veel andere werkzaamheden liggen stil. Alleen bij 
vorst moet de temperatuur in de gaten worden gehouden. Aan de andere 
kant is het ook de tijd om ons te bezinnen. Wat te doen het volgende jaar? 
Wat te zaaien. En als er veel met de planten verkeerd gegaan is, wat heb ik 
verkeerd gedaan? Ik hoop niet dat u zoveel ellende hebt ondervonden, dat u 
besluit om het lidmaatschap op te zeggen! Dat zouden we heel erg vinden, 
wij kunnen u zo goed gebruiken! Onze vereniging krijgt van geen enkele in
stantie ook maar één cent subsidie. En dat in een tijd dat onnoemelijk veel 
instellingen en verenigingen ondersteuning genieten. Er zijn meer verenigin
gen die wél ondersteuning genieten dan niet! Maar ja kom er maar eens om! 
Om even terug te komen op het opzeggen van het lidmaatschap, waarom 
niet van te voren even geschreven of gebeld met iemand van het bestuur om 
hulp of om te vertellen wat u op het hart hebt. Hulp wordt waar mogelijk 
graag gegeven. Onze vereniging is niet bijzonder groot en nog minder kapi
taalkrachtig. Daarom moeten we streven naar uitbreiding van het aantal le
den. Tot nu toe loopt nog elk jaar het aantal leden terug. Wat kunnen we 
doen om dat getij te keren? Een eenvoudige remedie is er niet, anders was 
die al lang toegepast. Ik denk dat het een zaak is van alle leden. Iedereen zal 
zich moeten inspannen er leden bij te winnen. We hebben toch zeker 't no
dige te bieden! Onze liefhebberij doet niet onder voor andere liefhebberijen, 
maar dat weten de lezers van dit blad allang! We kunnen ons verschuilen 
achter het gezegde dat er een tijd van bloei is, gevolgd door een tijd van 
achteruitgang. Ja, ja, mooi gezegd maar daar schieten we niets mee op! De 
handen uit de mouwen, ieder van ons, om de vereniging weer in opgaande 
lijn te stuwen! Wanneer we er voor werken, dan is er ook niets te verwijten, 
wanneer het niet direct lukt.
We waren begonnen met de winter, de rusttijd. Maar het is echter ook de 
tijd om weer voorbereidingen te treffen voor het nieuwe groeiseizoen. Vol
gende maand verschijnt weer de zaadlijst van ons onvolprezen Clichéfonds, 
één van onze oudste instellingen. U bestelt toch ook zaad? U doet uzelf er 
een groot plezier mee, want hoe leuk is niet het zaaien. U ondersteunt er ook 
Succulenta mee. De baten komen aan de vereniging ten goede. Dus u denkt 
er wel aan de zaadlijst in december te bestuderen en bij het Clichéfonds te 
bestellen! Binnenkort is het ook Sinterklaas, waarom kijkt u niet in ons blad 
om geschenkjes te vinden? Boeken als ''Discocactus'' en "W at betekent die 
naam?'', bewaarbanden, verenigingsspelden en ansichtkaarten met afbeel
dingen van succulenten, alle best te gebruiken voor Kerstmis en Nieuwjaar. 
Vooral niet te vergeten onze kalender. Zo gaat de winter, met het plannen 
maken voor het voorjaar en het zaaien, toch nog vlug voorbij en voor dat u 
het weet gaan de dagen weer lengen!
De vakanties zijn nu wel voor de meesten van ons voorbij. Hopelijk heeft u 
veel gezien en genoten. Ook op ons succulenten-terrein. Maar dat hoeft niet 
altijd. In gewone parken en tuinen en in de natuur is zoveel te genieten, elk 
jaar weer opnieuw, ook daar komt geen eind aan.

J.H. Defesche
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Rhytidocaulon paradoxum en het vetplantenmilieu in 
Zuid-Somalië

BERT JONKERS

Het weinig bekende, tot de Asclepiadaceae behorende geslacht Rhytido
caulon werd in 1 962 door Bally beschreven met aanvankelijk slechts twee 
soorten, R. subscandens (de typesoort) en R. paradoxum Deze waren 
toen alleen bekend uit respektievelijk Noord-Somalië en Ethiopië. Sindsdien 
zijn er volgens Boele et al. (1 987) nog vier soorten beschreven, voorname
lijk afkomstig van het Arabisch schiereiland. Alle soorten gelden als zeld
zaam.
R. paradoxum bezit een grijsbruin gekleurde, meestal niet vertakte, zwak 
vijfribbige stengel, waarvan het oppervlak 'richels en dalen' vertoont. De 
diagnose werd ontleend aan materiaal dat reeds in 1 955 bij Shllave, Ethio
pië, was verzameld, waar de soort groeide in zandige grond op 400 m 
hoogte. Pas in 1 983 werd de plant voor de tweede maal gevonden, nu ten 
noordoosten van Rumuruti in Kenia, hetgeen zo'n 1000 km van de Ethiopi
sche vindplaats verwijderd is. De planten groeiden hier tussen Acacia torti
lis en Commiphora-bomen in rode, zandige grond tussen geïsoleerde gra- 
nietontsluitingen op een hoogte van 1 200 m. Van uit zaad opgekweekte R. 
paradoxum, afkomstig van deze lokatie, werden door Bruyns (1 986) voor 
het eerst kleurenafbeeldingen gepubliceerd.
In de eerste helft van 1 988 bracht ik twee werkbezoeken aan zuidelijk So
malië en aangezien de te bezoeken lokatie zich tussen de tot dusver bekende 
vindplaatsen zou bevinden (zie kaartje), op een hoogte van 280 m en met 
een vergelijkbare vegetatie, besloot ik extra uit te kijken naar deze plant. Tij
dens het eerste verblijf leek de soort onvindbaar, ondanks vele uren zoeken. 
De hoop een exemplaar te vinden had ik dan ook opgegeven toen ik in april 
het land voor de tweede keer bezocht. Tot mijn grote verrassing was het nu 
meteen de eerste dag raak en nog wel in hetzelfde kleine gebied dat in fe
bruari al was uitgekamd. Door de grauwe kleur van de opperhuid was de 
plant nauwelijks van een dode tak te onderscheiden. Blaadjes waren alleen 
aanwezig bij de stengeluiteinden, een teken dat de plant aan de groei was. 
Later vond ik in één week nog zes planten, waarvan vier in een groepje bij
een groeiden. Drie exemplaren bezaten zijspruiten, die alle het gevolg waren 
van het verlies van het oorspronkelijke groeipunt (vraat?).
Aangezien eenmaal gelokaliseerde planten in dit landschap bij gebrek aan 
oriëntatiepunten op een volgende dag meestal niet terug te vinden zijn, nam 
ik de planten mee en potte ze op. De bloemknopjes van de eerstgevondene 
openden zich al spoedig zodat de voorlopige determinatie bevestigd kon 
worden.

De 'Hoorn van Afrika' met de tot nu toe bekende 
groeiplaatsen van Rhytidocaulon paradoxum. De 
gevulde ster geeft de beschreven lokatie aan. 
(Kaartje Ru dolf W.M van Aar Ie).
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1 Scadoxus multiflorus bloeit in maart na de eerste  voorjaarsbuien.
2 Droogtebos op ijzerrijke grond in de regentijd. M idden: C issu s quadrangularis; linksachter: A cacia ; rechtsachter: 

Commiphora.
3  Vetplantenbiotoop in de natte tijd.
4 Succulentenhabitat in de droge tijd.

M iddenvoor: Cadaba glandulosa; linksachter: Adenium obesum ; middenachter en rech ts lage A cacia 's.
5  Echidnopsis sharpei.
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6

7

6 Naast de typische bloeiende vorm groeit hier ook 
de zgn. Magadi-vorm van Caralluma speciosa, be
schreven uit Z. -Kenia (Noltee, 1975; Jacobsen, 
1986).

7 Een groot exemplaar van Euphorbia spec., verwant 
aan E. actinoclada en E. kalisa na, in de natte tijd. 
Doorgaans zijn de planten veel kleiner en minder re
gelmatig van vorm.

8 Vier jonge exemplaren van Rhytidocaulon para- 
doxum.

9 Pseudopectinaria malum, groeiend onder Cadaba 
glandulosa Itijdelijk verwijderd).

Foto's van de schrijver.



Het ter plekke aanwezige vegetatietype wordt doorgaans samengevat als 
Acacia-Commiphora-stru\Nee\. Afhankelijk van de grondsoort zien we bin
nen dit verbond nogal wat differentiatie, die ook voor de vetplanten geldt. 
Gezien de onbekendheid van het gebied wil ik hieronder wat nader ingaan 
op de plaatselijke omstandigheden.

Het zuiden van Somalië bestaat uit een aantal laaggelegen plateau's waar
van de hoogte van oost naar west geleidelijk toeneemt tot waarden van ruim 
1 000 m. Vrijwel alle neerslag valt in de maanden april/mei en oktober/no
vember, met de meeste regen in de eerste periode. Het klimaat is dan warm 
en vochtig, terwijl in de 'winter' hitte en droogte heersen. Ik was in de geluk
kige omstandigheid beide aspekten van het klimaat te leren kennen, hetgeen 
totaal verschillende indrukken achterlaat; één van een stoffige, dorre wereld 
onder een gloeiende zon en een andere van plensbuien, onbegaanbare we
gen, maar ook van vriendelijk groen.
De hoeveelheid regen kent een grote jaarlijkse variatie en in sommige jaren 
valt er bijna niets. Gemiddeld ontvangt de bezochte lokaliteit toch nog onge
veer de helft van de Nederlandse jaarlijkse neerslag. Het grootste deel vloeit 
echter vanwege de weinig doorlatende grond grotendeels oppervlakkig af 
via wadi's, periodieke rivieren die meestal geen water voeren. Daarnaast is 
de verdamping groot, zodat weinig water in de ondergrond achterblijft. Een 
indikatie hoe droog het plaatselijk is moge blijken uit het feit dat een tot 200 
m diepte geboorde waterput geen druppel opleverde. Het is hierom niet ver
wonderlijk dat de nomadische bevolking westelijk van Bardera vaak grote af
standen moet afleggen om in zijn waterbehoefte te voorzien.
Behalve insekten en vogels treffen we weinig dierlijk leven aan. Een enkele 
maal zag ik sporen van een grote katachtige, waarvan ik de veroorzaker ge
lukkig nooit heb ontmoet!

De twee ter plaatse voorkomende grondsoorten kennen ieder hun eigen type 
begroeiing. Het eerst verkend werden de dieprode bodems die bestaan uit 
het keiige uitlogingsresidu van aan ijzeroxiden rijke kalksteen. De hierop 
groeiende vegetatie kent een betrekkelijk grote variatie aan struiken (o.a. Hi- 
biscus) en kleine bomen, waarvan hogere Acacia's en Commiphora's, met 
hun blauwe schors die later in perkamentachtige lappen loslaat, de opval
lendste elementen zijn. Voorts is het grote aantal termietenheuvels kenmer
kend voor deze grondsoort.
Een van de eerste planten die in dit vegetatietype op de voorjaarsbuien rea
geert is Scadoxus (Haemanthus) multiflorus (de 'poederkwast'), waarvan 
de bloemen van de ene op de andere dag verschijnen. Hebben de regens 
eenmaal goed doorgezet dan treedt Dorstenia sp., een knolgewas met een 
merkwaardige bloeiwijze en variabele bladvorm, massaal aan de dag. Twee 
soorten rankende lelies, Gloriosa superba en G. minor, laten dan eveneens 
hun fraaie bloemen zien.
Behalve Cissus quadrangularis komen we op de ijzerrijke bodems weinig 
vetplanten tegen. Euphorbia cuneata, een in bladloze toestand op een win
terse sleedoorn lijkende heester en zeker niet succulent, is hier algemeen.

Het bodemtype waarop de meeste succulenten zich thuisvoelen is eveneens 
sterk kleiig, bevat ook ijzeroxiden, maar in mindere mate waardoor de kleur 
meer bruin is. Daarnaast is dit type wat minder rijk aan steentjes. De grond 
herbergt een zeer eenvormige begroeiing, gedomineerd door enorme aantal
len zich aan de basis vertakkende 2-3 m hoge /4cac/a-struiken met een vlak-
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ke kruin. Hun takken zijn vaak bedekt met korstmossen die kennelijk in staat 
zijn de maandenlange periodes van lage luchtvochtigheid te overleven. 
Beide grondsoorten wisselden elkaar veelvuldig af, met scherpe overgangen 
van het ene naar het andere type. In de overgangszone werd meermalen 
Dorstenia cf. foetida aangetroffen. De bodems reageren praktisch neutraal 
en het kalkgehalte is nagenoeg gelijk (±  30%). Het lijkt er dus op dat de 
meeste vetplanten in Z.-Somalië extreme ijzergehaltes schuwen.
Ofschoon de Acacia's een groot deel van het jaar maar weinig schaduw bie
den, groeien Adenium obesum, Aloe pirottae, Caralluma speciosa, Eu
phorbia schizacantha en Sansevieria spp. bij voorkeur onder dit gewas. 
Daarnaast vinden Cissus quadrangularis en de langere exemplaren van 
Euphorbia glochidiata steun in deze struiken.
Kleine vetplanten groeien vooral in lage, groenblijvende pollen van Cadaba 
glandulosa, behorend tot de kappertjesfamilie. Naast beschutting levert dit 
de planten ook anderszins voordeel op; ze zijn zo minder opvallend voor die
ren, waarvoor zelfs Euphorbia's niet veilig blijken. Voor speurders naar vet
planten — een te verwaarlozen risiko — zijn ze echter ook moeilijker te ont
dekken en het meeste sukses heeft men door zo'n pol systematisch te door
zoeken. C. glandulosa is één van de weinige planten die op beide bodems 
groeit, maar vormt op de rode grondsoort veel hogere struiken.
Behalve Rhytidocaulon paradoxum bleek deze Cadaba-soort nog meer klei
ne Asclepiadaceeën te herbergen: Caralluma sp. aff. C. turneri, de algeme
ne Echidnopsis sharpei (volgens Boele (1 987) nog niet uit Somalië 
bekend), Edithcolea grandis, Pseudopectinaria malum en Sarcostemma 
viminale. Voorts bieden de pollen plaats aan kleine Euphorbia's: Een vol
gens Carter (schr. med.) nog onbeschreven soort, verwant aan de pas enke
le jaren geleden uit aangrenzend Ethiopië en Kenia beschreven E. actinocla- 
da en E. kalisana (Carter, 1 982), E. erlangen', die in de droge tijd bijna niet 
van een jonge Acacia-tak te onderscheiden is, E. glochidiata, en de kleine 
E. pirottae (syn. E. gorinii). Laatstgenoemde is niet eenjarig, zoals door Car
ter en Smith (1 988) wordt aangenomen.
Merkwaardig is dat Rhytidocaulon paradoxum op kleine schaal nogal kies
keurig is wat zijn substraat betreft, terwijl de plant buiten Somalië op een ge
heel andere grondsoort schijnt te groeien. Daarnaast is de grote tolerantie 
ten aanzien van de hoogte van de groeiplaats opvallend. Deze flexibiliteit, 
gekoppeld aan een enorm verspreidingsgebied, doet vermoeden dat de zeld
zaamheid van de plant waarschijnlijk betrekkelijk is en het gevolg is van zijn 
geringe afmetingen en goede schutkleur. Een parallel zien we bij Pseudo
pectinaria malum, die aanvankelijk slechts bekend was van Erigavo, in het 
noorden van het land, maar later ook in de buurlanden werd gevonden. 
Het nabootsen van de klimatologische omstandigheden zal in onze kassen 
nog het best lukken in de zomermaanden. Hoge temperatuur en lichtintensi
teit, maar vooral een lage luchtvochtigheid tijdens de winter zullen moeilijker 
te realiseren zijn.
Literatuur:
Bruyns, P.V. (1986). Miscellaneous notes on Ceropegieae (Asclepiadaceae). Bradleya 4: 29-38 
Boele, C. (1987). Echidnopsis - relationships, distribution and diversity. Asklepios nr. 39: 31-38.
Boele, C., A.C.J. Kroesen & F.K A. Noltee (1 987). Checklist of Brachystelma, Ceropegia, Riocreuxia and the Stapelieae. Sou
thern Reprographics, Burgess Hill, West Sussex.
Carter, S. (1982). New succulent spiny euphorbias from East Africa. Hooker's Icones Plantarum, vol. 39  (3).
Carter, S. & A R. Smith (1988). Euphorbiaceae (deel 2). In: R.M. Polhill (ed ): The Flora of Tropical East Africa.
Jacobsen, H. (1986). A handbook of succulent plants, vol. 1 (4e herdruk). Blandfofd Press, Poole, Dorset 
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Succulenta hoe speelde je het klaar? (V)

FREDDY DELABARRE

In 1 963 stelde Mej. J.J. van den Thoorn zich wegens haar hoge leeftijd niet 
meer herkiesbaar. Zij werd door Mevrouw E. Verduin-de Bruyn opgevolgd. 
Mej. Van den Thoorn, in 1 925 lid geworden van de vereniging, is één der 
getrouwen die ruim 30 jaar in diverse funkties aan het verenigingswerk 
heeft deelgenomen.
In het tweede tijdschrift van 1 962 verschenen de statuten van Succulenta. 
Deze omvatte 1 6 artikelen. Laat mij toe de eerste drie te citeren:

Naam en zetel
Artikel 1 — De vereniging draagt de naam: Nederlands-Belgische Vereniging 
van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten ''Succulenta'', haar 
zetel gevestigd in Amsterdam.

Duur
Artikel 2 — De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen 
van de dag der oprichting, 1 januari 1 947.

Doel
Artikel 3 — De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de studie en 
het kweken en verzamelen van cactussen en andere vetplanten.
Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. het verzamelen van gegevens omtrent in Nederland en in België aange
legde succulentenverzamelingen;

b. bevordering van de aanleg en de instandhouding van succulentenverza
melingen;

c. bevordering van theoretische en practische studie op het gebied van de 
kennis van succulenten;

d. het verstrekken van voorlichting aan hen, die een succulentenverzameling 
bezitten of wensen aan te leggen;

e. andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Is het u ook opgevallen dat men maar voor 29 jaar wilde bestaan?

Wie het huishoudelijk reglement van die tijd wil nazien, kan dat nalezen in 
het februarinummer.
Onverwacht kwam het bericht dat Oud-redacteur A.J.A. Uitewaal op 29 
maart 1 963 overleden was. Toen hij in de ban van de cactussen en vetplan
ten kwam, was de lektuur niet zo bevredigend. Door zelfstudie en met onein
dig veel geduld begon de heer Uitewaal de ''Synopsis plantarum succulenta
rum”  van Flaworth, de "Catalogue raisonné”  van Salm-Dyck en diens "Mo- 
nographia generum Aloes et Mesembryanthemi”  over te schrijven en te ver
talen. Hij stuitte op het werk van Marum en ontcijferde diens uitvoerige cor
respondentie met Salm-Dyck, Haworth en anderen.
Hij kwam in contact met Dr. von Poellnitz. Deze noemde één van de nieuwe 
soorten in Zuid-Afrika Haworthia uitewaaliana
Na vele publicaties in Succulenta begonnen zijn artikelen ook in buitenlandse 
tijdschriften te verschijnen. Hij werd uitgenodigd om in Engeland voordrach
ten te geven. In 1 950 behoorde hij tot de oprichters van het I.O.S. te Zürich.
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Zonder afbreuk te doen aan hen, die met veel enthousiasme en liefhebberij 
het tijdschrift Succulenta als redacteur gediend hebben, mag de periode van 
het redacteurschap van Uitewaal wel als een zeer bijzondere beschouwd 
worden, waarin hij zichzelf geheel gaf, zowel in de redactionele als in de ty
pografische verzorging.

De Algemene Vergadering van 1 963 werd gehouden op 1 8 mei in Amers
foort en werd bijgewoond door 23 leden. In de lente kreeg Succulenta er 
weer een afdeling bij, de afdeling Tilburg bloeide open. In het juninummer 
van 1 963 kon men het vervolg en slot van het huishoudelijk reglement le
zen.
Een naam die nu nog steeds bij de liefhebbers goed gekend is, veelvuldig in 
artikelen, lezingen en bezoeken voorkomt, is die van de heer H. Rubingh. In 
het verslag van juni kon men lezen dat de afdelingen Eindhoven en Tilburg 
op bezoek gingen bij de heer H. Rubingh, meer dan 25 jaar geleden dus. 
Ook dit was werk van Succulenta, leden en bestuursleden samenbrengen. 
De afdeling Zaanstreek jubileerde. Ter gelegenheid van haar 30-jarig 
bestaan hield deze afdeling van 22 tot 30 juni 1 963 een geslaagde ten
toonstelling die goed was voor 650 bezoekers.

Op woensdag 25 maart 1964 voerde de voorzitter A.F.H. Buining een ra
diogesprek op de NCRV over... succulenten.
De Algemene Vergadering van 1 964 werd op 6 juni te Amsterdam gehou
den en viel samen met het 40-jarig bestaan van deze afdeling. Tijdens deze 
vergadering waren de meningen tussen het hoofdbestuur en enkele afdelin
gen enerzijds en de afdeling 's-Gravenhage en de heer Bonefaas anderzijds 
verdeeld. Het geschil betrof de oprichting van een zaadfonds. Sommigen 
meenden dat het Clichéfonds daardoor zou verzanden. Hoogoplopende dis
cussies waren er het gevolg van. Buiten dit voorval en het bericht dat de 
heer Buining zijn voorzitterschap niet meer wenste te verlengen, liep 1 964 
rustig naar zijn eind.

Begin 1 965, namelijk op 8 januari had de oprichting van een nieuwe afde
ling plaats, de afdeling Zuid-Limburg vergrootte de familie. De afdeling Gro-
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ningen bestond 1 0 jaar. Ter ere daarvan werd op 29 mei een tentoonstelling 
georganiseerd in één der kassen van de Hortus te Haren.
Op 28 juni 1 965 overleed Mej. J.J.E. Van den Thoorn, jarenlang secreta
resse van Succulenta. Haar grootste bekendheid verwierf zij door de instel
ling van zaadverkoop ten bate van cliché's voor Succulenta, het "Cliché- 
fonds", dat zij van 1932 tot 1958 geheel alleen verzorgde. Door de in
komsten van het clichéfonds was het mogelijk dat Succulenta in de don
kerste crisisjaren, toen het aantal leden daalde tot 200, toch met een goed 
maandblad kon verschijnen. Als blijk van waardering was zij in 1 958 tot ere
lid van Succulenta benoemd.
De heer Buining aanvaardde toch nog het voorzitterschap, dat dus weer safe 
zat voor 3 jaar.
Veertien leden van de afdeling 's-Gravenhage stichtten op 9 december 
1 965 een nieuwe afdeling, nl. Rijn- en Delfland. In vervolg op de discussie 
van vorig jaar kreeg het hoofdbestuur op 25 oktober 1 965 het bericht dat 
de afdeling 's-Gravenhage zijn voorzitter behield doch niet langer met Suc
culenta in zee kon gaan. Door het afvallen en oprichten van een afdeling be
hield Succulenta eind 1 965 21 afdelingen.

Bij de jaarovergang 1 965/1 966 kwam het bericht dat de heer C. Bommeljé 
zich niet meer herkiesbaar stelde. Vanaf 1931 had hij onafgebroken een 
bestuursfunctie waargenomen, waarvan 1 6 jaar als voorzitter van de afde
ling Den Haag.
Na het erelidmaatschap van Succulenta werd de heer C. Bommeljé ook als 
erelid van de afdeling Den Haag gehuldigd.

Ook de heer G D. Duursma kon zijn functie van algemeen penningmeester 
wegens zijn hoge leeftijd niet aan en trad terug.

Juffrouw J.J. Van den Thoorn had in haar laatste wilsbeschikking haar cac- 
tusboeken aan Succulenta geschonken. Vele werken die de bibliotheek niet 
had, vonden daar hun weg. De andere werken werden ten voordele van de 
club verkocht.

1967 Begon met de melding dat het lidgeld van f  8 ,50 naar 7 10 ,—  werd 
opgetrokken. Ter gelegenheid van het achtste lustrum organiseerde de afde
ling Rotterdam van 20 mei tot en met 1 1 juni 1 967 een grote tentoonstel
ling in Diergaarde Blijdorp. Het succes van deze tentoonstelling sprak voor 
zichzelf, niet alleen bezochten 30.000  mensen de tentoonstelling, tevens 
konden er 52 nieuwe leden ingeschreven worden.

Op de Algemene Vergadering van 1 8 mei 1 968 stelde het hoofdbestuur de 
heer Ir. A.F.H. Blaauw voor als voorzitter. Door de afdeling Gorinchem werd 
de heer J.A. Janse voorgedragen voor deze functie. Het hoofdbestuur stelde 
voor mevrouw E.A.M. Verduin-de Bruyn te benoemen als secretaresse van 
de vereniging.
Dankwoorden verschenen in Succulenta door de oud-voorzitter A.F.H. Bui
ning voor mevrouw J. Grullemans die vanaf 1 947 het secretariaat waar
nam. Eerst was zij secretaresse van "Cactussen en Vetplanten". Bij de sa
menstelling van het bestuur van de nieuwe vereniging werd zij secretaresse 
en de heer A.F.H. Buining voorzitter. Deze laatste prees de bijzondere pretti
ge sfeer waarin gewerkt werd. De heer Buining vond het tegelijkertijd heen
gaan van een voorzitter en een secretaresse niet aan te bevelen,-doch door
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de benoeming van de heer Ir. A.F.H. Blaauw als voorzitter en mevrouw Ver- 
duin als secretaresse was dit wel verantwoord. Woorden die getuigden van 
het volste vertrouwen in de voortzetting van zijn werk. De heer Buining gaf 
de voorzittershamer aan de heer Biaauw. Die hamer had Buining gekregen 
van de afdeling Amsterdam tijdens de viering van dertig jaar afdeling 
Amsterdam.

Op verzoek van de afdeling IJmond werd de naam van deze afdeling gewij
zigd in afdeling Kennemerland. Ook tijdens dezelfde vergadering werden aan 
zowel mevrouw Grullemans als aan de heer De Slegte het erelidmaatschap 
aangeboden.
De heer A.F.H. Buining werd tot ere-voorzitter benoemd.

Omtrent deze tijd werd de afdeling Zeeland opgericht.
Te lezen valt:
"Eén der oudste leden, mede-oprichter en medewerker, de heer D.J. Schef- 
fer heeft ons op 26 mei 1 968 op 85-jarige leeftijd verlaten. Tot vorig jaar 
woonde hij de vergaderingen trouw bij, waarbij hij vaak plantjes meebracht 
voor de loterij. Zijn liefde voor de natuur strekte zich uit over alle planten. 
Nooit is hij echter trotser geweest, dan toen zijn 50 jaar oude Peruvianus 
monstruosus een paar jaar geleden voor het eerst bloeide. Met spijt in ons 
hart hebben we afscheid genomen van een fijn en goed mens” .

Op het eind van 1 968 werd de afdeling West-Brabant opgericht. Bij deze 
namen we van een druk cactusjaar afscheid.

In 1 969 vierde Succulenta haar gouden jubileum.
Het hoofdbestuur bestaande uit ir. A.F.H. Blaauw, voorzitter; H. van Beek, 
vice-voorzitter; mevrouw E.A.M. Verduin-de Bruyn, secretaresse; J. de 
Gast, tweede secretaris en H.G. Helledoorn, penningmeester samen met de 
erevoorzitter A.F.H. Buining en de ereleden mevrouw J. Grullemans, C. 
Bommeljé, G.D. Duursma, G.J. Mol, J.L. de Slegte en mej. M. Karsten wil
den er iets groots van maken.
Een goede start was zeker de kleurenfoto die het kaft van het tijdschrift sier
de. Deze primeur was een Echinocereus viereckii, gefotografeerd door de 
heer Sterk in de verzameling van Delrue te Menton.
De jubileumvergadering werd gehouden op 1 7 en 1 8 mei en wie het wenste 
kon een kamer reserveren in hotel Wittebrug in Den Haag.
Op zaterdag werden de feestelijkheden geopend en er werd een bezoek ge
bracht aan de tentoonstelling in "Klein Zwitserland”  (Kas van de Gemeente
lijke Plantsoenendienst). Dan volgde de lunch en daarna een congres met als 
sprekers de heren J.D. Donald, J.C. v. Keppel en W. Rausch. Op zondag gaf 
de erevoorzitter, de heer A.F.H. Buining, een lezing. Naast deze viering 
maakte men ook melding dat de afdelingen Hoogeveen en Amersfoort wa
ren opgericht.
De feestaktiviteiten werden enigszins gedrukt door het plotselinge overlijden 
van de heer G.D. Duursma. Hij was een bescheiden, wat zwijgzame man, 
maar als het over planten ging, getuigde hij van grote kennis. Op voorbeeldi
ge wijze beheerde hij de financiën als penningmeester, tot hij in 1 966 in ver
band met zijn leeftijd ontslag nam. Als redacteur werd hij volop geprezen. 
Zijn naam, de steeds gebruikte initialen "G.D.D.”  onder de talrijke artikelen 
blijven onverbrekelijk met Succulenta verbonden.

(wordt vervolgd)

235



Ceropegia tihamana

G.P. SHIRLEY

Dit is één van de 1 0 soorten die tot nu toe gevonden werd in Arabië. Deze 
soort komt voor in de Tihamas-regio in het zuidwesten van Saoedi-Arabië 
en in de Jemenitisch Arabische Republiek.
In 1 987, op de jaarlijkse succulentenbeurs in Gouda, heb ik een stek van 
Ceropegia tihamana gekregen van Mary Hoogvliet. De plant was oorspron
kelijk opgekweekt uit zaad dat naar Tom Jenkins was gestuurd door S. Col- 
lenette onder haar nummer SC 1 998.
De plant werd verpot in mijn eigen, op turf gebaseerde, compost om te 
voorkomen dat de plant zou afrotten wegens de hoge luchtvochtigheid in 
de kas waar ik mijn verzameling had. Dat jaar zat er weinig groei in de plant 
en de groeipuntjes verdroogden steeds. Aan het eind van dat jaar had ik 
toch een plant met 4 takken, hoewel klein, ten.opzichte van de oorspronke
lijke enkele tak. Ondanks een temperatuur van 20°C hield de plant toch 
een rustperiode. Dit is ook bij andere Ceropegia's waar te nemen. Ze hou
den, ondanks hoge temperatuur en vochtigheid, een rustperiode van een 
maand of langer in de winter. Dit is vooral goed te zien bij soorten zoals C. 
randallii, C. crassifolia, C. arabica en C. pachystelma 
In februari van het volgend jaar begon de plant weer aan de groei te komen 
en eind april verschenen de eerst? bloemknoppen. De bloemstengel lijkt 
erg teer en het is net alsof het de bloem niet kan dragen. Waarschijnlijk 
omdat ik de plant iets aan de te droge kant hield, stierven een paar bloe
men af. Daarna heb ik de plant vochtiger gehouden en de volgende maand 
opende de eerste bloem zich. De plant bloeide vanaf dat moment regelma
tig het hele jaar door, maar met hooguit 2 of 3 bloemen tegelijk. De bloe
men blijven ongeveer vier dagen open.
De plant heeft een verdikte wortelstok; in de literatuur wordt deze beschre
ven als een verlengde knol. De stengels zijn donkergroen-bruin maar in de 
nieuwgroei blauwgroen. De bladeren zijn 10 mm lang en 2 mm breed; ze 
vallen vlug af. In vergelijking met andere Ceropegia's is een C. tihamana- 
stek moeilijk te bewortelen.
Zolang zaad niet zo makkelijk te bekomen is, zal het wel een zeldzame ver
schijning blijven in onze collecties.

Referentie
Studies in the flora of Arabia: XVI. Notes R.B.G. Edinb. 42 (2); 31 5-31 9, 
1 985.

Stuifzwam  56, 2 4 0 3  HL Alphen aan de Rijn
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VERENIGINGSNIEUWS NOVEMBER 1989
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. Tel.: 03200-41379.
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. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.
Alg. Bestuurslid afd. België: J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109, B 1851, Grimbergen, België.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Aanmelding en verzoeken om inlichtin
gen uitsluitend schriftelijk.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland /  35,--, jeugdleden /  17,50, leden in België Bfrs. 625 en voor 
elders wonende leden /  50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de ledenadministratie.

LOSSE NUMMERS
Prijs f 5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij P. Melis, Koren- 
bloemstr. 13, 5409 AX Odiliapeel.
MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam.
Redacteur: Th.W.M. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: F.R. de Groot. 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. /  55,-; 1/4 pag. / 85,-; 1/2 pag. /  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 /  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: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
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 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 /1 6 ,-  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.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. ver
koop te Lunteren, onder vermelding van het gewenste artikel.
Voor België: rekeningnummer 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
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AFDELINGSNIEUWS 
Aid. Achterhoek
14 december : Spelavond.

Afd. Amsterdam
17 november : S. Kooy over Chili.
15 december : Kwis verzorgd door eigen leden.

Plaats: Een nader te bepalen nieuwe plaats, bericht hierover in het afdelingsblad!

Afd. Brabant-België
24 november : Hr. Mostinckx over caudex-planten.
22 december : Vergadering met eigen leden.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
7 december : Jaarprogramma en de zaaitest.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
14 december : Lezing over Kenia door Frans Noltee.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Flevozoom
20 november : Frank Supplie, de geschiedenis van de Epiphyllumhybriden.
18 december : Jaarvergadering met aansluitend de traditionele quiz.

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

Afd. Fryslan
12 december : Dialezing door Hr. de Looze over de Noord-Amerikaanse cactussen.

Plaats: Restaurant Sportpark, Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 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.

ZAADLIJST 1990 BERCHT
De nieuw zaadlijst is uit. Vele zaden die u zoekt, zult u hier vinden. De lijst 
bevat 20 soorten Acanthocalycium, 15 Astrophytum, vele cereussoorten uit 
Brazilië en elders, 25 Discocactussen, Echinocereus, 19 Echinopssysen, 
Frailea’s (waaronder van mijn reis naar Paraguay), 250 Gymno’s, 100 
Lobivia’s, 70 Mammillaria’s, Melo’s, 170 Noto’s, Proelia’s, Neochilemé’s, 
Thelocephala’s, Pedio’s en Sclero’s, 30 Agaven, Yucca’s etc. etc.
De lijst is gratis schriftelijk te bestellen bij L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 
VM Harmelen of door overmaking van f 1,-- (wordt verrekend bij bestelling) 
op gironummer 1326848 of bankrek. 51958330.

CACTUSKWEKERIJ

S p e c ia ttP la n  fs
H. de Vries, Folgeralaan 2B 

Drachten, tel. 05120-20699 
Kas open:

di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 

maandag gesloten
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Afd. Gorinchem/Den Bosch
11 december : Lezing door Hr. L. v.d. Hoeven.

Plaats: Herberg De Prins te Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
23 november : Leb van de Hoeven verzorgt deze avond.
21 december : Gezellige avond.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
21 december : Algemene ledenvergadering.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder e.o.
18 november : Feestmiddag voor U en Uw partner i.v.m. het 15-jarige bestaan van de afdeling.

Plaats: Kantine Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83 Den Helder.

Afd. Hoeksche Waard
14 december : Deze avond gaat geheel verzorgd worden door het Natuur educatief centrum, een ver

rassing dus.
Plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur

Afd. Nijmegen
12 december : T. Heijnsdijk over Astrophytum.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen.
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Rotterdam e.o.
27 november : Hr. M. Jamin over Tenerife.
18 december : Bingo

Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener Manszstraat 80, Rotterdam. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht e.o.
11 december : Hr. Pullen over Alpenflora.

Introducees en belangstellenden zijn welkom.
Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht, bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. West-Brabant
16 december : Jaarvergadering.

Plaats: Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.

Afd. West-Friesland
december : Geen bijeenkomst.

Afd. IJsselstreek
24 november : Te Zutphen, lezing van Hr. de Looze over Mexico.
15 december : Te Goor, Algemene ledenvergadering met zaaiwedstrijd en gezellige avond.

DE KALENDER VOOR 1990 IS TE KOOP.

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook nu weer een fraaie kalender met 
cactussen en vetplanten gedrukt.
De kalender is te bestellen door overmaking van het juiste bedrag o.v.v. "Kalender 1990” op giro 
680596 of bank 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta Volkel. De prijzen zijn als volgt: 
één kalender f 10,50
2 kalenders f 8,50 p. stuk
3 kalenders f 7,50 p. stuk
4 of 5 kalenders f 7,00 p. stuk
6 of 7 kalenders f 6,75 p. stuk
8 tot 19 kalenders t 6,50 p. stuk
20 of meer kalenders f 6,00 p. stuk

83



Afd. Zaanstreek
1 december : Kienavond.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Zeeland
24 november : Bijeenkomst, succulentenkwis, plant van de maand pelargonium door Hr. Dekker. 
15 december : Lezing over Tenerife door Hr. Bongaards.

Plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle
23 november : Een aantal leden uit Vaassen verzorgt deze avond.
14 december : Plantenkeuring.

Plaats: Het Centrum Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang: 
19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
21 dec. : Diavoordracht met betrekking tot de clubaktiviteiten in 1988 met dia's van en door eigen leden. 

Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

GRUSONIA. tel.: 050-824660 Johan Keirse.
8 dec. : Zuid-Afrika, een diamontage door Staf Cools over zijn recente reis in het land van de Suiker- 

bossies.
Plaats: Zaal "Vijverhof” , Kortrijkstr. in Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

LEUCHTENBERGIA
15 dec. : Succulenten in Zuidelijk Afrika door G. Cools.

Plaats: "Dienstencentrum” , Schoolstr. in Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

*  KUNSTKALENDERS  *

* met echte kleurenfoto's van geschil
derde cactusstillevens: 16,-.

** met ’n selectie graphiekmotieven van 
diverse succulenten: 11,-.

*** tevens ruime keuze uit (geschilderde) 
prentbriefkaarten a 1,50.

Info: CARLA WOLTERS, Van Horneplein 1 
NL-6019 BW Wessem, tel. 04756-3146.

MESA GARDEN
Bestel de laatste zaadlijst van Steven Brack. 

Zij bevat weer vele gezochte soorten.
Aan te vragen bij:

Mesa Garden, P.O. Box 72, Beien NM 87002, USA 
of, en dat gaat veel sneller, bij R. Pillar 

Klaus Stümer-Strasse 13, D 4500 Osnabrück.

CONTRIBUTIE 1990

Beste Succulentaleden,
Omstreeks medio november heb Ik de acceptgiro’s verstuurd voor de contributie van 1990. Dit jaar 
voor het eerst niet bijgesloten bij het maandblad, omdat dit in het verleden weleens tot vergissin
gen leidde. Ik zou U vriendelijk willen vragen binnen de gestelde termijn (15 januari 1990) te beta
len.
Dit voorkomt onnodige vertraging in de verzending van het maandblad en U voorkomt onnodige 
kosten.
Indien U op een andere manier wenst te betalen dan met de ontvangen acceptgiro, wilt U dan 
a.u.b. altijd Uw lidmaatschapsnummer vermelden!

Zur Beachtung für unsere Mitglieder im Ausland!
Bitte überweisen Sie den Jahresbeitrag von f 50,- vor 15. Januar 1990 unter Verwendung einer 
Euroscheck oder Überweisung via Bank oder Giro.
Geben Sie in jedem Fall deutlich die Mitgliedsnummer an. Vielen Dank!

To our members abroad!
Kindly remit the amount of f 50,- before the 15th January 1990, preferable by means of an Interna
tional Money Order or Eurocheque. Please make sure to quote your membershipnumber! Thank 
you.
Penningmeester/Schatzmeister/treasurer Succulenta:
Elandstraat 1, NL-5408 XC Volkel Nederland.
Bank: 55.32.38.981. Giro: 680596. Belgische giro: 000-11.41.809-22._____________________________
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Aangeboden: Enkele gevelkachels, geschikt voor 
een niet te grote kas. A. Kuuhlemeier, Berg en Bos 
13, 8051 AK Hattem. Tel. 05206-42751.

Aangeboden: Backeberg Die Cactaceae band III 
van 1959 f 50,--. Alleen afhalen. N. van Batenburg, 
Lijsterlaan 17, 5561 TJ Riethoven. Tel.: 04970- 
12955.

Opgaven voor het januari-nummer moeten vóór 15 
december bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie van max. 6 
regels zetten in deze rubriek. Alleen advertenties 
de hobby betreffende worden opgenomen.

Aangeboden: Notocactuszaad (Internoto) en plan
ten. Uitgebreide lijst uitsluitend schriftelijk aan te 
vragen door een gefrankeerde aan U zelf geadres
seerde envelop, te sturen aan R. Doek, St. Vincen- 
tiusstraat 7, 5981 VK Panningen.

Aangeboden: De volledige 29 jaargangen van Suc
culenta 1961 t/m 1989, waarvan 27 jaargangen in 
originele Succulenta-verzamelbanden. Tevens 10 
boeken over succulenten. Het geheel voor een 
vaste prijs van f 1000,--. N. Vermeulen, Burret- 
straat 2e, 2011 DZ Haarlem. Tel.: 023-313527 (b.g.g. 
304286).

Aangeboden: Kweekkas f 395,--, werktafel f  100,--, 
werktafel f 160,--, cactusaarde f  25,--, 3 jaargangen 
Succulenta, 75 st. cactussen f 250,--, 1500 zakjes 
cactuszaad f 350,--, 6 el. Kweekbakken f  390,--, 2 
el. kweekmatten f  60,--, 230 kleine kweekbakjes 
f 50,--, 1 grote kweekbak, geschikt voor 3 kleinere 
f  250,-. W. Talsma, Treubstraat 6, 2221 AL Katwijk.

NIEUWE LEDEN TOT 1 JULI 1989

Wisse C., H. Kropplein 8, 1019 EK Amsterdam.
Nagtegaal M., Veldweg 6, 3755 AJ Eemnes.
Peet Mevr. A., v/d. Lindenlaan 37, 1217 PJ Hilversum. 
Geffen J. van, Mollenstraat 22, 5571 BL Bergeyk.
Jansen C.D., Ter Braaklaan 48, 3705 BW Zeist.
Gumpert J.P., Thorbeckestraat 4, 2313 HE Leiden.
Mooy Jasper de, Diamantdijk 151, 4706 HD Roosendaal. 
Stiphout J. van, Saxofoonstraat 20, 5702 KC Helmond. 
Buchter T.J.C., Seringenplantsoen 123, 2982 BJ Ridder

kerk.
Wansink Mevr. M., Buitenroede 3-1, 1633 GZ Avenhorn. 
Schmidt R., Gr. Schirnkamp 20, 00043 Essen, B.R.D. 
Nieuwenhuis M., Mr. P. Arntzeniuswg. 82BV, 1098 GS Am

sterdam.
Hooyschuur Mevr., Slochterdiep 15, 1509 WN Zaandam. 
Helderen-Thijs Mevr. F. van, Corn. de Vriendtstr. 31, 5041 

GL Tilburg.
Braak J.S. van, Lamoen 11, 3833 CW Leusden.
Snodijk M., Torendijk 74, 4484 AV Kortgene.
Krijnen Carla, Rondeelweg 1, 0328 Meerle, België.
Linssen J.H., Breedveld 1 +3, 4316 BA Zonnemaire.
Dijk E.A. van, Postbus 237, 3330 AE Zwijndrecht. 
Schoppers I., Rosendaalsestraat 99, 6824 CC Arnhem. 
Velden G.J. v/d, Kroonstraat 94, 6511 DW Nijmegen. 
Eibers F., T. Asserstraat 22, 5652 GR Eindhoven.
Cnossen W.E., Soerabajastraat 39, 9715 LP Groningen. 
Wit A. de, Vissersdijk 16, 4201 ZD Gorinchem.

Hekhuis J., Verl. Hoogev. Vaart 95, 7917 PT Geesbrug.
Eggink-de Jong Mevr. L.G., Nocturnestraat 202, 2553 TP 

Den Haag.
Lom Chris van, C. Huygenslaan 7, 1398 XG Muiden.
Kroes W.A., Gersteveld 137, 3902 EP Veenendaal.
Riel A.A. van, Goedentijd 34, 5131 AS Alphen.
Kersten B.J.C., Lievenheersteeg 10, 7201 CM Zutphen.
Hartog A. den, Pr. Marijkestraat 39, 2951 VN Alblasserdam.
Brown D., Postjeskade 239/2, 1058 DW Amsterdam.
Messing W., Hoofdstraat 28, 7076 AJ Varsselder.
Vreeswijk Rietdijk J.S., Koninginnelaan 16, 3244 BG 

Nieuwe Tonge.

NIEUWE LEDEN IN SEPTEMBER 1989

Wolf R., SteubenstraBe 33, 06070 Langen B.R.D.
Hofman, K. van, Overmeirelaan 35/37, 02100 Deurne 

België.
Weynemberge M. van, J. van Bogaertstr. 14, 09330 Dender- 

monde, België.
Salomons H., Dr. Janssenstraat 110, 3962 BH Wijk bij 

Duurstede.
Vermeulen Lucie, Oude Heerweg 171, 09100 Lokeren, 

België.
Serneels Karin, Rapopstraat 7, 02801 Heffen, België.
Vergouwe G.A.M., Kol. Michaelstraat 39, 1411 VL Naarden.
Stoelwinder A., Leidijk 13, 8411 ZM Jubbega.
Dongen-Krijnen mevr. van, Grote Beer 44, 4501 FR Oost- 

burg.

KAKTEEN - KALENDER 1990
met 13 uitgezóchte kleurenplaten in formaat 24 x 24 cm met 
motieven uit de wereld der cactussen en andere succulenten.

Prijs per stuk, inclusief verzendkosten:
1 kalender DM 14,20 4 kalenders DM 50,-- (12,50)
2 kalenders DM 27,20 (13,60) 5 kalenders DM 60,- (12,00)
3 kalenders DM 39,00 (13,00)

De kalenders worden eerst verzonden na ontvangst van liet verschuldigde bedrag. 
Betaling slechts van uw girorekening op onze girorekening Karisruhe 21.38.45-753

(BLZ 660 100 75) pt per internationale postwissel.

STE3NHART-DRUCK
STEINHAFTP-GRAFIK
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Lambrechts van, Boskant 7, 03970 Leopoldsburg, België. 
Pikoy, Maaldonk 7, 03180 Westerloo, België.
Norel mevr., Troelstrastraat 22, 3291 BX Stryen.
Statema J., Roordastraat 112, 2035 SH Haarlem. 
Deblende André, Bergesteenweg 91816B4, 01070 

Anderlecht, België.
Hendriks A.G., Helenaveenseweg 26, 5766 PB Griendts- 

veen.
Gloudemans J.A., Hert. Johannasingel 21, 5345 AH Oss. 
Jong Th. de, Merelstraat 9, 8916 AS Leeuwarden.
Wolf Kirsten de, H. Muntinghlaan 41, 9751 PV Haren. 
Veen H.A., Eiberlaan 30, 9607 RV Foxhol.
Meyboom W., Krelagestraat 17-1, 2012 CR Haarlem.
Noort M. van, De Voortweg 15, 6975 AA Tonden.
Fontaine P., Rue P. Schoonejans 48, 01160 Brussel, 

België.
Wouters J., Perkesteenweg 127, 03090 Kampenhout, 

België.

40-JARIG JUBILEUM MET BEURS EN TENTOONSTELLING TE UTRECHT GROOT SUCCES.

Dit evenement dat werd gehouden van 7 t/m 14 juni is mede dank zij de medewerking van de Bota
nische Tuin en de afd. Gouda een groot succes geworden.
De oppervlakte van de tentoonstelling van 300 m2 werd professioneel gevuld met 15 m3 zand, 4 m3 
aan stenen, 30 balen turf en 4 vrachtauto's met planten. Alleen al tijdens de beursdag op 10 juni 
zijn er meer dan 1000 bezoekers geweest. De gehele week was dat 2400.
Vele leden waaronder ook uit België begrepen niet dat de botanische tuin die o.a. ook nog een 
schitterende rotstuin bevat meer bekendheid geniet. Ook de tropische kas die dit jaar voor het 
eerst open was bleek een trekpleister van de eerste orde.
Met de succulentententoonstelling en de beurs was het succes compleet. Vele leden hebben hun 
vrije tijd in dit evenement gestopt. Er zijn ook heel wat verlof-dagen opgenomen. Deze leden willen 
we speciaal bedanken, zonder hun lukt het nooit.
Tevens heeft deze tentoonstelling bewezen dat we het inderdaad kunnen, EEN GROTE TEN
TOONSTELLING OPBOUWEN OP DE FLORIADE 1992!

Wim Alsemgeest 
voorzitter afd. Utrecht.

llli
SOUTHWEST SEEDS

CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DO UG  & VIVI K O W IAN D
200 Spring Rood •  Kempsion, Bedford •  Engkind MIC42-4ND 

Teiephone Bedford (0254) 54970

NIEUWSBESCHRIJVINGEN IN ANDERE TIJDSCHRIFTEN

Graptopetalum pentandrum ssp. superbum Kimnach, C.S.J. 1987, nr. 4; Pilosocereus schoebeiii Braun, 
C.S.J. 1987, nr. 4; Gasteria vlokii Van Jaarsveld, C.S.J. 1987, nr. 4; Monadenium kundelunguense Malaisse, 
C.S.J. 1987, nr. 5; Parodia Wagneriana Weskamp K/S 1987, nr. 3; Ferocactus macrodiscus var. septentrio
nalis Meyran, Cact. Suc. Mex. 1987, nr.; Discocactus prominentigibbus Diers & Esteves, KuaS 1988, nr. 1; 
Parodia riojencis Ritter & Weskamp, in Weskamp, Die Gattung Parodia 1987; Arthrocereus melanurus van 
estervesii Diers et Braun, KuaS 1988, nr. 5; Mammillaria boelderliana Wohlschlage, KuaS 1988, nr. 4; The- 
locactus biocolor var. commodus Haas, KuaS 1988, nr. 4; Opuntia macrocentra var. aureispina Brack & 
Heil, C.S.J. 1988, nr. 1; Facheiroa tenebrosa Braun & Esteves, KuaS 1988, nr. 6; Notocactus gutierrezii, 
Abraham, KuaS 1988, nr. 7; Duvalia vestita Meve, KuaS 1988, nr. 9; Arrojodoa aureispina var. anguinea 
Braun & Esteves, C.S.J. 1988, nr. 4; Austrocephalocereus estevesii ssp, insigneflorus Diers et Esteves, Ku
aS 1988, nr. 11; Pilocereus lindaianus Braun et Esteves, KuaS 1988, nr. 10; Pilocereus braunii Esteves, Ku
aS 1988, nr. 12.
Nieuwe combinaties: Euphorbia radians var. stormiae (Croiz.) Rzedowski & Calderon, Cact. Suc. Mex. 
1987, nr. 4; Escobaria tuberculosa var. varicolor (Tiegel) Brach Heil, C.S.J. 1988, nr. 1; Opuntia chlorotica 
var. gosseliniana (Weber) Ferguson, C.S.J. 1988, nr. 4.

BELGISCHE CACTUS EN SUKKULENTEN, VERENIGINGEN.

Cactusflora: p/a Mevr. Greet-De Ceuster, Zwaluwlaan 17, 3110-Rotselaar.
Cactusvrienden: p/a H. de Wit, St. Laureisstr. 84, B 2018 Antwerpen. Tel.: 03-2375626.
Cactusweelde: p/a Paul Neut, Rumoldusstraat 16, 1750-Schepdael.
Grusonia: p/a dhr. Keirse, Gulden Sporenlaan 7, 8020-Oostkamp.
Islaya: p/a Dhr. M. Hoegaerden, Europalaan 47, 1500-Halle.
Leuchtenbergia: p/a Dhr. F. Hofkens, St. Jabsesteenweg 93, 2130-Brasschaat.
Lophophora: p/a Dhr. M. Bleys, Durmeschipstraat 14, 9000-Gent.
Obregonia: p/a Dhr. W. Vereist, D. Voetstraat 13, 3180-Westerioo.
Succulenta Brab.: p/a Dhr. Van Ransbeek, Merchtemsebaan 9, 1700-Asse.
Cactussen en Vetplanten: p/a Eduard Van Hoofstadt, Kasteellei 111, B-2110 Wiinesem.
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Neochilenia
Backeberg

PETER MANSFELD

De soorten die tot dit geslacht gerekend worden, zijn alle uit Chili afkomstig. 
Het zijn bolvormige, deels enigszins zuilvormige cactussen. De meeste soor
ten bezitten een zeer fraaie en krachtige bedoorning en prachtige bloemen. 
De planten houden van een mineraalrijk substraat en verlangen in de groei- 
tijd natuurlijk veel licht, voldoende water en voedingsstoffen.
De hier afgebeelde Neochilenia paucicostata  var. viridis (Ritt.) Backbg. 
heeft grote, rozewitte bloemen die tot 5 cm lang en evenzo vele centimeters 
breed kunnen worden. Ze groeit bij Paposo in Noord-Chili waar Ritter haar 
ontdekte en voorzag van zijn veldnummer FR 521 A. In de cultuur is de be
doorning veel opener dan in de natuur.
Vele huidige auteurs beschouwen Neochilenia alsook Horridocactus, The- 
locephala, Reicheocactus en Pyrrhocactus als synoniem van Neoporteria. 
De kleur van de epidermis kan reiken van groen tot donkerviolet. Gemeen
schappelijke kenmerken van al deze geslachten zijn de behaarde vruchten. 
Het zijn zeer aanbevelenswaardige planten voor beginners. Ook op de 
vensterbank doen zij het vaak uitstekend.

Hansastrasse 1, DD R-2500 Rostock 

Vert.: Ludwig Bercht
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Over Consolea spinosissim a en Consolea rubescens (IV)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Bij het materiaal van Barbuda zijn de areolen in het midden van een schijf 
doornloos en niet meer dan 2 mm breed; aan de randen echter 6 mm breed 
met ca. 1 0 zware doorns welke tot 6 cm lang zijn. Een peervormige vrucht 
van 56 x 35 x 35 mm heeft tot 5 mm brede areolen welke 1 2-1 5 mm van 
elkaar staan en 7-10-1 2 straalsgewijs afstaande geelgroene doorns dragen 
die tot 3 cm lang zijn (Fig. 1 5).
De bloemen van Tintamarre (2) en St. Martin (3) zijn verschillend van kleur 
aan dezelfde plant; oranje, zalmkleurig en rood; zij gaven de indruk van tij
dens het verzamelen niet geheel open te zijn. Zij zijn slechts 1 5-20 mm 
breed, terwijl de doorsnede wijd-geopend op 20-35 mm werd geschat (Fig.
1 2 en 14). Binnenste dekbladen 11-14 mm lang, omstreeks 1,5 x zo lang 
als breed, met een 3-4 mm brede voet, breed-spatelvormig met dikwijls een 
klein, onverhard spitsje. Bloembodem 1-1,5 maal zo breed als diep, van bin
nen 6-9 mm breed, van buiten 3-4 mm méér; het centrale deel tot op 2-3 
mm van de aanhechting van de stijl glad en bruinachtig gekleurd. Meeldra
den omstreeks 6 mm binnen de rand van het bloemdek blijvend; de onderste 
omstreeks 4 mm lang, de bovenste 8 mm. Stamper ca. 1 6 mm, omstreeks
2 mm uitstekend boven de meeldraden en 4 mm binnen de rand van het 
bloemdek blijvend. Stijl ruim 1 mm dik, met op ca. 2 mm hoogte een brede 
richel van een 2,5-4 mm brede omgekeerd-kegelvormige structuur (de 
'manchet'). Stempellobben 5, mogelijk ook minder, slordig klauwvormig, of 
onregelmatig van vorm.
Het materiaal uit de droge zuidwestelijke kustzone van Puerto Rico bij La Par- 
guera (Fig. 1 6 en 1 7) is iets anders bedoornd dan dat van de Bovenwindse 
Eilanden, en wat donkerder van kleur. Bij een schijf van 20 cm lengte zijn de 
op het vlakke middendeel liggende areolen slechts ca. 2 mm breed en niet of 
nauwelijks bedoornd, terwijl de 3-4 mm grote areolen uit de randzone 2-4 
tot 4 cm lange doorns bezitten welke enigszins geelachtig zijn met een don
kere top. Op de stam komen areolen voor van 1 0 mm breed, met 1 6 grijs
achtige doorns met geelgroene basis en zwartige top, 5 langer dan 3 cm, 
de langste 5 cm. Enkele laag-hangende takken dragen klonters zeer kleine, 
sterk-bedoornde leden welke gemakkelijk afvallen. De vruchtbeginselen zijn 
meestal enigszins omgekeerd-kegelvormig, soms bijna cylindrisch (bijv. 2 x 
1 x 1 cm) of duidelijk afgeplat (bijv. 4 x 2,5 x 1,5 cm), met areolen die bij de 
kleine cylindrische niet, bij de grotere afgeplatte wél op opvallende verhogin
gen kunnen liggen. Het basale 0 ,25-0 ,5  deel heeft alleen glochidiën, dat 
daarboven echter areolen met 2-5 voor het merendeel naar boven gerichte, 
tot 1,5 cm lange, geelgroene doorns. Twee nog onrijpe vruchten van 5,2 x 
3,7 en 4,5 x 3,5 cm zijn peervormig met een enigszins afgeplatte steel. De 
areolen op het gladde, bolvormige deel hebben bundels van 4-5-7 tot 2 cm 
lange doorns welke grotendeels naar boven zijn gericht, gelig grijsgroen met 
zwarte toppen (Fig. 1 7).
De bloemen van La Parguera (4) zijn oranje-geel, 1 5-18-22 mm breed; in
dien zo wijd mogelijk geopend 20-25 mm. Binnenste dekbladen 1 0-1 2 mm 
lang, ca. 2 x zo lang als breed met een ca. 3 mm brede voet, wat spatelvor
mig met een onregelmatig afgeronde bovenzijde waarop een topje soms is 
aangeduid. Bloembodem iets breder dan diep, van binnen 4-7 mm breed, 
van buiten 2-3 mm méér; het centrale deel tot op ca. 2 mm van de aanhech
ting van de stijl niet met meeldraden bezet, maar glad en ongekleurd. Meel-
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Fig. 15 

Fig. 17
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Fig. 15. In tegenstelling tot hetgeen bij Conso
les spinosissima het geval is, komen bij C. ru
bescens de vruchten als regel wèl tot ontwik
keling. Deze zijn min of meer peervormig - zoals 
bij materiaal van Anguilla (1), St. Martin (2), 
Tintamarre (31 en Barbuda (5) te zien is - en 
hebben lange doorns, welke op de foto wat 
slordig overkomen, maar in de natuur straals
gewijs afstaan.
Fig. 16. In het droogtegebied aan de zuidwest
kust van Puerto Rico komen - zoals hier op het 
eilandje Magueyes - boomvormige opuntia's 
voor welke algemeen als Consolea rubescens 
worden beschouwd.
Fig. 17. Dat de Consolea van zuidwest Puerto 
Rico dezelfde is als de ' typische '  rubescens 
van Anguilla - Barbuda lijkt niet geheel zeker, 
wanneer w ij zien dat de doorns op de vrucht en 
het vruchtbeginsel bij het verzamelde materiaal 
niet alleen korter zijn, maar ook naar boven 
staan gericht.

Fig. 16

draden 7 mm binnen de rand van het bloemdek blijvend; de onderste 3-4 
mm lang, de bovenste 5-6 mm. Stamper 12-14-15 mm lang, 3-4,5-5,5 
mm uitstekend boven de meeldraden en dan 2,5-4,5 mm binnen de rand 
van het bloemdek blijvend. Stijl ca. 1 mm dik, met op 2 mm hoogte een bre
de richel van een 2-3 mm brede omgekeerd-kegelvormige 'manchet'. Stem- 
pellobben 5 (of soms vier), 2-3 mm lang, U-vormig afstaand.

Het materiaal van St. Croix (Fig. 1 8 en 19) heeft eveneens vruchtbeginsels 
met naar boven gerichte doornbundels welke op het basale gedeelte ontbre
ken (op één uitzondering na, waarbij het vruchtbeginsel op de rand van een 
ander zit). Evenals bij dat van Parguera kan de vorm sterk verschillen, van 
klein en omgekeerd kegelvormig tot cylindervormig (3,5 x 2 x 2 cm), tot 
groot en afgeplat (bijv. 6,5 x 3 x2 cm); in het eerste geval met de areolen 
niet, in het tweede wèl op naar boven gerichte verhevenheden. Jonge sten
geneden hebben opvallende areolenheuvels en bijna geen doornen. Op een 
1,2 cm dikke schijf staan de areolen op nauwelijks waarneembare verhogin
gen omstreeks 2 cm van elkaar, in de randzone met bundels van 3-5 tot 3,2 
cm lange donker-gepunte doorns. Ook deze planten vormen zeer kleine, 
sterk bedoornde, gemakkelijk loslatende leden. De breedte van de enige 
bloem is 27 mm; indien zo wijd mogelijk geopend 35 mm. De binnenste dek
bladen zijn ca. 14 mm lang, 1,25 maal zo lang als breed, breed- 
spatelvormig met een stompe top, aan de voet tot op ca. 1/3 bladbreedte 
versmald. Bloembodem ca. 2 maal zo breed als diep, van binnen 14 mm 
breed, van buiten 4 mm méér; het centrale deel tot op 4 mm van de stijl glad 
en bruinachtig gekleurd. Meeldraden 7 mm onder de rand van de dekbladen 
blijvend; de onderste 3-4 mm lang, de bovenste ca. 8 mm. Stijl 2-2,5 mm 
dik, met op 3 mm hoogte een brede richel van een 5 mm brede, omgekeerd- 
kegelvormige 'manchet'. Stempellobben 5, 3 mm lang, Y-vormig afstaand. 
Van het dicht bij Puerto Rico gelegen eiland St. John werden slechts enkele 
stukken schijf geconserveerd met opvallend dunne doornen welke niet alleen 
in de randzone voorkomen - materiaal dat een van C. rubescens afwijkende 
indruk geeft, echter onvoldoende om een determinatie mogelijk te maken 
(Fig. 19).

(slot volgt)
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Het geslach t M atucana Br & R (XXV)
R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS EN A.B. PULLEN
Matucana polzii Diers, Donald et Zecher. K.u.a.S 37 (6) p. 1'1 4 (1986)
(polzii = genoemd naar F. Polz)

Matucana polzii Foto: K. van Boxtel
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Beschrijving
Lichaam groen, afgeplat-bolvormig, tot 8 cm breed, tot 5 cm hoog, sterk 
spruitend; oppervlakkig, vertakt wortelstelsel. Ribben 9-1 6, vlak en afge
rond, meestal recht, met dwarsgroeven boven elk areool. Areolen ovaal, 
tot 8 mm lang, 2-3 mm breed, met crème-witte, later grijswitte wol, 5-9 
mm van elkaar verwijderd. Bedoorning dun, naaldvormig, wit tot bruingeel 
met zwart punt, zelden geheel zwart, later grijs wordend. Middendorens 1- 
3, tot 25 mm lang; randdorens 6-1 2, zijdelings afstaand, 6-1 8 mm lang. 
Bloem 50-70 mm lang, in anthese 35-50 cm breed, iets scheef; petalen 
karmijnrood met lichtere rand. Bloembuis 8-12 mm dik, licht gebogen, 
rood, wit tot bruin behaard. Nektarkamer ca. 1 mm hoog. Helmdraden aan 
de basis wit, overgaand in roodviolet, helmknoppen geel; primaire meeldra
den aan de basis 1-3 mm vergroeid als een manchet om de stijl. Stamper 
aan de basis wit overgaand in roodviolet; stempellobben 5-6, ca. 2 mm 
lang, geelgroen.
Vrucht omgekeerd ei-vormig, paarsbruin, tot 1 2 mm lang, 5-7 mm dik, 
met witte tot bruine haartjes.
Zaad als beschreven in deel XIX, ca. 1,4-1,5 mm breed, 1,8-2,0 mm 
hoog, 0 ,9-1 ,0  mm dik.

O pm erkingen
Deze betrekkelijk nieuwe soort spruit bijzonder sterk; zonder bloem zou 
men de plant voor een Echinopsis kunnen houden. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat deze soort op grote schaal d.m.v. stekken is vermeerderd. 
De in Nederland aanwezige planten zijn vermoedelijk allemaal op deze wijze 
in omloop gebracht. Zaden zijn tot nu toe nog nergens aangeboden. De uit 
stek opgekweekte planten hebben, voor zover wij hebben kunnen nagaan, 
nog nergens gebloeid. De plant bloeit dus kennelijk moeilijk, een verschijn
sel dat bij sterk spruitende planten vaak voorkomt (b.v. Echinopsis). Deze 
slechte bloeiwilligheid leverde ons ook hier het probleem op dat wij geen 
dia's van een bloeiende plant bezaten. De heer Diers, eerste auteur van de
ze soort, heeft helaas niet gereageerd op ons verzoek om fotomateriaal zo
dat u het in dit geval met een opname van een bloemloze plant zult moeten 
doen. Voor een foto van een bloeiende plant alsmede SEM-opnamen van 
het zaad wordt de lezer(es) verwezen naar de nieuwbeschrijving in K.u.a.S. 
De auteurs van deze soort stellen dat M. polzii het meest verwant zou zijn 
aan M. paucicostata. Deze uitspraak zal wel gebaseerd zijn (naast enige 
overeenkomsten in habitus) op het feit dat beide soorten niet erg ver van 
elkaar groeien. Wij zijn echter van mening dat M. polzii in het geheel niet in 
de verwantschapsgroep rond M. paucicostata thuis hoort omdat de zaden 
het typische kenmerk van de ver buiten het hilum uitstekende micropyle 
vertonen. Op grond hiervan behoort M. polzii tot de aurantiaca-groep. M. 
paucicostata heeft volkomen andere zaden (zie deel VII).

Verder is het merkwaardig dat de auteurs uiteenzetten, waarom naar hun 
oordeel voor dit taxon de geslachtsnaam Matucana de voorkeur verdient 
boven de geslachtsnaam Borzicactus, terwijl één der auteurs van M. polzii, 
J. Donald, in de jaren zeventig zeer vele Matucana-soorten heeft omge- 
kombineerd tot Borzicactus.

Verspreid ing
De typevindplaats van M. polzii ligt aan de bovenloop van de Rio Maranon, 
in het zuidwesten van het departement Huanuco, Peru, op een hoogte van
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2100-2300 m boven zeeniveau. Het holotype is gedeponeerd in het her
barium van de universiteit van Keulen, B.R.D. onder nummer EZ 762.

Veldnum m ers
Deze soort is tot nu toe niet onder andere veldnummers in omloop ge
bracht.

(wordt vervolgd)
Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

p.s.
Op de valreep kregen wij de beschikking over een dia van een bloeiend 
exemplaar van M. polzii. De foto werd gemaakt door Kick van Boxtel uit 
Wormer en door hem welwillend afgestaan, waarvoor onze dank. De afge- 
beelde plant is een stek van het originele typemateriaal en bevindt zich in de 
verzameling van de Heer Pip Smart in Engeland. Om deze plant in bloei te 
krijgen, wordt door de Heer Smart aangeraden om alle stekken te verwijde
ren totdat de plant een doorsnede van ca. 8 cm heeft bereikt.,

Uit het verre verleden
P. VAN VEEN

Van mijn vriend en mede-succulentenliefhebber Anjo Keizer uit Zuidbroek 
kreeg ik een boekje ter inzage, dat hij op een cactusruilbeurs voor een niet al 
te hoog bedrag had bemachtigd. De titelpagina vindt u hierbij afgedrukt en 
hoewel dit titelblad er wel oud uitziet, zullen weinige lezers de werkelijke 
ouderdom van deze publikatie kunnen raden. Ik zal u echter niet in spanning 
laten zitten, het boekje stamt uit 1 858 en is dus momenteel ruim 1 30 jaar 
oud.
De schrijver ervan, Th.F. Uilkens, was in zijn tijd een behoorlijk ontwikkeld 
man en — zoals in die tijd gebruikelijk was — vermeldt hij op de openingspa
gina uitgebreid zijn hoedanigheden. Hier zijn ze:

President van de Maatschappij van Land- en Tuinbouw "de 
Marne", Directeur van het Kabinet en van den Proeftuin bij voor
noemde Maatschappij, Honorair en Corresponderend Lid van vele 
buitenlandsche Academiën, Maatschappijen en Genootschappen 
voor Land- en Tuinbouw; en Predikant te Wehe en Zuurdijk.

Min of meer vermakelijk vond ik de laatste functievermelding, daar het predi
kant zijn in het noorden van de provincie Groningen voor de samenstelling 
van deze handleiding van generlei belang is en hiermede ook geen samen
hang vertoont.
De inhoud van dit 90 pagina's tellende boekje heeft voor ons grotendeels 
slechts historische waarde, daar een overzicht wordt gegeven van de inde
ling der soorten, zoals die door Salm-Dijck werd vermeld in zijn Cactae in 
horto Dijckensi Cultae etc. Daarnaast is een uittreksel opgenomen van het 
werk van N.C. Seringe, Flora des Jardins et de grandes Cultures etc.,
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1 847. Om u mee te laten genieten van de sfeer, waarin geschreven werd, 
plaats ik voor u de inleiding, zoals die op pagina 1 te vinden is. Opmerkelijk 
is, dat de cactus-soorten steeds worden gebundeld onder de naam "Opun- 
tiaceae” , zonder dat hiervoor een nadere verklaring wordt gegeven. 
Economisch belangrijke planten worden met name genoemd en uitvoerig 
besproken. Dit geldt o.a. voor de Opuntia coccinellifera of "fluwele nopal, 
het blad ter grootte van een tafelbord, doch wat ovaal, ter dikte van twee 
vingers, elk blad weegt ongeveer een Ned. pond; weinig gedoomd, doch de 
geheele oppervlakte is donzig. De plant bereikt eene hoogte van drie
voeten......  Deze soort wordt in de West-lndiën op akkers geplant, tot het
voortteelen van het Cochenille insect.”
De Nederlandsche Staatscourant no. 255 van 1846, zegt daaromtrent: 
"De Nopal cultuur voor de cochenilleteelt op Curacao aangevangen en op 
Bonaire en Aruba voortgezet, heeft hare voornaamste uitbreiding op Bonaire 
verkregen. De opbrengst in 1844 slechts 502 Vi ponden bedragende, is in 
1845 geklommen tot 2 4 0 6 '/2 ponden, en is in 1846 geraamd op 9000 
ponden. Het etablissement Guatemala op Bonaire heeft in 1 845, van eene 
oppervlakte van 2 '/2 bunders bevattende 14500 Nopalplanten, in twee in
zamelingen opgeleverd eene hoeveelheid van 1 644 ponden cochenille, 
welke is verkocht voor f  248 9 .”
Materialistisch zijn wij, Nederlanders, ook 1 30 jaar geleden al geweest en 
dat zal wel zo blijven!
Naast de systematiek en de economische aspecten wordt echter de praktijk
ervaring niet vergeten. De laatste 20 bladzijden van zijn boek besteedt Uil- 
kens aan tips voor de kweek van cactussen, de bestrijding van ongedierte en 
dergelijke zaken. Daarbij blijkt de kloof van 1 30 jaren, die ons van de auteur 
scheidt, minder groot te zijn als men wellicht verwacht. Als de redaktie mij 
dit toestaat, wil ik hierop gaarne nader ingaan, doch voorhands meen ik, 
voldoende materiaal ter overdenking te hebben aangedragen.
De Gast 33A , Zuidhorn

TIJDSCHRIFTEN

Cactacea brugensis, jaargang 10 (1988)
Nr. 1 Plantbesprekingen van Arthrocereus cam pos-porto i en Cochemiea pose lgeri 
Nr. 2 Neirinck start een serie voor beginnende liefhebbers. De besproken planten zijn Lobivia ja - 
jo iana  var nigristom a  en Gym nocalycium  occu ltum  Lambert vervolgt het relaas over zijn 
Argentinië-reis 1 986.
Nr. 3 Neirinck schrijft over het verzamelen van cactussen. De planten die besproken worden zijn 
Lobivia w interiana  en N otocactus warasii. Lambert vervolgt zijn reisverslag. Myriam stelt Taci
tus bellus voor.
Nr. 4 Neirinck bespreekt Tavaresia barkleyi en Lobivia amblayensis var albispinus. Lambert 
vervolgt zijn relaas.
Nr. 5 Neirinck beschrijft Acantho lob iv ia  tegeleriana en Lobivia aurea var. shaferi Lambert ver
volgt zijn relaas.
Nr. 6 Neirinck beschrijft M am m illaria guelzow iana  en Lobivia 'caineana Armand belicht bouw 
en inrichting van een broeikas. Lambert vervolgt zijn Argentinië-reisverslag.
Nr. 7-8 Neirinck beschrijft A canthoca lyc ium  violaceum  en Helianthocereus crassicaulis. 
Lambert en Armand zetten hun respectievelijke artikelen voort.
Nr. 9 Lambert vervolgt zijn reisverslag. Rosenberger bespreekt Sulcorebutia can iguera liien Lo
bivia famatim ensis. Armand gaat in op de bestrijding van luizen en spint.
Nr. 10 Neirinck bespreekt M am m illaria neom ystax  en M. fraileana  Lambert vervolgt zijn ver
slag.
Nr. 11 Neirinck bespreekt M am m illaria gueldemanniana en M. sche ldonii Lambert vervolgt 
zijn verslag.
Nr. 12 Lambert vervolgt zijn verslag. Neirinck bespreekt Sulcorebutia cylindrica  en S. flavissi
ma var. albiflora
L. Bercht
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Journal of The Mammillaria Society jaargang 28, 1988
IMr. 1 . Voor de zaaddistributielijst 1 988 wordt veel ruimte in deze aflevering uitgetrokken. Over 
het kweken uit zaad als een hobbyfacet schrijft J. Pilbeam. R. Stanley maakt enige notities over 
de pH-condities voor cactussen, terwijl D. Speirs in zijn bijdrage de pH in de bloempot afzet te
gen de pH op de habitat.
Nr. 2. P. Heath behandelt de historische indelingen van het geslacht Mammillaria (deel 1). In 
een open brief " luch t”  J. Pilbeam zijn hart, waarbij ondermeer de synonimiteit in de naamgevin- 
gen een grote rol speelt. R. Stanley op zijn beurt is blijkbaar niet al te gelukkig met de validering 
van de vele Mammillaria-species door Reppenhagen.
IMr. 3. P. Heath gaat in deel 2 verder met zijn onderwerp over de historische indelingen van het 
geslacht Mammillaria. J. Pilbeam bespreekt als gebruikelijk een aantal Mammillariaplanten, ver
lucht met een viertal zwartwit foto's. P. Jones koos kasisolatie als onderwerp.
Nr. 4. P.E. Nance schrijft over "flower power", in welk artikel hij zijn bloeiervaringen van zijn 
Mammillaria's weergeeft. H.J. Careless (een pseudoniem?) levert zijn commentaar over noppen
folie als kasisolatiemateriaal; ondanks enige problemen met het aanbrengen is hij er zeer over te 
spreken. Ook M. & M. Thurland geven hun ervaringen weer met ditzelfde isolatiemateriaal en ook 
dit schrijversduo is positief. J. Pilbeam schrijft over Mammillaria saboae en haar vormen alsme
de over M. theresae W. Tjaden koos zijn ervaringen met M. backebergiana als onderwerp. In 
een apart artikeltje gaat hij in op een enkelkoppige M. compressa B. Maddams, de redacteur, 
vertelt wat hij zoal in zijn verzameling ervaren heeft.
Nr. 5. In het gebruikelijke intro van W. Maddams.de redacteur, geeft deze ook nog enige kasob
servaties weer. S. Woolcock verschaft de lezer een namenlijst van Mammillaria's met Reppenha- 
gennummers alsmede de groeiplaatsen ervan. R. Stanley geeft een aanvullende correctie terzake 
van de vindplaats van M. felipensis J. Pilbeam behandelt in zijn vaste rubriek een viertal Mam
millaria's in woord en beeld, t.w .: M. carnea, M. cerralboa, M. columbiana en M. candida J. 
Harrison brengt in een kort artikel waarom hij van Mammillaria's houdt. In het kort legt P. Moakes 
uit welke goede resultaten hij behaalde met het uitzaaien van M. theresae R. Stanley bericht 
over de roze bloeiende M. carmenae
Nr. 6. W. Maddams geeft een lijst met Reppenhagennummers met de daarbij behorende Mam- 
milariabenamingen. D. Hammond geeft zijn overwinteringservaringen met Mammillaria's weer. 
J. Pilbeam voert in woord en beeld de soorten Peiecyphora valdeziana. P. pseudopectinata, P. 
asel/iformis en P. strobiliformis voor het voetlicht. W. Maddams brengt zijn gebruikelijke kweek- 
ervaringen in zijn vaste rubriek "Temidden van mijn Mammillaria's". Correspondentie en mede
delingen completeren deze aflevering.

British Cactus & Succulent Journal jaargang 6, 1988
Nr. 1 . Het nummer begint met een kort planteportret van Stapelia variegata door P. Chapman. 
C. Wolters voert Gymnocalycium spegazzinii ten tonele. G. Rowley haalt herinneringen op uit 
zijn cactusliefhebberij van zo'n halve eeuw terug. De in oktober 1 987 overleden Zuidafrikaanse 
botanicus Robert Allen Dyer wordt herdacht. M. Roberts geeft nuttige wenken en adviezen voor 
de pas begonnen liefhebber. Voor Dendrocereus nudiftorus wordt door J. Toledo aandacht ge
vraagd. B. Keen geeft zijn tips voor het deelnemen aan een cactusshow. Het korte planteportret 
gaat ditmaal over Gymnocalycium buenekeri D. Speirs vraagt attentie voor bloeiende Sanse- 
vieria's Wanneer het in eerste instantie om bloeiende cactussen gaat, probeer dan 
Echinocereus-soorten, aldus J. Pilbeam. W. Maddams doet uit de doeken, hoe aardgas vetplan
ten geleidelijk aan vergiftigt (Fytotoxische effecten van Noordzeegas). S. Barker geeft een kort 
planteportret van Ceropegia armandii Wil men Echinopsissen hybridiseren met als resultaat 
zeer fraaie bloemkleuren, dan dient men het artikel van M. Martin te lezen.
Nr. 2. De kleurenfoto op de omslag stelt een fraai bloeiende Thelocactus bicolor voor, ter inlei
ding op een artikel van P. Brunelle, waarin hij uitiegt hoe hij in zijn kas het maken van dia's reali
seert. J. Pilbeam breekt een lans voor de prachtig bloeiende Sulcorebutia's. G. Rowley vertelt 
hoe hij zijn plantenverzameling destijds door het geweld als gevolg van de Blitzkrieg heen haalde. 
R. Holt geeft een plantportret van Aloë haworthioides. Een reisverslag over een trip door Neder- 
Californie, te zamen met A. Lau, vloeit uit de pen van R. Starling. B. Bennett en zeven andere au
teurs brengen een coproduktie-artikel met als onderwerp de lichttransmissie door Lithops- 
planten. Een kort verhaal met beeld over Euphorbia m itiii is van de hand van P. Chapman. Twee 
korte schetsen over Thelocactus uncinatus en Euphorbia ferox zijn van E. Putnam. M. Roberts 
verzorgt de beginnersrubriek, waarin veel verzorgingsaspecten aan bod komen. Over grondaf- 
dekkingsmaterialen bericht J. Wilson. W. Tjaden zit met een Pachypodium-raadsel, waarbij de 
bloemgeur van deze plant centraal staat. Opuntia invicta is een kort thema-artikel van W. Keen. 
Nr. 3. De omslagplaat stelt een fraaie weergave in kleur voor van een Trichodiadema Susan 
Carter behandelt de in Somalië voorkomende Euphorbia’s (deel 1). W. Keen geeft zijn ervarin
gen weer met Mammillaria napina R. Starling is toe aan deel 3 over zijn trip met o.a. A. Lau 
door Neder-Californië. In het derde deel van zijn autobiografie beschrijft G. Rowley ondermeer 
zijn entree in de (Engelse) cactusvereniging. M. Roberts behandelt in zijn beginnersrubriek de 
kommer en kwel ten gevolge van ongedierte en ziektes. Echinopsis-hybriden vormen het onder-
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werp van R. Mottrams artikel. Over Echeveria pu/w’nafa-hybriden en E. leucotricha schrijft W. 
Tjaden. C. Wolters laat de lezer nader kennis maken met Gymnocalycium saglionis W. Keen 
geeft een kort plantportret van Piaranthus comptus Hoe cactussen in Israël gekweekt worden 
bericht M. Hartman. E. Putman wijdt een kort artikel aan Leuchtenbergia principis Over de 
lichttransmissie bij Lithops schrijft P. Forster. Van Haworthia aranea volgt een kort plantportret. 
Nr. 4. Het omslagblad prijkt met een kleurenplaat die Mammillaria guelzowiana voorstelt. J. 
Toledo vraagt aandacht voor Pilocereus polygonus, een op Cuba voorkomende zuilcactus. S. 
Carter is toe aan deel twee over de Euphorbia's voorkomend in Somalië. L. Bastard geeft een 
verslag over de inrichting van het nieuwe kassencomplex in de Koninklijke Botanische Tuinen te 
Kew. Door C. Walker wordt aandacht gevraagd voor Cussonia paniculata W. Keen geeft een 
kort plantportret van Rebutia albiflora Voor Euphorbia viguieri var. capuroniana doet S. Lam- 
pard hetzelfde. Een interessant verslag van een reis door Peru vloeit uit de pen van J. Lewis. B. 
Saxena verhaalt hoe hij van een normale Coryphantha elephantidens een gele mutant won. E. 
Putman brengt een korte schets van Neoporteria taltalensis J. Matis doet dit eveneens voor 
Ipomoea holybii De zaadlijst voor 1 988 wordt besproken door D. Rushford. G. Rowley is met 
zijn historische mijmeringen toe aan deel vier. S. Barker-Fricker en D. Tribble schreven een ver
slag over de jongste Mesem/Asclepia-soortenshow.

Th. Neute/ings

Kaktus jaargang 22, 1987
Nr. 1 . Pedersen gaat in op een groot aantal soorten - vooral andere succulenten - die in de plan- 
tenlijst van deze vereniging zijn opgenomen. Nilsson had last van ongedierte en schrijft daarover. 
De reeds genoemde Pedersen geeft in een tweede artikel veel van zijn kennis rond cactussen en 
vetplanten aan de lezer door.
Nr. 2. Het nummer opent met een artikeltje over Peter Brandt Pedersen, 1 0 jaar in 'dienst' van 
de Noordse Cactus Vereniging. Holm bericht over de belevenissen in de kas zo maar een dag in 
juli. Wolters richt de schijnwerper op Gymnocalycium multiflorum  Sydow blikt in de historie 
van de cactus in Europa tot aan 1 696. Keil bespreekt de geheimzinnige Turbinicarpus roseifto
rus. Gronlund gaat in op de voeding van succulenten.
Nr. 3. Sydow belicht de persoon F.M. Knuth (u weet wel, van het Kaktus-ABC). Wolters stelt 
Gymnocalycium spegazzinii voor. De CITES-lijst en de Conventie van Washington worden 
besproken.
Nr. 4. Larsen start een serie over het geslacht Mammillaria, hij bespreekt de klassificatie alsme
de een aantal soorten (met 26 afbeeldingen). Jacobsen geeft een wel erg beknopte uitleg over 
het bouwen van een kas. Nilsson bespreekt Lobivia marsoneri, haar vormenrijkdom en synonie
men.

Kaktus jaargang 23, 1988
Nr. 1 . Larsen zet zijn artikel over het geslacht Mammillaria voort; hij bespreekt vele soorten. Een 
andere Larsen belicht vensterbankcultuur. Eriksson schenkt aandacht aan Echinocereus delae- 
tii. Een al lang bekende balsemleverancier is Commiphora abessinica Johannsen zet zijn kennis 
daarover op papier.
Nr. 2. In de derde aflevering over het geslacht Mammillaria bespreekt Larsen weer een ruim 
aantal soorten. Hansen vergelijkt de bloeitijden van een aantal cactussoorten in de afgelopen 4 
jaar. Pedersen laat zijn gedachten de vrije loop over een aantal succulenten. Eriksson geeft een 
overzicht van de soorten binnen het geslacht Neolloydia
Nr. 3. In de laatste aflevering over Mammillaria gaat Larsen in op de geografische verbreiding 
van de soorten. Eriksson bespreekt Neolloydia valdeziana en N. pseudopectinata Rowley zet 
Brighamia, een Hawaiaanse succulent, in het zonnetje. Madsen gaat in op Lophophora william- 
sii.
Nr. 4. Wolters stelt Gymnocalycium saglionis voor. Eriksson belicht Rebutia pygmaea var. 
friedrichiana. Larsen toont enkele planten uit zijn verzameling. Sydow duikt in de historie: Aga
ven in Europa in vroegere tijden. Pedersen laat een aantal planten zien met wonderlijke verschij
ningsvormen.

Kaktusy, jaargang 24, 1988
Nr. 1. Stuchlik bespeekt en bediscussieert de status van Rebutia kariusiana. Klikar stelt Sulco- 
rebutia flavissima voor, Hertus wijdt een korte discussie aan Matucana krahniien Chvastek be
schouwt Pediocactus paradinei Riha vertelt de geschiedenis van Mammillaria evermanniana 
Moucka geeft een overzicht van de nieuwe soorten beschreven in het boek van Reppenhagen. 
Gratias vergelijkt de kenmerken van de variëteiten van Echinopsis mamillosa. Twee praktische 
artikelen voor het zaaien en een artikel van Riha over succulente bonsai's en Sarcocaulon herrei 
in het bijzonder besluiten dit nummer.
Nr. 2. Jiranek bespreekt Gymnocalycium schatzlianum Sedivy zet uitvoerig de verschillen van 
de taxa binnen het Escobaria orcuttii-complex naast elkaar. Stuchlik bediscussieert Notocactus 
pulvinatus en Hertus doet hetzelfde met Matucana huagalensis var. bruneispina Moucka stelt
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drie nieuwe Reppenhagen-planten voor. Chvastek belicht Escobaria nellieae Nedopil heeft elf 
jaar lang zijn Brasilicactus graessneri opgemeten en geeft de resultaten Gratias stelt Jat/ares/a 
barklyiert T. meintjesii voor. Blazicek gaat in op de factoren die de bloei beïnvloeden. Een In Me- 
moriam Jan Pechanek. . , r
Nr. 3. Stuchlik stelt Notocactus winkleri voor en vraagt zich af dit taxon zich voldoende onder 
scheidt van N mueller-melchersii voor een eigen soortrang. Sedivy heeft een diepgaande litera
tuurstudie gemaakt van Coryphantha poselgeriana en aanverwante soorten en komt tot de con
clusie dat het geheel tot 1 soort kan worden teruggebracht. Baborak stelt Neoporteria lamceps 
voor en Klikar doet dat met Austrocylindropuntia clavaroides Sedivy sluit zijn zeer interessante 
verhandeling over het Escobaria orcuttii-comp\ex af. Toumeya papyracantha wordt voor
gesteld door Chvastek. Odehnal werd 50 jaar en Sadovsky 95 jaar, beide krijgen aandacht. Riha 
sluit af met een artikel over Echeveria coccinea
Nr. 4. Riha bespreekt Echinocereus fendleri var. kuenzleri en samen met Subik Mammillaria 
hernandezii Klikar geeft informatie over Pygmaeocereus bylesianus en Sedivy stelt Coryphan
tha durangensis voor. Stuchlik gaat nader in op de interessante Stockinger-vondsten FS 1 37, 
242 en 243. Soukup geeft een lijstje met redelijk winterharde cactussen. Pakosta had een Echi- 
nomastus unguispinus met afwijkende bloem en schrijft daarover. Mitiska brengt het geslacht 
Monanthes voor het voetlicht. Temperatuur en bodemsamenstelling vindt Moucka belangrijk 
genoeg om daarover te schrijven. Ullmann sluit het nummer af met een artikel over Echinopsis 
carmineoflora
Nr. 5. Stuchlik stelt Mammillaria carretii voor. Chvastek en Zwak geven de'resultaten van hun 
onderzoek naar de variatiebreedte van Ariocarpus retusus op verschillende vindplaatsen. Riha 
en Subik berichten over de vindplaatsen van Melocactus delessertianus en klimatologische om
standigheden aldaar. In diagrammen en tabellen geeft Perutka zijn resultaten over onderzoek aan 
de "vlokken" op Astrophytums Chvastek en Zwak geven indrukken van hun reis door Mexico. 
Till geeft commentaar op een vroeger artikel over Gymnocalycium schuetzianum Blazicek her
denkt de thans 50 jaar geleden overleden Oskar Smrz. Twee praktische cultuurartikeltjes gaan 
vooraf aan een In Memoriam Hlinecky. Riha sluit het nummer met een artikel over Tavaresia 
meintjesii
Nr. 6. Riha bespreekt Sclerocactus spinosior Stuchlik schrijft over een Rebutia bybnde met 
witte bloemen. Chvastek en Zwak berichten over de door hen gevonden vegetatie rond Casa 
Blanca, Mexico. John bediscussieert het vormencomplex rond Coryphantha difficilis Riha be
schouwt Rebutia tarvitaensis en beziet diens plaats in de klassificatie. Lobivia chrysantha en 
verwanten worden belicht door Rektori. Gratias stelt drie Mexicaanse pareltjes voor: Pachyphy- 
tum oviferum, Echeveria tolimanensis en E. laui. Een voordracht van Hunt over 300 jaar Mam- 
millaria's is weergegeven. Riha en Subik sluiten het nummer af met een artikel over het geslacht 
Neobuxbaumia

L. Bercht

Kijkt u ook al uit naar de 
zaadlijst van ons 

Clichéfonds!

IN H O U D

N ovem b er - J .H . D e fe s c h e .............................................................................................................................
R hy tidocau lon  pa rad o x u m  en h e t v etp la n te n m ilie u  in Z u id -S o m a lië  - B. J o nkers  . . .

S u cc u len ta , hoe speelde je  h e t k laar? (V ) - F. D e la b a r r e ..............................................................
C eropeg ia  tih a m a n a  - G . S h i r le y .................................................................................................................
N eo ch ilen ia  - P. M a n s fe ld ................................................................................................................................
O ver C onsolea  sp inosissim a en C onso lea  rubescens (IV ) - P. W a g e n aa r H u m m e lin c k
H et geslacht M a tu c a n a  (X X V ) - R. B regm an, A. M e e rs ta d t, P. M e lis  en A . P u l le n .............

U it h e t verre  verleden  - P. van V e e n ...........................................................................................................
T ijd sc h rifte n  - L. B erch t en Th . N e u te lin g s  .........................................................................................

226
227
232
236
237
238 
241 
243 
245

248



succulenta
M A A N D B LA D  VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN C A C T U S S E N  EN ANDERE V E TP L A N TE N

Echinocereus laui Foto: W. Sterk

ISSN 0039-4467

68ste J A A R G A N G  
No. 12
D E C E M B E R  1989



Decem ber

Het is alweer december! Wat een originele opmerking! Net zo iets als te zeg
gen dat de tijd zo vlug voorbij gaat. Niemand bestrijdt het: het is een waar
heid als een koe! Maar ondertussen is het december en de feesten liggen 
voor ons met de kortste dag. Daarom wil ik beginnen met wat ik vorige 
maand geschreven heb: u aan te sporen om de zaadlijst van ons Clichéfonds 
te bestuderen en uw keuze te bestellen. U doet er niet alleen uzelf een ple
zier mee door het genoegen dat u ondervindt met zaaien, maar ook on
dersteunt u onze vereniging door zaad te bestellen. Iedereen weet het toch: 
gezamenlijk moeten wij onze vereniging tot bloei brengen. Geschenken zijn 
er ongetwijfeld nodig voor de komende feestdagen, ook onze club kan ze le
veren, zoals de kalender en andere artikelen, kijkt u maar eens in ons blad. 
Terwijl ik dit schrijf, schijnt de zon volop, het is een prachtige morgen. Maar 
ik besef goed dat wanneer het over een paar weken zo'n mooi, helder weer 
is, het vriest dat het kraakt! Hopelijk overvalt de vorst u niet en hebt u tijdig 
de nodige maatregelen genomen om dat het hoofd te bieden. Isolatie en ver
warming! Belangrijke onderwerpen en zo u daarover informatie nodig hebt, 
kunt u dat in ons blad nalezen. Artikelen over isolatie en verwarming zijn in 
de jaargangen '87 en '88  te vinden. Hebt u wel eens planten door de vorst 
verloren? Ik hoop van niet, maar het zal iedereen of bijna iedereen wel eens 
zijn overkomen. Een plotstelinge nachtvorst of het uitvallen van de verwar
ming en het leed is geschied. Veel succulenten kunnen tegen een stootje. 
Goed afgehard en droog kunnen ze wel wat kou aan. Maar niet alle succu
lenten! Tegenwoordig zijn er veel soorten die beslist een broertje er aan 
dood hebben wanneer de temperatuur in de buurt van het vriespunt komt. 
Nu ik dit schrijf, schiet mij te binnen hoe men vroeger trachtte de winter te 
overwinnen. Kassen die men ingroef, rieten matten, kachels die men stook
te met houtzaagsel, wat men al niet verzon om de winter door te komen, 
men haalde al de planten binnenshuis, maar daar waren zonder centrale ver
warming genoeg vertrekken waar het ook vroor! Veel huizen hadden toen 
wel, wat tegenwoordig in moderne huizen ontbreekt, een kelder. Dus alles 
daarin. Zo overleefde men de winter en met succes! Ik wil niet zeggen dat 
het tegenwoordig zonder enige moeite kan. Zeker niet! Denk maar eens aan 
de kosten. Maar als ik bij sommige liefhebbers zie hoe handig en doeltref
fend zij hun kas verwarmen en isoleren met de moderne middelen, dan sta ik 
dikwijls paf! Een hemelsbreed verschil met vroeger.
De winter is misschien ook de tijd om eens bij elkaar op bezoek te gaan. De 
planten zijn wel in rust, maar er is nog genoeg te zien. 's Zomers heeft men 
zo weinig tijd, zegt men. Onderling contact is toch een van de beste manie
ren om de kennis te vergroten en wie weet de verzameling aan te vullen! 
Nog drie of vier maanden en onze succulenten wordt nieuw leven in gebla
zen! De kringloop begint opnieuw. Teleurstellingen van het vorig jaar zijn 
vergeten. Hoopvol gaan wij het nieuwe groeiseizoen in! Prettig feestdagen!

J.H. Defesche

250



Echinocereus laui Frank

A.B. PULLEN

Mijn exemplaar heeft een diameter van 4 cm bij een hoogte van 6 cm. 
Volgens de beschrijving kan het cylindrische plantelichaam tot 10 cm 
lang worden. Op latere leeftijd vormt het dan vanuit de basis kleine groepen. 
Deze cactus telt ongeveer 1 5 ribben, die soms sterk gedraaid zijn. De areo- 
len dragen elk ongeveer 20 witte randdoorns, die 0,5-1 cm lang zijn. Als 
jonge plant maakt hij dan ook een witte indruk. Wanneer de plant wat ouder 
wordt verschijnen de 4 roodbruine middendoorns. Deze middendoorns zijn 
veel langer dan de randdoorns, wel 2-3 cm lang. Het aantal middendoorns 
neemt toe bij het ouder worden.
Deze gang van zaken zorgt ervoor, dat het uiterlijk van jonge planten nogal 
wat verschilt van dat van bloeibare planten; zaailingen tot ongeveer 3 è 4 
cm hoog maken een spierwitte indruk, bloeibare planten met middendoorns 
zien er opeens heel anders uit. Bij het verschijnen van de middendoorns is de 
plant ook bloeibaar, een verschijnsel dat we bij meerdere cactussoorten 
zien.
De bloem is roze van kleur. De bloemblaadjes hebben een iets donkerder 
middenstreep. De bloem heeft een doorsnede van 3-4 cm. De stijl is wit, de 
stempel is groen.
Echinocereus laui is afkomstig uit de Mexicaanse deelstaat Sonora, waar hij 
bij Yecora op rotsachtige grond onder eiken groeit. Deze soort werd ontdekt 
door Alfred B. Lau, wiens naam dan ook als soortsaanduiding voor deze 
plant gebruikt is.
Cultuur: zonnig en warm, niet te veel water in de zomer, 's winters droog bij 
een minimumtemperatuur van 6°C. Het substraat dient goed doorlatend te 
zijn, daar deze cactus vrij vochtgevoelig is. Overigens is deze soort niet 
moeilijk uit zaad op te kweken. De vier exemplaren in mijn verzameling zijn 
zaailingen van 1981.  Het eerste exemplaar bloeide in de zomer van 1 984.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Echinocereus laui Frank 1 978

W.J.M. STERK

Het is nu tien jaar geleden, dat Dr. Gerhard Frank deze soort beschreef in 
Kakteen und andere Sukkulenten. Dit prachtige plantje werd in 1 974 door 
Dr. Alfred Lau in de omgeving van de ranch El Trigo, bij Yecora, in de Mexi
caanse staat Sonora gevonden, op een rotsachtige bodem onder eiken. Er 
staat niet bij welke soort eiken. Er zijn nogal wat soorten, waarvan een aantal 
door kleine harde, leerachtige blaadjes, aan grote droogte is aangepast. 
Deze soorten worden soms niet meer dan één meter hoog.
Echinocereus laui is een dichtbedoornde soort, die niet meer dan tien centi
meter hoog wordt en maar vier centimeter dik. Ze vormt veel spruiten, vol
gens de beschrijving wel twintig. We kunnen het dan ook wel een zodevor- 
mende soort noemen. De enigszins langwerpige areolen staan dicht bij el
kaar. Ze dragen veertien tot zestien witte randdoorns. De meestal vier mid
dendoorns zijn tot drie centimeter lang; soms zijn ze wit, maar meestal licht
bruin tot donker roodbruin. De bloemen zijn lilaroze, met een iets donkerder
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middenstreep op de binnenste bloemblaadjes. De bloemen zijn niet meer dan 
vier centimeter in diameter en ongeveer even lang. Op het kleine vruchtbe
ginsel en de dunne bloembuis staan ongeveer vijftien areolen met twaalf tot 
zestien dunne borstels, met daartussen fijne witte gekrulde haren.
Het is een van de vele door Lau gevonden nieuwe soorten en één van de 
mooiste aanwinsten van de laatste jaren.
In cultuur leveren de planten weinig problemen op. Veel licht is zeker nodig 
om ze goed in bloei te krijgen, maar dat geldt voor alle soorten van dit 
geslacht. Ze groeien in iedere voor cactussen geschikte grond. Enten is zeker 
niet noodzakelijk, al zullen planten op eigen wortel wel regelmatig gecontro
leerd moeten worden en op tijd in verse grond verpot moeten worden. Ook 
dat geldt voor de meeste cactussoorten. Hoewel ik er geen ervaring mee 
heb, lijken deze planten mij zeer geschikt voor lavacultuur. Het is wel zeker 
dat deze soort tot de beste uit dit geslacht behoort voor kleine verzamelingen. 
Frank rekent E. laui, de later ontdekte en nog weinig verspreide soort E. pa- 
manosiorum Lau (Cact. Suc. Mex. XXXVI, 1981: 36-40) en de al langer 
bekende soorten E. armatus, E. schwarzii, E. adustus en E. palmen tot een 
groep. Nigel Taylor is van mening, dat deze soort meer verwant is met E. pul
chellus.
Ik begrijp niet goed hoe Taylor daartoe is gekomen, zeker niet als we veel 
waarde hechten aan de zaadkenmerken.
Naar mijn mening is een in alle opzichten kloppende indeling van het geslacht 
Echinocereus in groepen van natuurlijke verwantschap nu nog niet mogelijk. 
Het voortzetten van een indeling zoals opgezet door Schumann, heeft eve
neens weinig zin. Het blijft dus een min of meer kunstmatige zaak, met een 
sterk persoonlijke voorkeur.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

Het geslacht M atucana  Br. & R. (XXVI)

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

De H aynei-groep
Als laatste van de 4 soortengroepen van het geslacht Matucana zullen wij 
nu de haynei-groep voor het voetlicht brengen. Naast de 2 
"buitenbeentjes" M. oreodoxa en M. aureiflora horen in dezé groep alle 
dichtbedoornde Matucana's thuis die Backeberg tot Matucana en niet tot 
Submatucana rekende. Tengevolge van de enorme variabiliteit van deze 
planten zijn wij de laatste 30 jaar bedolven onder een stortvloed van namen, 
voornamelijk afkomstig van de heren Rauh, Backeberg, Ritter en Knize. Wij 
hebben geprobeerd om hierin enige duidelijkheid en ordening aan te bren
gen. Ons is gebleken dat zoiets alleen mogelijk is na een drastische reduktie 
van het aantal soorten. Of dit een juiste benadering is, zal grondig veldwerk 
in de toekomst moeten uitwijzen.

T axonom ie
Zeer veel namen zijn in de loop van de laatste 30 jaar gegeven aan planten 
die op grond van hun zaadstruktuur tot de hayneigroep behoren. On
derstaande lijst geeft daar blijk van. Vele van deze namen zijn ongeldig en al
weer geniet de Heer Knize de twijfelachtige eer om kampioen te zijn in het 
creëren van nomina nuda.
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Ma tu ca na huarinensis 
cultuurplant

Matucana herzogiana KK 565
cultuurplant Foto's P. Melis

De volgende taxa behoren tot de haynei-groep:
aureiflora Ritter 
blancii Backbg.
blancii var nigriarmata Backbg.
breviflora Rauh & Backbg.
brunescens Backbg.
calocephala Skarupke
cereoides Rauh & Backbg.
comacephala Ritter
crinifera Ritter
elongata Rauh & Backbg.
haynei (Otto) Br. & R.
herzogiana Backbg.
hystrix Rauh & backbg.
hystrix var. atrispina Rauh & Backbg.
hystrix var. umadeavoides Rauh & Backbg.
megalantha Ritter

mirabilis Buining
multicolor Rauh & Backbg.
oreodoxa Ritter
setosa Ritter
supertexta Ritter
variabilis Rauh & Backbg.
variabilis var. fuscata Rauh & Backbg.
winteri Ritter
yanganucencis Rauh & Backbg. 
yanganucencis var. albispina Rauh & Backbg.

fuscispina Rauh & Backbg. 
longystila Rauh & Backbg. 
parviflora Rauh & Backbg. 
salmonea Rauh & Backbg. 
setosa Ritter
suberecta Rauh & Backbg.

yanganucencis var. 
yanganucencis var. 
yanganucencis var. 
yanganucencis var. 
yanganucencis var. 
yanganucencis var.

Daarbij komen dan nog de nomina
armilata n.n.
atrispina n.n.
aureiflora var. elata n.n.
axiosa n.n.
blancii var. platygona n.n. 
blanicostata n.n. 
carneoflora n.n. 
cephalophora n.n. 
clavispina n.n. 
colorisplendida n.n. 
colorisplendida var. grandiflora n.n. 
comacephala var. lutea n.n. 
comacephala var. luteispina n.n. 
haynei var. erectipetala n.n.

nuda:
haynei var. gigantea n.n. 
haynei var. grandiflora n.n. 
herzogiana var. perplexa n.n. 
hystrix var. nigrispina n.n. 
intermedia n.n. 
lutea n.n. 
luteispina n.n.
multicolor var. armillata n.n.
robusta n.n.
radians n.n.
villarica n.n.
violaciflora n.n.
yanganucencis var. grandiflora n.n.
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In het verleden zijn Kimnach en Donald de enige auteurs geweest die het 
aangedurfd hebben om deze planten te ordenen. Als we M. oreodoxa en M. 
aureiflora even buiten beschouwing laten (beide werden in 1 965 beschre
ven), erkende Kimnach (1 960) slechts één soort: Borzicactus haynei. Do
nald onderscheidde in 1 973 3 soorten: Borzicactus haynei (verdeeld in dé 
4 variëteiten haynei, atrispina, perplexa en breviflora), B. variabitis en B. 
mirabilis.
Naar onze mening kan bovenstaande ''waslijst'' van namen het beste tot 4 
soorten worden gecomprimeerd, te weten:
1. M. oreodoxa
2. M. aureiflora
3. M. haynei
4. M. comacephala
Van deze 4 soorten vallen M. oreodoxa en M. aureiflora duidelijk ''u it de 
toon” . Deze 2 soorten lijken qua habitus eerder thuis te horen in de 
aurantiaca-groep maar qua zaadstruktuur horen beide in de haynei-groep 
thuis. Ook de bloem wijkt zo sterk van de typische Matucana-bloem af dat 
Ritter beide soorten een aparte status meende te moeten toekennen, resp. 
behorende tot het geslacht Eomatucana en het ondergeslacht Incaia. Toch 
vormen beide soorten typische Matucana-zaden en -vruchten, redenen 
waarom wij deze planten in afwachting van nadere gegevens voorlopig tot 
het geslacht Matucana rekenen.
Alle overige soorten en variëteiten, al dan niet geldig beschreven, kunnen in 
2 soorten worden ondergebracht: M. haynei en M. comacephala Deze in
deling zal bij veel liefhebbers op bezwaren stuiten maar het is ons onmoge
lijk gebleken om binnen deze plantengroep meer soorten te onderscheiden. 
Vooral in de laatste 30 jaar zijn vele lokale vorrrien als soort of variëteit be
schreven, o.a. door Rauh, Backeberg en Ritter. Deze planten verschillen 
slechts in bedoorning; bloem, vrucht en zaad zijn nagenoeg identiek. De na
tuurlijke populaties zijn echter zo enorm variabel dat de ene lokale vorm niet 
d.m.v. een duidelijke beschrijving van de andere lokale vorm gescheiden kan 
worden. Met andere woorden, in een populatie van b.v. M. yanganucencis 
komen exemplaren voor die aan de beschrijving van M. haynei voldoen en 
omgekeerd. Als we nu voor M. yanganucensis een geëmendeerde (= her
ziene) beschrijving zouden opstellen zodanig dat alle individuen van deze 
soort hieraan beantwoorden, dan is deze beschrijving van toepassing op 
zeer vele, vroeger als aparte soort beschreven Matucana's. Helaas hebben 
we geen andere keus want alle individuen van een populatie M. yanganu
censis, hoe verschillend van uiterlijk deze ook mogen zijn, behoren tot één 
voortplantingsgemeenschap en dus tot één soort.
Het komt ons voor dat een aantal auteurs in enkele gevallen een afwijkend 
ecotype binnen een variabele populatie bewust eruit gepikt hebben en als 
nieuwe soort of variëteit beschreven heeft. Daardoor zijn de type-planten 
van M. yanganucensis, M. hystrix en M. breviflora afwijkend van de typi
sche M. haynei en als zodanig goed herkenbaar, maar als men deze planten 
in de natuur ziet of in de kas zaait, dan komen er allerlei van het type afwij
kende vormen voor.

M. comacephala komt als enige wel in aanmerking voor de status van 
"soort”  door de borstelachtige bedoorning die in de kop van de plant als 
een kuif omhoog staat en door de slanke bloem.
Wij hebben bepaald niet de illusie dat iedere liefhebber nu alle zijn of haar 
dichtbedoornde Matucana's van het etiket "Matucana haynei”  zal voorzien.
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De systematiek van Backeberg lijkt nog steeds heilig, vooral door toedoen 
van de commercie die gebaat is bij een zo groot mogelijk aantal geslachten, 
soorten en variëteiten. Ons eigen clichéfonds vormt wat dit betreft geen uit
zondering. Maar iedereen die in Peru deze Matucana's heeft gezien, zal 
moeten toegeven dat deze planten in hun totaliteit niet noemenswaardig van 
elkaar verschillen. Deze problematiek zal in deel XXIX nader worden toege
licht.
Planten die tot de haynei-groep behoren, voldoen alle aan de volgende be
schrijving (de kenmerken van M. oreodoxa en M. aureiflora zijn, indien afwij
kend, tussen haakjes vermeld):
Bedoorning in bet algemeen dicht (open), randdorens 14-45 (4-14), 
borstelachtig, wit tot lichtbruin; middendorens 1-20 (0-4), donkerder ge
kleurd dan de randdorens.
Bloem rosé tot rood (geel tot oranje), ovarium en bloembuis kaal (kaal of be
haard); nektarkamer afgesloten door een diafragma dat gevormd wordt door 
de basis van de primaire meeldraden (geen diafragma bij M. oreodoxa). 
Zaad dofzwart, bedekt met onregelmatig gescheurde, geelbruine arillus- 
resten; ongeveer even breed als hoog of hoger dan breed; dorsaal en ven- 
traal weinig of niet verbreed; zaadoppervlak met onregelmatige groeven en 
bulten; cuticula sterk geplooid; testacellen in het apikale deel enigszins con
vex, in het basale deel sterk afgeplat. Hilum meestal iets verdiept; hilum- 
weefsel goed ontwikkeld zodat de ''hilumcup'' hiermee volledig opgevuld is, 
hoogstens is er een klein gat ter hoogte van de navelstreng in het hilum aan
wezig. Embryo iets krom. (zie voor een tekening van het zaad deel IV, Suc
culenta 65 (1 1), p. 244, 1 986, deel VII, Succulenta 66 (3), p. 57, 1 987, 
en voor een SEM-foto deel II, Succulenta 65 (8), p. 1 68, 1 986).
Onze indeling van de haynei-groep ziet er als volgt uit (een volledige syno- 
niemenlijst zal gegeven worden bij de bespreking van de soorten afzonder
lijk):
1 . M. oreodoxa (Ritter) Slaba.
2. M. aureiflora Ritter. Syn.: M. aureiflora var. elata.
3. M. haynei (Otto) Br. & R. Syn.: M. armilata, M. atrispina, M. axiosa, M. 
blancii, M. blancii var. nigriarmata, M. blancii var. platygona, M. breviflora, 
M. cereoides, M. clavispina, M. colorisplendida, M. colorisplendida var. 
grandiflora, M. elongata, M. haynei var. erectipetala, M. haynei var. gigan- 
tea, M. haynei var. grandiflora, M. herzogiana, M. herzogiana var. per
plexa, M. hystrix, M. hystrix var. atrispina, M. hystrix var. nigrispina, M. 
hystrix var. umadeavoides, M. megalantha, M. multicolor, M. multicolor 
var. armilata, M. radians, M. robusta, M. setosa, M. supertexta, M. varibilis, 
M. variabilis var. fuscata, M. villarica, M. violaciflora, M. winteri, M. yanga- 
nucensis, M. yanganucensis var. albispina, M. yanganucensis var. fuscispi- 
na, M. yanganucensis var. grandiflora, M. yanganucensis var. longistyla, M. 
yanganucensis var. parviflora, M. yanganucensis var. salmonea, M. yanga
nucensis var. setosa, M. yanganucensis var. suberecta.
4. M. comacephala Ritter. Syn.: M. calocephala, M. cephalophora, M. co- 
macephala var. lutea, M. comacephala var. luteispina, M. crinifera, M. lu
tea, M. luteispina.

M. brunescens, M. mirabilis, M. blanicostata, M. carneoflora, M. inter
media en M. rarissima zijn niet in bovenstaande rangschikking opgenomen. 
M. mirabilis (syn. M. variabilis var. mirabilis), in 1 963 door Buining be
schreven, is mogelijk van hybride-oorsprong. De zaden zijn intermediair tus
sen Loxanthocereus en Matucana; de bloem doet sterk aan Loxanthocereus
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Geografische verspreiding van de soorten 
van de haynei-groep.
Gestippelde gebieden zijn vermoede
lijke groeiplaatsen (zie tekst).

denken. In elk geval is deze plant beslist geen Arequipa, wat Backeberg ver
onderstelde.
M. rarissima is volgens Ritter eveneens een hybride, en wel van Oreoce- 
reus ritteri en Matucana multicolor.
De overige 4 "soorten”  zijn ons onbekend; op grond van de zaadstruktuur 
behoren deze planten tot de haynei-groep.

V erw an tsch ap pen
De haynei-groep als geheel is waarschijnlijk de oudste (lees: de meest oor
spronkelijke) soortengroep binnen het geslacht Matucana. Het vermoeden 
bestaat dat de zuilvormige planten (M. haynei, M. comacephala) primitiever 
zijn dan de meer bolvormige planten {M. aureiflora). Dit vermoeden is o.a. 
gebaseerd op de overeenkomst van deze zuilvormige Matucana's met het 
geslacht Oreocereus (behaarde areolen!) en het zeer grote verspreidingsge
bied (Zuid- en Midden-Peru) dat nauw aansluit bij het verspreidingsgebied 
van verwante geslachten zoals Oreocereus, Cleistocactus, Arequipa e.a. 
De haynei-groep staat dus in evolutionair opzicht dichter bij de andere 
geslachten van het subtribus Borzicactinae, de eerder besproken overige 3 
Matucana-soortengroepen zijn later ontstaan. Deze theorie is in strijd met de 
mening van Buxbaum, die in het veeldelige werk van Krainz schrijft dat de 
zuidelijke Matucanasoorten nu juist het meest ontwikkeld zijn. Hij baseert dit 
op de aanname dat Borzicactus (Seticereus) icosagonus, die in de 
grensstreek van Peru en Ecuador groeit, zeer nauw met het geslacht Matu
cana verwant zou zijn. Wij zijn het met deze stelling oneens; alle relevante 
kenmerken van Matucana's wijzen meer in de richting van verwantschap 
met meer zuidelijk voorkomende geslachten als Oreocereus en Arequipa. 
M. oreodoxa en M. aureiflora zijn fylogenetisch moeilijke soorten. Deze 
planten wijken in habitus en bloem zo sterk af dat hier sprake moet zijn van 
ofwel een langdurige en geïsoleerde ontwikkeling ofwel kruisingen (maar 
waarmee?).
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Dit laatste komt in de natuur waarschijnlijk vaker voor dan wij denken. Krui
sing zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van de enorme variabiliteit van 
de Matucana's sensu Backeberg: op plaatsen waar twee ontwikkelingslijnen 
elkaar ontmoeten, komen vaak planten voor met intermediaire kenmerken. 
Bij de eerder behandelde soortengroepen hebben we dit kunnen zien bij b.v. 
M. weberbaueri (aurantiaca-groep / paucicostata-groep) en M. intertexta 
var. celendinensis (intertexta-groep / aurantiaca-groep). In het noordelijk 
verspreidingsgebied van de haynei-groep zien we ook dergelijke verschijnse
len. Hier komen planten uit de haynei-groep in contact met planten die tot 
de aurantiaca-groep behoren.
Voorbeelden zijn de noordelijke vormen van M. comacephala ("spec. Po- 
mabamba'') en M. haynei (M . yanganucensis). Deze planten vertonen 
vooral wat betreft de zaden duidelijke affiniteit met de aurantiaca-groep. In 
populaties van M. yanganucensis komen exemplaren voor die ook in habi
tus aan M. aurantiaca doen denken. Het selectieproces is hier kennelijk nog 
in volle gang.

Op grond van de grote diversiteit aan Matucana-vormen in midden-Peru 
(vooral in het departement Ancash) en de betrekkelijk geringe afstand tot het 
areaal van het verwante geslacht Oreocereus nemen we aan dat daar de 
eerste Matucana's zijn ontstaan. Volgens deze redenering zouden M. coma
cephala en M. haynei de meest primitieve soorten zijn. Beide hebben de zuil
vormige en dichtbedoornde habitus van Oreocereus behouden. Van hier uit 
heeft zich een ontwikkeling voorgedaan in verschillende richtingen, één in 
noordelijke richting waarbij de bolvormige habitus ging domineren (M. yan
ganucensis) en één in zuidelijke richting waaruit zeer sterk bedoornde vor
men (M. multicolor) zijn voortgekomen.

Geografische verspreiding
Het areaal van de haynei-groep is getekend in bijgaand kaartje. Van de 4 
door ons onderscheiden Matucana-soortengroepen beslaat het areaal van 
de haynei-groep verreweg de grootste oppervlakte; het strekt zich uit van 
ca. 8° Z.B. tot ca. 15° Z.B. in een smalle strook langs de pacifische flan
ken van de Andes, soms ook in het centrale deel van de Andes b.v. in het 
dal van de Rio Santa in het departement Ancash. De soorten van de haynei- 
groep zijn allemaal uitgesproken hooggebergteplanten: de vertikale versprei
ding varieert van ca. 2000 m tot meer dan 4000 m boven zeeniveau.
In het noordelijke deel van het areaal zien we een concentratie van verschil
lende vormen in het departement Ancash. In het dal van de Rio Santa tussen 
de Cordillera blanca en de Cordillera negra komen vormen van M. haynei 
voor (de door Rauh en Backeberg beschreven M. yanganucensis). Deze 
kunnen plat bolvormig met een korte open bedoorning of dik zuilvormig met 
een dichte lange bedoorning zijn. Deze dicht bedoornde vormen zijn in een 
aantal gevallen als aparte soorten beschreven (o.a. M. megalantha Ritter, 
M. herzogiana Backeberg, M. blancii Backeberg). De door Ritter beschreven 
M. winteri, ook een dicht bedoornde plant, vormt de meest noordelijk gele
gen groeiplaats van M. haynei bij Santiago de Chuco in het departement La 
Libertad. Meer naar het oosten, in het dal van de Rio Maranon (eveneens in 
het departement Ancash) kunnen we M. comacephala en M. oreodoxa aan
treffen.
De meest noordelijk voorkomende soort van de haynei-groep is M. aureiflo- 
ra, die groeit in het departement Cajamarca bij de stad met dezelfde naam. 
De groeiplaats van deze plant ligt ongeveer 1 00 km verwijderd van het
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hoofdareaal van de haynei-groep. Hier is waarschijnlijk sprake van een relict- 
areaal, een overgebleven klein stukje van een vroeger veel groter gebied. 
In het zuidelijk van Ancash gelegen departement Lima komt slechts M. hay- 
nei voor met zijn vele oecotypen die aanvankelijk als aparte soorten zijn be
schreven (o.a. M. variabilis, M. elongata). Deze planten komen vooral voor 
in de dalen van rivieren die vanaf de Andes in westelijke richting naar zee 
stromen. In dit departement ligt ook de type-vindplaats van M. haynei, aan 
de spoorlijn Lima-Oroya bij het plaatsje Matucana waaraan het geslacht zijn 
naam ontleent.
Verder naar het zuiden gaande, wordt het aantal groeiplaatsen van Matuca- 
na's steeds schaarser. We komen daar bovendien grote gebieden tegen 
waar helemaal geen Matucana's te vinden zijn, tenminste voor zover nu be
kend is. Dit zal ongetwijfeld samenhangen met de ontoegankelijkheid van 
het terrein. In het departement Ica, grenzend aan het departement Lima, zijn 
alleen in het Pisco-dal Matucana's gevonden (M. cereoides = M. haynei). 
De zuidgrens van het areaal van de haynei-groep, tevens van het geslacht 
Matucana, ligt in het grensgebied van de departementen Ayacucho en Are- 
quipa. Hier groeien de zuidelijke vormen van M. haynei (M. multicolor, M. 
hystrix en M. breviflora). Deze planten zijn in het algemeen krachtiger be- 
doornd dan de typische M. haynei. In dit deel van de Andes groeien de Ma
tucana's alleen aan de pacifische zijde.

Sleutel to t de soorten van de haynei-groep

1 a Bloem actinomorf, trechtervormig, geel tot oranje;
aantal dorens per areool 4 -1 6 ................................................................................................2

b Bloem zygomorf of scheef, buisvormig, rosé tot rood;
aantal dorens per areool 1 8 -6 0 ............................................................................................. 3

2 a Bloem met diafragma, 30-45 mm lang, geel; aantal dorens per areool 8-1 8;
aantal ribben 11 -27 ...............................................................................................  auroiflora

b Bloem zonder diafragma, 40-60 mm lang, oranje; aantal dorens per areool
4-1 2; aantal ribben 7-1 2 .......................................................................................  oreodoxa

3 a Dorens borstelachtig, buigzaam, jonge dorens als een kuif omhoog
staand; bloem meestal rosé, soms rood; bloembuis 3-5 mm
d ik .....................................................................................................................  comacephala

b Dorens star; bloemen rood; bloembuis 5-1 0 mm d ik .............................................  haynei

Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuw/eusen (wordt vervolgd)

W erd Parodia m icrosperm a (Weber) Spegazzini w erke 
lijk herontdekt?

W. WESKAMP

De bijna 95 jaar niet meer bekende groeiplaats van Parodia microsperma 
zou door de Belgische veldonderzoeker Lambert eindelijk gevonden zijn. In 
dit tijdschrift (1) noemt hij drie populaties. Interessant is, dat deze populaties 
niet erg ver afliggen van het dorp Trancas. In de omgeving van dit dorp vond 
Ritter (2) planten waarmee hij ook aanspraken maakte op de herontdekking 
van de soort.
Belangrijk in het verkrijgen van de overtuiging dat hij de typesoort van het 
geslacht Parodia had gevonden, vond de heer Lambert in het bijzonder de 
bloemkleuren. Inderdaad is de interpretatie van de kleur van de bloem het
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doorslaggevende kriterium in de bepaling van de soort. Volgens Weber,de 
oorspronkelijke auteur, wisselen de kleuren van geel en goudgeel tot oranje. 
Omdat de regels het zonder uitzondering verlangen, dat alle delen van een 
nieuw te beschrijven taxon komen van één exemplaar, het zogenaamde ho- 
lotype, moeten de genoemde kleuren slaan op één bloem. We’hebben hier 
dus te doen met een bloem die aan de basis oranje is, dan overgaat in geelo- 
ranje tot geel aan de rand, gelijk een vlam.
Deze interpretatie komt volledig overeen met de beschrijving van Schumann, 
die de buitenste bloembladen aanduidt met vuurkleurig, met een iets donker
der getinte middenstreep (oranjerood, oranjegeel). Zo bloeit onder andere P. 
spegazziniana Brandt. Dat Backeberg (Kakteenlexikon) en Haage (Kakteen 
von A bis Z) P. microsperma geel laten bloeien, kunnen we buiten beschou
wing laten.
Wanneer we uitgaan van mijn determinatie van de bloemkleur, dan is de Pa- 
rodia die de heer Lambert op een rotsachtige wand bij La Higuera, aan de 
weg van Gonzalo naar Choromoro, vond niet de soort sensu Weber. Ener
zijds omdat deze Parodia's geen vuurachtige, maar ieder op zich gele of rode 
bloemen hadden; anderzijds de rode schubjes op het receptaculum van deze 
Parodia JL 254 B, die volgens Schumann gelig zouden moeten zijn.
Als de Parodia's JL 254 A, groeiend nabij de Rio Rearte, volgens de heer 
Lambert groenachtiggele schubben hebben, dan bewijst dit dat op de beide 
groeiplaatsen verschillende vormen voorkomen, die niet hetzelfde zijn. 
Overigens sluit ik vuurrode (in tegenstelling tot vuurkleurige) bloemen zoals 
vermeld voor de Parodia's JL 252 van Las Tacanas en de al genoemde JL. 
254 A, voor P. microsperma volledig uit.
Ik geloof ook niet dat Schickendantz aan het einde van de vorige eeuw een 
voor die tijd zo moeizame reis naar de door Lambert bezochtte streek ge
maakt heeft, te meer daar dichter bij zijn woonplaats Tucuman ook Parodia- 
populaties voorkomen.
Voor mij staat vast dat Parodia microsperma niet meer leeft.
Tot slot moet ik nog toevoegen dat de binnenste bloembladeren van P. mi
crosperma volgens Schumann van goudgeel overgaan in oranje, dus twee
kleurig.

Literatuur:

1. Succulenta 68, p. 1 69 (1 989)

2. W. Weskamp, Die Gattung Parodia 1987, p. 438

Siedlerkamp 1, D 2300 Kronshagen

R eactie  van J . Lam bert

''Het argument van Dhr. Weskamp, nl. dat de verschillende kleuren in één
zelfde bloem aanwezig moeten te zijn, schijnt ons niet doorslaggevend. Zoals 
we schreven konden we bij onze populatie 2 54-b de meest uiteenlopende 
kleurcombinaties waarnemen, waarbij een patroon zoals dit aangehaald door 
Dhr. Weskamp zeker niet uitgesloten is. Ook de kleur der schubben op de 
bloembuis bleek variabel, d.w.z. nu eens groengeel, dan weer meer rood
achtig getint. Het is bijzonder spijtig, dat een deel der foto's verloren ging, 
daar deze inderdaad de zaak wat duidelijker konden maken.
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1. Pilosocereus werdermannianus 
var. densilanatus

2. Discocactus p/acentiformis 
bij Diamantina

3. Cipocereus minensis met zijn 
mooie blauwe vruchten

3

Brazilië: bakermat van de Cephaliumdragers (lil)

CARLA WOLTERS

Zondag 1 3 .7 .8 6
Om 6.00 uur opgestaan en na het ontbijt vertrokken uit Itamarandiba. 
's Morgens is het nog frisjes buiten: 1 3 °C bij een R.V. van 85%. In de buurt 
van Sen. Modestino Gonpalvas, op de weg naar Diamantina, gestopt om ons 
geluk te beproeven op de kwartsrijke, veelbelovende hellingen. Zonder suc
ces. Alle omstandigheden wijzen op potentiële Discocactusgroeiplaatsen 
maar tot nog toe pakte dat steeds wel even anders uit. Gevoelsmatig de af
slag naar Felisberto Santos ingeslagen waar we weldra Pilosocereus wer
dermannianus var. densilanatus vonden op de hoge rotsen, als slanke trot
se zuilen prijkend. Alle inspanningen ten spijt, erg dicht konden we er niet bij. 
Evenwel, 5 km verderop werd ons een betere gelegenheid geboden waar de
zelfde species te zamen met Cipocereus minensis op grillige rotsplateaus 
voorkomt, leder ging hier z'n eigen weg. Hier en daar was een enkele bloem 
van een Chorisia spec. waar te nemen alsook de ontluikende serene schoon
heid van de stralend witbloeiende Bombax ellipticum. De grootste sensatie 
was toch voor mij die Cipocereus, wel een lelijke plant, maar wat een vruch
ten, zo blauw...! We verbleven er een uur, de natuur had er dan ook genoeg 
voor te bieden. Omlijst door tropische vogelgeluiden. Een heerlijk decor. Het 
scheidsrechtersfluitje bracht hieraan tenslotte een einde. Na wat fruit te heb
ben gegeten gingen we terug op de route naar Diamantina. Daar we voor 
vandaag slechts een kleine 1 50 km voor de boeg hadden konden we vaker 
de natuur verkennen. Aan fauna-fraais ontbreekt het ook niet; we namen
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1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
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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 t  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.
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AFDELINGSNIEUWS
Afd. Achterhoek
11 januari : Jaarvergadering tevens voorbereidingsvergadering voor de tentoonstelling.

Afd. Amsterdam
15 december : Jaarlijkse kwis.
19 januari : Jaarvergadering en zaadlijsten.

Plaats: De Rietwijker, 3e Schinkelstr. 9, Amsterdam, zijstraat v.d. Amstelveenseweg 
nabij Haarlemmermeerstation. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem
11 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Zaaltje Speeltuinvereniging 'Tuindorp’, achter Floralaan 18 te Wageningen. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België
22 december : Dia’s van eigen leden en gespreksavond.
26 januari : Hr. van Crieckingen over Brazilië.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Eindhoven
8 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Petit restaurant de Leeuw, Provinciale weg 102, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
18 december : Jaarvergadering en de traditionele kwis.

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

Afd. Gooi- en Eemland
14 december : Lezing met dia’s door Hr. van Beek.
11 januari : Lezing met dia’s door Hr. Rubingh.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
21 december : Gezellige avond.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
21 december : Algemene ledenvergadering.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Hoeksche Waard
11 januari : Jaarvergadering aansluitend Dia’s van Hr. van Kleef.

Plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur

VERDIEN GELD IN UW KERSTVACANTIE.

Van 27 t/m 30 december 1989 geven wij op al onze planten 
een KORTING van 20%.

Vraag nu reeds onze gratis zaadlijst aan.
Behalve cactuszaad bieden wij U ook dit jaar een zeer 
groot assortiment zaden aan van ANDERE SUCCULENTEN.

Wij wensen al onze relaties goede Kerstdagen en een voor
spoedig 1990.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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Afd. Rotterdam e.o.
18 december : Bingo

Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw ” Pier 80” , Rösener Manszstraat 80, Rotterdam. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht e.o.
8 Januari : Lezing door Nico Uittenbroek over plantenziektebestrijding.

Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht, bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. West-Brabant
16 december : Jaarvergadering.

Plaats: Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.

Afd. Zwolle
25 januari : Jaarvergadering. Na de pauze dia’s van Coen Knotters van Stapelia-achtigen.

Plaats: Het Centrum Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang: 
19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN

CACTUSWEELDE Noorderkempen. tel.: 03-6519211 M. Bastiaenssens.
21 dec. : Ledenvergadering en dia’s door eigen leden.

Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.

STUDIEGROEP SUCCULENTA.

Op 30 september j.l. vond de najaarsvergadering plaats ten huize van de familie Zonneveld te Lei
den.
Om 10.45 uur opende voorzitter Rubingh de bijeenkomst en heette de 12 leden van de studiegroep, 
die aan de uitnodiging gevolg hadden gegeven, welkom. Van diverse leden waren bericht van ver
hindering ontvangen, o.a. van een der sprekers Hr. D. Abbenes.

De Hr. Zonnveld vertelt over zijn verzameling, welke voor het grootste deel bestaat uit winterharde 
sempervivums in zijn voortuin. In zijn kas gaat zijn voorkeur uit naar het geslacht Echeveria en ver
der is de kas opgevuld met Euphorbia’s en cactussen.
Ben Zonneveld experimenteert met kruisingen, teneinde een andere bloem, kleur of andere plan
ten te verkrijgen, voor wetenschappelijke doeleinden of puur uit interesse hoever iets mogelijk is 
in de natuur. Dit soort experimenten is tendele ontstaan door het beroep van Ben Zonneveld. Zeer 
zeker de moeite waard om deze verzameling te zien en aan tekst en uitleg ontbreekt het hem ook 
niet. Hij zou er wel dagenlang over kunnen vertellen.

Na het kas en voortuin bezoek (in groepjes) kwam het veel besproken onderwerp aan de orde: wat 
is kenmerk van geslacht of soort.
Er kwam geen duidelijke formulering, wel waren allen unaniem van mening dat het aantal 
geslachtsnamen in omloop teruggebracht moet worden en het aantal soorten drastisch terug 
moet.

Om 14.00 uur begon de voorzitter zijn betoog over de mogelijke verwantschap van Leuchtenbergia 
met Thelocactus. Hij probeerde dat ook aan te tonen met door hem meegebrachte planten. Dat er 
verwantschap bestond werd ook wel aangetoond, maar niet zover, dat Leuchtenbergia ook inge
deeld kan worden bij Thelocactus.

Om 15.00 uur krijgt Ben Zonneveld weer het woord over zijn ervaringen met Euphorbia's met zijn 
experimentele kruisingen van Euphorbia Lophogona met Euphorbia Millii variëteiten.
Tenslotte werden een aantal fraaie dia’s getoond van zijn Euphorbia’s en zijn kruisingen daarvan.

Om 16.00 uur werd de bijeenkomst gesloten, nadat voorzitter Rubingh de familie Zonneveld harte
lijk had bedankt voor de ontvangst en gastvrijheid.
Daar ik zelf ook verhinderd was op deze bijeenkomst, dank ik Leo v.d. Hoeven voor zijn keurig ver
slag.
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H.G. Krijnen, secretaris studiegroep 
Prof. Struyckenlaan 14, 

3741 EZ Baarn. Tel.: 02154-18724.



Opgaven voor het februari-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 van max. 6 re
gels zetten in deze rubriek. Alleen advertenties de 
hobby betreffende worden opgenomen.

Te koop: of te ruil Haworthia's. Gevraagd Epiphyl- 
lums in de kleuren wit, abrikoos, geel en rosé en 
mij passende Agaves. Graag bewortelde planten. 
K. van ’t Kruis, Mr. Troelstralaan 72, 1181 VG 
Amstelveen. Tel. 020-459023.

Te koop: 15 jaargangen Succulenta 1970 t/m 1985 
t.e.a.b. Th. Bullee, Molenwal 27, 4147 AJ Asperen. 
Tel.: 03451-18445.

Te koop: Succulenta, jaargang 1969 t/m 1989. In 
één koop f  1000,--, excl. verzendkosten. J. Bal, 
Klinker 3, 4421 KB Biezelinge. Tel.: 01102-42620.

Te koop: "Die Cactaceae”  Backeberg 6 delen, "Die 
Cacteen”  Krainz 4 delen volledig en Cactusboek 
Elsevier. L. Gebroers, Meidreef 74, 2548 Lint (B). 
Tel.: 03.455.92.32.

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

DOUG *  VIVt ROWIAND
200 Spring Rood •  Kempston. Bedford •  Engtarvd MK42-6ND 

Teiephone Bedford (0214) 5B970

$karlheinz uhlig ■ kakteen ü
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst:

DM DM
Echinocereus triglochidiatus 
SB 201

fendleri v. bonkerae SB 521 
dasyacanthus SB 224 
dubius

Escobaria organensis 
Ferocactus coloratus 

wislizenii
Lobivia miniatiflora 
Mediolobivia violascens 
Wilcoxia albiflora geënt

4,- 
4,- -
4, -- -
5, - -
6, - -  

35,- - 
85,- -
5, - -  
4 ,-
6, -

5,-
5,-
7,-
7,-

60,-
120,-

7,-

Gevraagd: Succulenta van vóór 1969, Cactusweel- 
de van vóór 1959, K.u.a.S. van vóór 1974, Cactus & 
Succulent Journal (VS) van vóór 1987, Haworthia 
(Bayer) 1e uitgave, Hovens plantenlijst 1988, De 
Herdt zaadlijst 1987, Euphorbia Journal. D. van 
den Abeele, Putsesteenweg 60B, 2820 Bonheiden 
B.

NIEUWE LEDEN IN SEPTEMBER 1989

Meurs W.P., Haarlemmerstraat 89 HS, 1013 EL Amsterdam 
Tak A.M.A., Keizersdam 16, 4908 BL Oosterhout 
Bosman H.T.G.M., De Zuylenkamp 22, 6999 CC Hummelo 
Dumoleyn E., Nachtegalendreef 20, 02241 Halle Zoersel 

België
Bakker A.G., Ter Apelkan. west 151, 9563 PG Ter- 

Apelkanaal
Venrooy E.C. van, Kamersteeg 1, 4273 GM Hank 
Kats D.A., Verheystraat 59, 3131 DP Vlaardingen 
Devoeght E., L. Sobrystraat 56, 01800 Vilvoorde, België 
Born dhr., Montfoortstraat 39, 6433 JG Hoensbroek 
Hillen M., Borchhofstraat 4, 6363 BP Wynandsrade 
Veldbroer F.A., De Wilgen 38, 7948 BB Nyeveen 
Doorselaere R. van, Godveerdegemstraat 116, 09620 

Zottegem, België
Husson L.F.A., v. Goghstraat 73, 6813 HE Arnhem 
Altena-Derrlks A., Yssel 25,1703 KW Heerhugowaard 
Dijkstra G., F. Tolsmastraat 2, 9051 DL Stiens

De onderstaande boeken zijn nog niet 
opgenomen in de meest recente bibliotheeklijst, 
welke dateert van december 1988.

219 Cole: Lithops, 1988.
220 Carter, S.: New Succulent Spiny Euphorbias 

trom East Africa, 1982.
221 Carter, S. and Smith, A.R.: Flora of Tropical 

East Africa, Ephorbiaceae (dl. 2), 1988.
222 Leuenberger, B.E.: Pereskia, 1986.
223 Weskamp: Parodia, 1987.
224 Süpplie, F.: Het 1e Nederlandse Epiphyti- 

sche Cactusboek, 1988.
225 Süpplie, F.: Epiphytische Kakteen, Teil 1, 

1988.
226 Brewerton, D.: The Succulent Euphorbias, 

an introduction (British C. and S. Society), 
1975.

227 The Euphorbia Journal, Volume V, 1988.
228 reserve.
229 Lemaire, Ch.: Mamual de l ’Amateur de Cac

tus, 1845, reprint 1988.

Journal of the Cactus and Succulent Society of 
America.

A-34, jrg. 1984 
A-35, jrg. 1985 
A-36, jrg. 1986

Bradleya

BR-6. jrg. 1988

Kakteen und andere Sukkulenten

D-52, jrg. 1987 
D-53, jrg. 1988
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mooie blauwgroene kolibri's waar die heel aardige "noten op hun zang had
den". Fotograferen? Vergeet het maar, ze zijn watervlug en vrij schuw. We 
ontwaarden in het struikgewas ook een grote, schijnbaar tamme sprink
haan die ondanks z'n prachtige camouflage juist door z'n formaat wel opviel 
(ca. 10 cm, daar valt een kolibri bij in het niet).
In Couto de Magelhaes gingen we op zoek naar de legendarische hangbrug 
die een van ons in '81 al bezocht had. Onbetwistbaar een "m ust". Het te
rugvinden viel niet mee. Voor we de oversteek "waagden" (alhoewel sinds 
'81 is ze degelijk te noemen) werd een aanslag op de proviandkast gepleegd. 
Het smalle, zwiepende bruggetje bracht ons naar de overzijde waar het 
Disco-eldorado eerst aanving. Tussen hoog struikgewas in een voormalig 
weidegebied vonden we de eerste exemplaren van Discocactus alteolens. 
Ze groeien meestal op of nabij de zwarte rotsen, goed beschut. Na de nodige 
tijd hieraan gespendeerd te hebben ging het verder naar Medanha.
Even voorbij Medanha en tot ± 20 km vóór Diamantina vonden we vele inte
ressante planten. Boordevol enthousiasme en moed stortten we ons op de 
vermeende vindplaats van Uebelmannia maar zo'n makkie zou het niet wor
den zoals later bleek...
Ook hier weer veel platgebrande gebieden, om treurig van te worden. Rond 
Diamantina duiken weer de bergruggen van de Serra do Diamantina of zo je 
wilt Serra do Espinhapo op. Ze tekenen zich als grillige patronen af tegen de 
blauwe, bewolkte hemel. Het is wisselend bewolkt met zon. Het rijden is 
daardoor aangenamer. Nog in de laatste zonnestraaltjes voor dat de zon ach
ter de kim verdwijnt zoeken we koortsachtig naar Uebelmannia's. Vandaag 
lukt het echter niet. Het wordt de hoogste tijd om een onderdak te regelen. 
We rijden ons doel voor vandaag: Diamantina, binnen. De rode stoffige
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zandweg die via de buitenwijken naar het diamantenstadje leidt zet de dicht 
aan de weg gelegen krotjes onder een dikke stoflaag, plus de bewoners! De 
vroegere rijkdom van de stad is af te lezen aan de ornamentale koloniale ar
chitectuur die in de binnenstad nog wel bewaard gebleven is. De minderbe
deelden zien vaak toch nog kans hun huisjes in die typerende vrolijke tintjes 
om te toveren. Pas laat slagen we er in een eenvoudig maar fatsoenlijk hotel 
te vinden. De autobus heeft ons vandaag geen kopzorgen bereid, wel zijn we 
inmiddels al de nodige deurkrukken kwijt, noppen en schroeven, en ga zo 
maar door. Het gedreun en gedender op de hobbelige wegen laat z'n sporen 
na... Het blijkt feest te zijn bij aankomst in Diamantina. Lokale feestdagen, die 
zich hoofdzakelijk op straat afspelen met veel muziek natuurlijk. De "churras- 
caria" waar we 's avonds meestal naar op zoek (moeten) gaan viel dit keer 
echt tegen. Vele zaakjes waren al bomvol. Vonden toch nog wat en hoopten 
er het beste van maar het was niet de ware "churrasco” .

Maandag 1 4 .7 .8 6
Vertrek uit Diamantina bij een temperatuur van 1 2°C en een R.V. van 90%. 
Met een "houten rug" kwam ik het bed uit. Wat zijn de bedden hard hier. De 
plankvulling in de matrassen zit tot vlak aan de oppervlakte, geen wonder dat 
onze rug het zwaar te verduren heeft.
Ook vandaag stond de opheldering van de Uebelmannia-populaties op ons 
programma waarvoor we een hele dag wilden uittrekken. We bevinden ons 
nu per slot van rekening toch dicht bij de vuurhaard! Dit bleek echter een no
bel streven (zonder resultaat). Vol frisse moed begaven we ons naar een ter
rein waarover we vooraf de informatie hadden gekregen dat ze hier zouden 
groeien. Na veel moeite vonden we wel weer Discocactus placentiformis 
maar van Uebelmannia's geen spoor. Zelfs deze Disco's te signaleren blijkt 
een moeilijke opgave. Maar het is juist de uitdaging en de sport ze te onder
kennen in het monotone catingagrasland. Nadien bezochten we op de gok 
nog zeker 7 è 8 potentiële groeiplaatsen. Het is en blijft dan ook zoeken naar 
de bewuste "speld in de hooiberg”  in het onmetelijke Serra do Diamantina- 
massief. Het is wel een schitterend panorama: bergachtig, grillig en van een 
bijna oogverblindend zilverachtige tint. Tegen een uur of vijf moesten we bit
ter teleurgesteld de aftocht blazen en besloten terug te keren naar hetzelfde 
hotel in Diamantina. Deze stad ligt bijna onverantwoord steil tegen de Serra- 
hellingen. Het is gewoonweg griezelig de klim met de bus te ondernemen, 
stel je voor, dat er iets hapert... Het plaveisel is bovendien als een oneffen, 
grof mozaïek van plaatselijk gedolven stenen.
Het was wel een zeer afmattende dag. De vele klauterpartijen kostten ons 
veel energie. Evenwel van een fijne gladde dan wel grillige structuur maar al
tijd zodanig dat er steun- en leunpunten waren om de losgestapelde blokken 
te overbruggen. Maar het blijft balanceerwerk en het zou allemaal te ver
waarlozen zijn geweest mits we de gezochte planten ook daadwerkelijk ge
vonden zouden hebben. Want als we ons één doel in den beginne voorop 
gesteld hadden dan was het wel de ontdekking van de Uebelmannia's in situ. 
Maar het lot besliste anders.
Timide reden we de parking van het hotel op dat overigens in een onmogelij
ke draai lag en onze chauffeur sloot argeloos de deur. Te argeloos. Wat blijkt: 
de sleutels steken nog in het kontakt! Na veel gepruts weinig wol, het baat al
lemaal niet wat we ook proberen. Met gebarentaal weten we de "dona" (ho- 
teleigenares) duidelijk te maken wat eraan scheelt en zij zou voor morgen een 
monteur laten optrommelen. We hadden onze zaakjes toch uitgeladen en 
dus kon dit best tot morgen wachten. Wat een pech toch. Na gedoucht te
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hebben trekken we weer de stad in om nu dan eindelijk nog eens een echte, 
onvervalste "churrascaria”  op te zoeken.
Tegen achten stevenden we weer huiswaarts, waar we omstreeks half tien al 
kans zagen het bed op te zoeken.

Dinsdag 1 5 .7 .8 6
Vertrek in alle vroegte bij 13°C en een R.V. van 90%. We bevinden ons in 
Minas Gerais' hoogst gelegen gebied nl. op ca. 1000 m hoogte. Allereerst 
begeven we ons naar de werkplaats van de monteur, die vooraf op de par
king de deurvergrendeling met een ijzeren draad in een wip geopend had, om 
nog wat handvatten "aan te naaien”  die we onderweg verloren waren. 
Voorzien van nieuwe deurgrippen togen we omstreeks half tien richting Aero- 
porto do Diamantina om daar voor de laatste maal ons geluk te beproeven 
naar Uebelmannia's. Het is weer koud zo 's morgens en de betrokken lucht 
voorspelt ook niet goeds. Dat het wintert merkten we ook al aan de bloeien
de kerststerren die wat kleur in het stadje brengen en nu nog zonder loof fraai 
rood afsteken tegen de bevuilde muurtjes.
We krijgen in Diamantina ook nog eens een verkeerscontrole, alle papieren 
erbij halen en men werpt een peinzende blik op de papieren waar
mee men kennelijk ook niet goed raad weet. Op hun dooie akkertje gaan ze 
de zaak eerst bestuderen waar zelfs collega's aan te pas schijnen te moeten 
komen. Afin, na 1 0 minuten wordt het groene sein gegeven en: öff we gó... 
op naar een laatste beproeving nabij de vliegbasis van de stad. Als aller
laatste poging checken we de standplaatsgegevens omtrent Uebelmannia 
pseudopectinifera, die ons dan toch deden zegevieren! Alhoewel dit met 
zweet, bloed en tranen (van geluk?) gepaard ging (of tranen van verdriet?) 
vonden we zegge en schrijve 4 plantjes van deze species. Uiterst zeldzaam, 
of hadden andere "verzamelaars”  hier hun sporen achtergelaten. Ik veron
derstel het laatste. Toch enigszins voldaan konden we aansluitend ons brood 
eten. Het weer was intussen weer volledig opgeknapt: warm en droog en 
toch draaglijk.
We besloten Diamantina nu voorgoed de rug toe te keren en wendden ons 
naar Consolea Mata. Frappant hoe het typerende landschap om Diamantina 
zo snel weer verandert in een meer begroeid, glooiend bergmassief bij Cons. 
Mata (Mata betekent dan ook zoveel als: woud). De weg is uitermate slecht 
en door het intensief berijden veranderd in een soort "wasbordplaat” . Ribbel 
na ribbel nog afgezien van de vele gaten, vergt een aangepaste rijtechniek. 
We komen er ook achter dat we gisteren onze knalpijp moeten zijn verloren, 
mogelijk te wijten aan een van de vele "molas”  die binnen de bebouwde 
kom ook een flinke snelheidsbeperking vragen. Voorlopig vervangen we deze 
niet, zo attenderen we een ieder op onze komst!
De keerzijde van zulk een cactusavontuur is tegenslag en teleurstelling omdat 
vaak de verwachtingen te hoog gespannen zijn. Maar tegenover dit soort ont
beringen staat een laaiend enthousiasme, een gemotiveerdheid die je steeds 
weer op de been houdt. We hebben al een wijziging in ons schema aange
bracht door via Cons. Mata naar Montes Claros te reizen. De intrede van het 
nachtelijk donker liet zich aankondigen en door een verkeerde armzwaai om 
de richting aan te duiden (bij uitleg zal de Braziliaan theatraal en breedgeba- 
rend verslag uitbrengen) werd ons dit bij een bijna lege tank bijna noodlottig. 
Toen we bemerkten dat het pad, of beter karrespoor, steeds smaller en be
narder werd draaiden we maar weer om want het is onverantwoord in de 
inktzwarte nacht door te rijden. Om 20.00 uur slaagden we er pas in, 
doodop, Corinto aan te doen, een klein goor stadje, waar we een proper ho-
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telletje vonden. Na door de hardverdiende douche verfrist te zijn, begaven 
we ons hongerig de stad in en betraden een eenvoudig restaurant. Met enige 
huiver hebben we ons toch laten verleiden een ijscoupe te bestellen, wat 
werkelijk een heerlijke traktatie-afsluiter was. Hopelijk blijft ons de diarree 
bespaard (waar altijd voor gewaarschuwd wordt: ijs en ongeschild fruit). Ons 
eet- en slaapritme wordt wat verschoven zodat ik nu tegen half elf m'n 
pen er met roodgloeiende oogjes bij neerleg. Morgen rinkelt plichtsgetrouw 
ons wekkertje om 6.00 uur.

(wordt vervolgd)

Over Consolea spinosissima en Consolea rubescens (slot)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

De diagnose van Consolea rubescens, zoals deze in 1 828 door De Candolle 
werd gepubliceerd luidt: "O . rubescens (Salm-Dyck in litt. 1 827) erecta, ar
ticulis elongatis compressis rubro-virescentibus subtuberculatoareolatis iner
mibus, foliis minimis rubicundis ad basin tomenti albidi” .
In 1 920 beschrijven Britton & Rose hun Opuntia rubescens als volgt: 
"Trunk erect, nearly cylindric below, flattened above, 3 to 6 meters high, sometimes 1.5 dm. in 
diameter, branching above, its areoles bearing several of many acicular spines up to 8 cm. long 
or more, or spineless; ultimate joints thin and flat, mostly dark green or reddish green, not 
reticulate-areolate except when young, oblong to oblong-obovate, 2.5 dm. long or less, mostly 
2 to 4 times as long as wide, the terminal ones often much smaller; areoles 1 to 1 .5 cm. apart, 
bearing several acicular nearly white spines 1 to 6 cm long, or spineless; flowers yellow, orange 
or red, about 2 cm. broad; ovary long-tuberculate, 4 to 5 cm. long, about 1.5 cm. in diameter; 
petals obovate, apiculate; stamens about half as long as the petals; fruit reddish, obovoid or 
subglobose, 5 to 8 cm. in diameter, spiny or spineless; seeds suborbiculate, 6 to 8 mm in dia
meter".

Het is moeilijk om in de oudste beschrijvingen van Opuntia rubescens de 
plant te herkennen die, op gezag van latere auteurs, de naam van Consolea 
rubescens zou moeten worden gegeven. In de soortbeschrijving van Salm- 
Dyck is sprake van een doornloze Opuntia welke "in  Brasilia?”  voorkomt. De 
twijfel aan het gebied van herkomst verdween spoedig, terwijl dit door Schu- 
mann (1 894) zelfs als Zuid-Brazilië werd aangeduid. Britton & Rosé (1908) 
vonden dat planten uit Culebra en Montserrat op de door Salm-Dyck beschre
ven soort geleken, waarna Brazilië als een vergissing werd beschouwd en 0. 
rubescens een verspreidingsgebied van Puerto Rico tot en met Guadeloupe 
werd gegeven.

Men had hierbij aanvankelijk cactussen op het oog welke niet-gedoornd wa
ren: een kenmerk dat in de literatuur geleidelijk wordt afgezwakt, totdat het 
tenslotte tot iets werd dat slechts bij enkele planten zou voorkomen. Met dit 
al lijkt de vraag niet ongerechtvaardigd, of het in dit artikel beschreven mate
riaal van de Kleine Antillen inderdaad recht heeft op de soortnaam rubes
cens, zoals op gezag van Britton & Rosé, Backeberg e.a. werd aangeno
men.

Het gebied waar de Grote Antillen en Kleine Antillen in elkaar overgaan is be
kend om zijn talrijke biogeografische problemen, zodat het niet verwonderlijk 
is dat zich daar, ook wat de succulenten betreft, de nodige moeilijkheden 
voordoen. Een daarvan is de vraag, of de Consolea rubescens zoals wij die
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Fig. 18. De planten van Cotton Va/ley, op St. Croix, stonden in een minder droge om geving; ze zijn forser, minder zwaar 
bedoornd en hebben grotere bloemen.
Fig. 19. Ook het Consolea-materiaal van St. Croix (1 , 3) heeft kortere, naar boven gerichte doorns, op het vruchtbeginsel. 
Het weinige materiaal dat op S t. Jo h n  werd verzameld (2) lijkt om andere redenen van C. rubescens te verschillen.

Rectificatie:
De foto's op de pagina's 21 8 en 219 zijn foutief genummerd.
De figuren 10, 11, 12, 13 en 14 moeten resp. zijn 11, 10, 14, 1 2 en 13.
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van Anguilla tot Barbuda hebben leren kennen, ook werkelijk voorkomt op 
Puerto Rico en de Virgin Islands, zoals thans algemeen wordt aangenomen. 
Bij het beschreven materiaal van Puerto Rico en St. Croix valt op, dat - verge
leken met de Consolea's van Anguilla, St. Martin, Tintamarre en (in mindere 
mate) Barbuda - de doorns van vrucht en vruchtbeginsel niet straalsgewijs af
staan, maar naar boven zijn gericht en bovendien kleiner zijn. De enige mij 
bekende beschrijving welke vóór het voorkomen van de 'typische' C. rube
scens op Puerto Rico pleit, is die van Little & Wadsworth (1 946), waarin een 
tekening van de bedoornde vrucht wordt gegeven.
Het is verleidelijk om op grond van de, van 'typische' rubescens afwijkende 
kenmerken van het materiaal van Puerto Rico en de Virgin Islands, de aanwe
zigheid aldaar van een andere soort te veronderstellen. Daarbij zou dan kun
nen worden gedacht aan: 1) Opuntia catacantha Link & Otto in Pfeiffer, 
1 837 - een bedoornde plant van St. Thomas die men algemeen als een sy
noniem van C. rubescens beschouwt; 2) Opuntia guanicana Schumann, 
1 908, gevonden bij Guanica, even ten oosten van La Parguera op Puerto Ri
co - waarvan de soortbeschrijving geen typische Consolea-kenmerken ver
meldt. Waarna men zich tenslotte óók nog zou kunnen afvragen of de Boven
windse C. rubescens niet C. catacantha genoemd zou moeten worden. Al
lemaal problemen welke waarschijnlijk reeds zouden kunnen worden opge
lost door méér gericht verzamelwerk en een wat grondiger literatuuronder
zoek dan door de schrijver van dit artikel kon worden verricht.
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Cromhoutstraat 38, 6971 A V  Brummen
*

*  *

Succulenten houden binnenshuis met de hogedruk-na- 
triumiamp

L. VERSCHOREN

In de huiskamer heeft men vaak behoefte aan plantegroei, een hall of een 
ander donker vertrek ziet er veel fraaier uit als ze versierd is met planten. De 
moedigen onder ons die toch op zulke plaatsen planten durven plaatsen, kun
nen enkel Haworthia's overhouden.
Een aangepaste verlichting maakt het mogelijk op deze plaatsen toch nog 
planten en zelfs succulenten te houden. De traditionele hobbyplantenlam- 
pen: TL, groeilampen e.d. hebben in vele gevallen niet het juiste spectrum of 
zijn te zwak voor een aangepaste verlichting bij succulenten. De speciale 
plantenlampen zijn ontwikkeld voor de professionele kwekers en daarom 
door ons moeilijk te gebruiken.
Door Philips werd de hogedruk-natriumlamp SON-T 70 W met armatuur SGR 
030 K speciaal ontwikkeld voor liefhebbers die zelf planten willen opkweken. 
In een proefje werd nagegaan of deze lamp te gebruiken was en hoe succu
lenten er op reageren.
Op een donkere plaats in de hall zonder direkt licht werd een bak gemaakt 
van 1 40 cm bij 80 cm. De bak werd waterdicht gemaakt met dikke plastiek- 
folie en van een waterniveaumeter voorzien. In eerste instantie werden in de 
bak hydroplanten gezet en de bak aangevuld met grote hydrokorrels. De 
lamp werd in het midden, 1 00 cm boven de bak geplaatst. In combinatie 
met een tijdklok kon de belichtingsduur geregeld worden. Om het verbruik te
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beperken werd de lamp 's avonds en een gedeelte van de nacht brandend 
gehouden, 8-9 uur vanaf 1 uur voor zonsondergang. Dit heeft het voordeel 
dat de planten een aanvullende belichting krijgen (omdat het daglicht onvol
doende is), maar toch nog voldoende rustperiode hebben. Tevens zorgt de 
lamp voor bijkomende verlichting op de hall wat nuttig is met kleine kinderen 
en is het voordelige nachttarief van de elektriciteit aardig meegenomen.
De bemesting bestond uit ionenwisselaar 'Lewatith HD 5'.
Als de lamp aangestoken wordt straalt ze eerst geel licht uit om na enkele 
ogenblikken lichter en feller te schijnen. Al dadelijk bleek dat de lamp zeer 
sterk was en een grotere reikwijdte gemakkelijk aankon, minstens 1 x 2 m. 
De verlichtingssterkte bedraagt 1 800 lux wat overeenkomt met de lichtsterk
te bij bewolkt weer in het voorjaar. De planten worden door de hogedruk- 
natriumlamp mooi verlicht en zien er dan lichtgroen uit. De groei van de hy- 
droplanten was zeer goed, zonder belichting was er geen plantegroei moge
lijk geweest.
Na deze goede resultaten werden er cactussen en Fuchsia's bijgezet. Fuch
sia's in winterrust kwamen in groei en bloeiden ook na enkele weken. Het 
verplaatsen naar buiten van deze Fuchsia's gaf echter nog wat problemen. 
De bloemen vielen af en de bladeren verbleekten. Het zonnige weer bij het 
overplaatsen en de korte belichtingsduur had hier zeker mee te maken. 
Verschillende Mammillaria's werden ook getest. De groei was goed, maar 
licht geëtioleerd waarschijnlijk omdat de belichtingsduur nog te kort was. Vele 
soorten kwamen in bloei. Aanpassingsproblemen na overplaatsing kwamen 
minder voor.
Er moet gedacht worden aan een sterkere belichting in de zomermaanden 
(groei) terwijl in de wintermaanden (rust) een zwakkere belichting mogelijk is. 
Daarom zullen verdere testen nodig zijn, b.v. 1 6 uur bijlichten in de zomer en 
slechts 8 in de winter.
De hoge-druknatriumlamp met SGR 030 K armatuur blijkt bijzonder geschikt 
als bijbelichting voor grotere ruimten, wat de plaatsingsmogelijkheden van de 
succulenten in onze verwarmde huizen kan verruimen en goede diensten kan 
bewijzen in hobbykassen gebouwd tegen een schaduwmuur.
Mechelbaan 728, B-2870 Putte

Echeveria species F.O. 042 (Echeveria rondeli n.n.)

W.J.M. STERK

Dit zeer opmerkelijke plantje werd door Filipe Otero in de Siërra Mixteca, 
Oaxaca, Mexico gevonden. Voor zover mij bekend, heeft het nog geen 
naam. De naam Echeveria rondeli of rondelii, die er soms bij staat, is ongel
dig.
Ik stuurde een foto ervan naar Otero en hij schreef mij in zijn antwoord het 
volgende:
''Thank you for the picture you sent us of our sp. F0-042 from the Siërra 
Mixteca, Oaxaca. We are very surprised to know that it is named Echeveria 
rondeli in Europe since it has never been described in any Journal; however, 
it will be published as a new species in The Echeveria Society Journal by Dr. 
Meyran"

Of deze beschrijving inmiddels is verschenen, weet ik niet. Nu al is dit prach
tige, blauwgroene dwergje op iedere beurs te vinden. Ik heb mijn eerste
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Echeveria rondeli n.n.

Foto's van de schrijver

exemplaar bij Van Donkelaar op de kop getikt. Er zijn daar, evenals bij Frans 
Noltee, vaak interessante vetplantjes te vinden. Later kreeg ik op een beurs 
nog een exemplaar te pakken. Natuurlijk is het waarschijnlijk, dat het stekken 
zijn van oorspronkelijk dezelfde plant. Ik heb nog niet ontdekt of ze kiem- 
krachtig zaad kunnen vormen, door zelf- of onderlinge bestuiving.
De plantjes worden niet groter dan zes centimeter doorsnee. Ze hebben dan 
ruim vijftig blaadjes per rozet. Deze opvallend blauwgroene blaadjes worden 
iets minder dan drie centimeter lang en bijna bovenaan negen millimeter 
breed en drie millimeter dik. De bovenzijde is kaal maar aan de randen duide
lijk gewimperd. De onderkant is behaard, vooral op de ''k ie l''. Hierin lijkt dit 
plantje veel op de in 1961 door Moran beschreven Echeveria ciliata, die uit 
dezelfde streek afkomstig is. Van deze laatste zijn de donkergroene, niet 
blauwgroene, blaadjes vijf centimeter lang en tot 35 millimeter breed. De be
haring lijkt veel op het door Otero gevonden dwergje.
De bloemen van beide plantjes lijken veel op elkaar. Bij E. ciliata worden ze 
één centimeter lang, bij het blauwgroene dwergje niet veel kleiner. Ik heb tot 
nu toe niet meer dan vijf bloemen in een bloeiwijze gezien. De kleur van de
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kroonblaadjes is onderaan helderrood en boven geel. De kelk is sterk be
haard.
Het plantje bloeit rijk en is heel gemakkelijk te kweken. Op een zonnige plaats 
en in een humusrijke grond groeien ze snel en gezond. Tot nu toe zijn ze bij 
mij tamelijk ongevoelig voor wat meer of wat minder water. Daar komt nog 
bij dat ze heel gemakkelijk uitlopers vormen, iets dat E. ciliata niet doet. Deze 
moet dan ook, evenals de eveneens verwante, al in 1910 beschreven E. se
tosa uit bladstek vermeerderd worden. Door deze uitlopertjes zal dit in alle 
opzichten uitstekende Echeveriaatje zeker een heel populair soortje worden. 
Ook daardoor zal het lang in zuivere vorm blijven voorkomen.
Vooral E. setosa is zoveel voor kruisingen gebruikt, dat deze hybriden soms 
onder de naam van de soort voorkomen. Hybriden als Echeveria x derosa en 
Echeveria x set-oliver zijn daar een paar voorbeelden van.
Ook de stamvormende Echeveria pilosa, die in 1 909 eveneens in de Siërra 
de Mixteca gevonden soort, hoort in dit groepje thuis. Wat daarvan in cultuur 
te vinden is, is nogal variabel. Er kunnen kruisingen bij zijn. Het vermoeden is 
weleens bij mij opgekomen, dat we bij deze soort met een natuurhybride te 
maken hebben. Deze soorten zijn, evenals veel andere Echeveria's, meer 
aandacht van de liefhebbers waard.
Zou het de moeite waard zijn een studiegroepje op te richten voor liefhebbers 
van dit soort succulenten, die er wat meer werk van willen maken en gege
vens en plantjes willen uitwisselen? Als u daarin geïnteresseerd bent en er 
eventueel aan wilt deelnemen, laat u het mij dan eens weten.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Stiphout/Helmond

*  *

TIJDSCHRIFTEN

Mitteilungsblatt des A .f.M . 12 (5). 1988
Nr. 5. Met een artikel over een reddingsactie van Mammillaria san-angelensis (een synoniem 
voor M. haageana, ook bekend onder de door Hunt tot synoniem verklaarde benaming M. ele
gans) opent H. Muller dit nummer. H. Rogozinski vraagt zich af of M. albata en M. dealbata 
conspecifiek zijn. Dit artikel is rijkelijk met foto's gedocumenteerd. De stroom species novae in 
het geslacht Mammillaria houdt maar aan. Nu is het de beurt aan M. moeller-valdeziana, be
schreven door D. Appenzeller; een duidelijke erbij geplaatste kleurenfoto laat een typische wildii- 
vorm zien terwijl ook de uitvoerige beschrijving niet bepaald wijst op een vondst, die een variëteit 
laat staan een soortrang m.i. rechtvaardigt. Voor M. fraileana vraagt L. Rademakers aandacht. 
Voorts zijn er de gebruikelijke discussiebijdragen waaronder onderwerpen als het etiket van alu
minium en M. guerreronis Tenslotte duikt G. Medricky in dè cactusgeschiedenis, door de ver
diensten van een Engelse cactusliefhebber, G. Lawrence genaamd, aan de vergetelheid te ont
rukken.
Nr. 6. M. Fielder geeft een verslag over zijn bezoek aan het Boyce-Thompson-Arboretum bij Su
perior, Arizona. Een verslag van een seminar over herbariumtechnieken d.d. 15-10-1988 in de 
Stedelijke Succulentenverzameling te Zürich is van de hand van U. Eggli. W. Reppenhagen geeft 
een bijdrage over de bescherming van Mammillaria-soorten. H. Rogozinski vervolgt zijn artikel, 
deel twee, over de vraag of M. albata conspecifiek is met M. dealbata J. Pilbeam wijdt een kort 
artikel aan M. geminispina G. Studier verhaalt over zijn contacten met Reppenhagen. Een in 
memoriam over de 1-1 1-1988 overleden Mammillariaspecialist Kurt Schreier is opgenomen. 
Met aanvullende opmerkingen over M. moeller-valdeziana komt D. Appenzeller.

Hoya - Nieuwsbrief no. 6.
In het eerste artikel wordt op de bekende, grondige wijze de soort Hoya imbricata en de daaraan 
verwante soorten H. maxima en H. pseudomaxima besproken. Het zijn planten met schelpvor
mige bladeren.
Uit hetzelfde groeigebied als H. imbricata, het Filippijnse eiland Palawan, komt Dischidia ruscifo- 
lia, het onderwerp van het tweede artikel. In het derde artikel wordt nog een Dischidia besproken 
en wel D. ovata
In het vierde en laatste artikel wordt bewijsvoering geleverd dat Hoya spec. IPPS 1 331 behoort 
tot H. nummularioides

270



Hoya - Nieuwsbrief nr. 7.
Uit de verwantschapsgroep van Hoya diversifolia worden de soorten H. diversifolia, H. kerriien 
H. obovata besproken. Onder de titel: "Een indische komkommer" worden twee bijzondere 
plantjes voorgesteld; het zijn de caudex-vormende soorten Neoalsomitra sarcophylla en N. po
dagrica, waarvan het geslacht behoort tot de familie der komkommer-achtigen.
In een kort artikeltje wordt een lans gebroken voor de epifytische Anthurium scandens, een 
mini-plant.
Het volgende artikel gaat over Hoya darwinii, een soort die naast gewone ook blaasvormige bla
deren vormt.
Het laatste artikel maakt de lezer vertrouwd met de vrij veel in collecties voorkomende Dischidia 
bengalensis

Over de Hoya-Nieuwsbrieven en de commerciële, maar door zijn opzet zeer interessante Hoya- 
liefhebbersgids kunt u verdere inlichtingen verkrijgen bij Fa. Van Donkelaar, Laantje 1, Werken
dam, telefoon 01 835-1 430.

Kakteen/Sukkulenten jaargang 23, 1988
Nr. 1. De voorpagina g^at getooid met een kleurenopname op de natuurlijke groeiplaats van 
Adenium obesum op het eiland Socotra in de Rode Zee. Op de achterkant staat, van hetzelfde 
eiland, een kleurenopname van een Caralluma species. In de artikelenreeks over Pediocactus 
en Sclerocactus is G. Haslinger toe aan deel twee, waarbij ditmaal het geslacht Sclerocactus 
centraal staat; een complete namenlijst inclusief de synoniemen volgens de inzichten van de au
teur ronden deze aflevering af. R. Dehn geeft zijn bijdrage over Escobaria cubensis op de natuur
lijke groeiplaats op het eiland Cuba. H. Meyer doet uit de doeken hoe hij zijn zuilcactussen laat 
overwinteren. F. Kümmel wijdt enige aandacht aan Copiapoa krainziana Als interessant onder
werp koos V. Dornig mimicry-Crassula's. Kweekervaringen in huis met Rhipsalis robusta be
handelt M. Voigt. K. Hammer inventariseert welke succulentensoorten op Cuba voor afraste- 
ringsdoeleinden aangewend worden. Over de vereiste kwaliteiten van het gietwater verschaft R. 
Steeger de lezer een wetenschappelijke verhandeling gelardeerd met chemische- 
reactieformules. Het kleurenwerk dat als gebruikelijk in het hart van het nummer is opgenomen is 
van prima kwaliteit.
Nr. 2. De voorplaat is ditmaal een afbeelding van Theolocactus bueckii, terwijl de achterzijde 
getooid gaat met een afbeelding van een kamvorm van Carnegiea gigantea Thiemer-Sachse 
koos Mammillaria hu itzilipochtlials onderwerp, maar dan uit volkerenkundig oogpunt, een zeer 
interessant artikel. In zijn artikel over cactusparasieten en -ziekten gaat M. Lehmann in deze der
de aflevering nader in op niet-biologische schadeoorzaken en op de vorstbestendigheid van cac
tussen; wat dit laatste aspect betreft, een uitgebreide waarnemingslijst met cactussoorten is er
aan toegevoegd. C. Schliebener wijdt een kort artikel aan Delosperma cooperi Dat doet ook J. 
Hofmann met Turbinicarpus laui. E. Schulter breekt een lans voor Echeveria's die volgens hem 
bij liefhebbers in een soort van underdogpositie verkeren. Thelocactus bueckii wordt door G. 
Milkuhn nader beschouwd. H. Swart brengt een wetenschappelijk farmacologisch onderwerp: 
het geslacht Sedum als leverancier van grondstoffen voor medicijnen. Hoe Pedio- en Sclerocac- 
tussen op succesvolle manier uit zaad te vermeerderen zijn doet F. Hochstatter uit de doeken. R. 
Pützschel schrijft zijn kweekervaring op over Discocactus horstii Tenslotte wist-u-datjes over 
cactussen en reuzencactussen, bijeengebracht door G. Schönfeld.

Kakteen/Sukkulenten 1988.
Nr. 3. R. Weber opent met een artikel over Rebutia leucantbema Voor ther'mohydraulische 
kasraamopeners vraagt J. Hofmann aandacht. Van Sulcorebutia flavissima geeft K. Augustin 
een aantal standplaatsinformaties. G. Mettée vraagt zich af of Parodia's problematische planten 
zijn. Ten behoeve van het geslacht Ferocactus breekt R. Steeger een lans. Hoe nu met cactus
hybriden om te gaan vertelt ons L. Teichmann. M. Haude gaat nader in op het omstreden 
geslacht Cephalocleistocactus Ritter. Het eerste deel van een reisverslag door Brazilië is van het 
schrijversduo W. van Heek en W. Strecker. Hoe men cactussen kan oogsten en opslaan doet E. 
Schulter uit de doeken. G. Mettée geeft een aantal kweekadviezen voor cactussen in een kas. 
Vele artikelen, tenslotte, zijn voorzien van goede kleurenfoto's, welke alle in het hart van het blad 
zijn bijeengebracht.
Nr. 4. M. Haude opent met een artikel over Rebutia krainziana cv. 'Aureiflora'. R. Fischer geeft 
ervaringen weer met hydrocultuur, meer bepaald ten aanzien van de cactussoorten Mammillaria 
guelzowiana en M. pennispinosa Dezelfde auteur wijdt een bladzijde aan Neolloydia pseudo- 
pectinata Rebutia fulviseta is een uitvoerig onderwerp van R. Weber. Over de plaats in de 
systematiek van Echinocereus species Lau-1 1 43 filosofeert M. Haude; ook volgens hem hoort 
hij tot de E. scheeri-groep. P. Taschner kreeg een afwijkende vrucht bij Mammillaria pygmaea, 
welke later in een zijspruit bleek over te gaan. Voor Euphorbia leuconeura vraagt V. Dornig aan
dacht. Tips inzake het laten bewortelen van epifytische cactussoorten komen uit de pen van M. 
Voigt. Cactussen op Afrikaanse postzegels nam M. Kohser als onderwerp. W. van Heek & W. 
Strecker zijn toe aan deel twee van hun Braziliaanse reiservaringen. E. Herzog continueert zijn
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reeks over het geslacht Lobivia, nu zijn L. haematantha en al haar vormen aan de beurt. P.J. 
Schade en C. Schliebener behandelen een tweetal kerstcactussen. J. Hofmann voert Neolloydia 
knuthiana voor het voetlicht. In een onverwarmde platte bak cactussen te laten overwinteren, 
was een experiment van E. Schulter. P. Helfmann geeft de lezer een aantal suggesties voor aan
bevelenswaardige Agaven

Theo Neutelings

Aztekia jaargang 10, 1 9 8 7
Zeer verlaat is deze jaargang in één band verschenen. Het bevat slechts één artikel, wel van 1 00 
pagina's, van de hand van Bohumil Mazel. Per Mexicaanse staat wordt een alfabetische opsom
ming gegeven van de daar gevonden cactussen met opgave van de vindplaats.

Turbinicarpus krainzianus fa. minima Frank

Rechts:
Turbinicarpus
krainzianus
Links:
Turbinicarpus 
krainzianus 
fa. minima

In Succulenta 68, p. 40 (1989) werd de nieuwbeschrijving gepubliceerd 
van genoemde titelplant. Vergeten is aan te geven waar het type werd gede
poneerd. Het type is gedeponeerd in het Herbarium van het Botanische Insti
tuut en Botanische Tuin van de Universiteit van Wenen (WU).

Turbinicarpus krainzianus fa. minima Frank, typus depositus in herbario uni
versitatis viennense (WU).
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INDEX P LAN TN AM EN
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb. novae voor.

Cactussen
Aztekium ritteri, 134  
Borzicactus aurantiacus, 35

— haynei, 254
— haynei atrispina, 254
— haynei breviflora, 254
— haynei haynei, 254
— haynei perplexa, 254
— icosagonus, 256
— mirabilis, 254
— variabilis, 254
— weberbaueri flammea, 1 9 

Cactus gibbosus, 1 4
— phyllanthus, 63
— serpentinus, 1 1 3 

Cereus hookeri, 32
— jamacaru, 1 86
— latifrons, 62
— marginatus, 32
— oxypetalus, 62
— phyllanthus, 63
— silvestrii, 1 1 7 

Chamaecereus silvestrii, 1 1 7 
Chileorebutia, 1 1 0

— , 28
Cipocereus minensis, 189,  2 6 0  
Cleistocactus chacoanus, 139 
Coleophalocereus buxbaumianus, 185, 

187
— fluminensis, 116,  187
— fluminensis var braamhaari, 1 86 

Consolea rubescens, 163, 193
— rubescens, 217,  218, 220
— rubescens, 264,  2 6 5

— spinosissima, 163, 193
— spinosissima, 195, 198,  217
— spinosissima, 2 3 8 -2 4 0 , 264,  

2 6 5
Copiapoa fiedleriana, 27, 29 
Coryphantha vivipara var vivipara, 203

— compacta, 81 
Croton flavens, 220
Discocactus placentiformis, 260, 262

— spec. agua limpa, 90
— subterraneo proliferans, 88, 89 

Echinocactus celsianus, 1 5
— gibbosus var chubutensis, 1 4
— leonensis, 1 5
— microsperma, 1 70 
—. ritteri, 1 34
— towensis, 1 34
— spec. de coahuila, 44
— adustus, 252
— armatus, 252
— chisoensis, 44

— chisoensis var fobeanus, 44, 45
— fendleri, 45
— fobeanus H K303, 44
— laui, 2 5 0 , 251
— palmeria, 252
— pamanosiorum, 252
— pulchellus, 252
— reichenbachii var. chisoensis, 45
— schwarzii, 252
— serpentinus, 1 1 3
— stramineus, 1 54 
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— rhodotricha, 1 3 7 ,  140 

Encephalocarpus strobiliformis, 57  
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— crenatum var. chicocastenango,

84
— darrahii, 30 , 31
— gaillardea, 63
— gigas, 30
— grande, 62
— grandilobum, 30
— guatemalense, 3 1 , 32
— hookeri, 3 1 , 32
— lepidocarpum, 62
— oxypetalum var. purpusii, 63
— pfersdorsffii, 85
— phyllanthus, 32
— phyllanthus var. boliviense, 63
— phyllanthus var. columbiense, 64
— phyllanthus var .hookeri, 32
— phullanthus var. paraguayense, 63
— phyllanthus var. rubrocoronatum, 

64
— pittieri, 6 4 , 65, 83
— pumilum, 83
— ruestii, 83
— stenopetalum, 83
— strictum, 84
— wrayii, 85

Eriocereus adscendens, 1 87
— jusbertii, 55, 154,  168 
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— aureinitens, 101
— bruchii, 179
— castanea, 101
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— friedrichii, 101
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—  grahliana, 1 02
—  horstii, 101, 102
—  ignacionensis, 101
—  lepida, 101
—  magnifica, 1 01
—  mammifera, 101
—  matonana, 1 01
—  melitae, 101
—  moseriana, 101
—  perbella, 101
—  phaeacantha, 101
—  pseudopulcherrima, 101
—  pumila, 101, 102
—  pygmaea, 101
—  schilinnzkyana, 102
—  ybatense, 101 

Gymnocalycium albispinum, 179
—  brachypetalum, 1 4
--  b ruch ii var. niveum(W R727), 

178 180
—  chlorostictum, 1 39
—  chubutense, 1 4
—  gibbosum, 1 2 ,1 4
—  lafaldense, 179
—  megatae, 137, 140
—  mihanovichii filadelfiense, 137, 

13
—  onychacanthum, 1 40
—  tudae, 1 40 

Hariota marcrocarpa, 63 
Islaya krainziana, 1 1 1 
Leuchtenbergia principes, 131, 132 
Lobivia calorubra, 147

—  saltensis, 179
—  silvestrii, 1 1 7 

Loxanthocereus gracilis, 56
—  sextonianus, 56
—  splendens, 56 

Maihuenia patagonica, 1 5
—  tehuelches, 1 5
—  valentinii, 13, 15 

Mammillaria barbata, 213
—  baumii, 21 4
—  camptotricha, 21 4
—  compressa, 1 82
—  guelzowiana, 210, 212
—  guelzowiana splendens, 21 0
— heidiae, 211, 212, 213, 214

—  longimamma, 21 4
—  milleri sheldonii, 214
—  rhodantha, 133
—  shiedeana, 206
—  sphaerica, 21 4
—  surculosa, 21 4
—  tetrancistra, 210, 213
—  viridiflora, 21 1
—  wilcoxii, 21 3
—  wrightii var. wolfii, 213
—  zephyranthoides, 210, 213, 214 

Maritimocereus, 56

Marniera chrysocardium, 32 
Matucana aurantiaca, 18, 20, 34, 36, 38 

75, 77, 1 43, 257
—  aurantiaca var. densispina, 18, 35
—  aureifora, 7 5, 252, 254-256
—  bagalaensis, 17, 18, 37, 39
—  blanicostata, 255
—  breviflora, 254, 258
—  brunescens, 255
—  calvescens, 17, 18, 37, 39
—  calvescens var. seminuda, 1 8
—  carneoflora, 255
—  comacephala, 20, 254-257
—  currundayensis, 18, 37, 39, 77
—  fructicosa, 1 8, 20, 60, 61
—  grandiflora, 17, 18, 39
—  grandiflora var. albispina, 18, 39
—  grandiflora var. densispina, 1 8
—  hastifera, 18, 20, 215, 216,

241
—  haynei, 254-258
—  herzogiana, 253
—  huarinensis, 253
—  hystrix, 254, 258
—  intermedia, 255
—  intertexta, 1 9
—  intertexta var. celendinensis, 257
—  mirablis, 255
—  mirablis var. mirablis, 255
—  multicolor, 256, 258
—  myriacantha, 143
—  oreodoxa, 21, 252, 254-256
—  pallarensis, 18, 35, 37
—  paucicostata, 242
— polzii, 1 8, 20, 241

—  rarissima, 255
— ritteri, 1 8, 20, 73, 75, 76

—  ritteri van agallpampa, 75
—  varicolor, 18, 36, 39
—  weberbaueri, 18, 20, 140 257
—  weberbaueri var. flammea, 18,

140 141
—  winteri, 20, 21
—  yanganucensis, 20, 21, 254,

257
Melocactus azureus, 54

—  bahiensis, 55
—  conoideus, 55
—  depressus, 55
—  melocactoides, 186
—  pachyacanthus, 55
—  paucispinus, 54
—  perivianus, 55
—  violaceus, 55, 185 

Monvillea auranitiaca, 139
—  spegazzinii, 139 

Myrtillocactus geometrizans, 182 
Neochilenia, 182

—  paucicostata var. viridis, 237 
Neocorypantha, 82
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Neoporteria villosa, 27, 29 
Notocactus ottonis var, janousekianus,

1 55, 156
— ottonis cv klee, 156

—  ottonis var, paraguahense, 1 56
—  ottonis var. tortuosus, 1 56
—  ottonis var. vencluianus, 155,

156
Nyctocereus chontalensis, 1 1 4

—  guatemalensis, 113, 114
—  hirschtianus, 113, 114
—  neumannii, 113, 114
—  oaxacensis, 113, 114
—  serpentinus,. 113, 114
—  serpentinus var. ambiguus, 1 1 4
—  serpentinus var. pietatisr, 114
—  serpentinus var. splendens, 1 1 4
—  serpentinus var. strictior, 1 1 4 

Opuntia allairei, 209
—  bergeriana, 207, 208
—  catacantha, 220, 266
—  catocantha, 220
—  chacensis, 1 39
—  chlorotica, 209
—  compressa allairei, 209
—  darwinii, 12, 1 4
—  dillenii, 220
—  elatior, 207
—  ficus-indica, 207, 209
—  gosseliana, 209
—  guanicana, 220, 266
—  hickenii, 1 4
— macrocentra, 208, 209

—  macrorhiza, 209
— maxima, 207

—  phyllanthus, 63
—  pyrrhanta, 139
—  repens, 220
—  retrorsa, 1 39
—  rubescens, 1 63
—  santa-rita, 209
—  spinosissima, 162, 194-197, 

220
—  tomentosa, 55
—  triacantha, 220
—  violacea, 209 

Oreocereus ritteri, 256 
Parodia aureicentra, 92

—  aureicentra var. omniaurea, 92
— ayopayana, 111, 112

—  borealis, 1 1 2
—  catamarcensis, 172
—  comosa, 1 1 2
—  heteracantha, 93
—  kilianana, 92
—  macrancistra, 172
— microsperma, 169, 258, 259

—  miguillensis, 1 1 2
— rauschii, 92, 93

—  rigida, 1 71

—  spaniosa, 172
—  tafiensis, 172
—  talaensis, 172
—  tuberculosi-costata, 172
—  weberiana, 172 

Pediocactus simpsonii var. nigrispinus,
203

— simpsonii var. robustior, 202, 
203, 204

— simpsonii var. simpsonii, 204 
Phyllocactus acuminatus, 62

—  darrahii, 30
—  gaillardea, 63
—  grandilobus, 30 

grandis, 62
—  guatemalensis, 32
—  guyanensis, 62
—  hookeri, 32
—  latitrons, 62
—  lepidocarpus, 62
—  oxypetalus, 62
—  phyllanthus, 63
—  phyllanthus var. boliviensis, 63
—  phyllanthus var. columbiense, 64
—  phyllanthus var. paraguayensis, 

63
—  pittieri, 65
—  stenopetalus, 83
—  strictus, 84

Phyrrhocactus dimorphus, 1 67 
Pilocereus ruschiorum, 1 86 
Pilosocereus royenii, 220

—  werdermanniannus densilanatus,
260

Piptanthocereus forbesii, 1 39 
Plumiera alba, 220 
Pterocactus pumilis, 1 4 
Phyrrhocactus dimorphus, 1 5

— huascensis, 28, 29
—  jussieui, 1 6
—  occultus, 1 1 1
— residuus, 79, 80
— setosiflorus, 1 5 ,1 6

—  tenuis, 1 1 0
—  transiens, 1 1 0 

Quiabentia pflanzii, 139
—  verticillata, 139 

Recuvatae, 82 
Rhipsalis macrocarpa, 63 
Sclerocactus glaucus, 123, 124

— mesae-verdae, 123, 124
—  parviflorus parviflorus, 123 

w etland icus, 121, 123, 124
Selenicereus grandiflorus, 85

—  pteranthus, 85 
X Seleniphyllum, 85

—  cooperi, 85 
Stetsonia coryne, 137, 139 
Strombocactus disciformis, 97, 99, 100 
Sulcolanatea, 82

V



Sulcorebutia augustinii. 145  
mariana 3, 4, 5, 6

— oenantha, 1 47
— purpurea, 3
— steinbachii var. steinbachii, 3
— tiraquensis, 1 47
— tortorensis, 3 , 147,  189
— vizcarrae, 3

Thelocephala esmeradana, 1 1 1

— lembckei, 28 , 1 1 1
— malleolata, 11 1
— mitis, 1 68
— napina, 28 , 29, 1 10, 168  

Toumeya krainzianus, 40 
Turbinicarpus krainzianus, 272

krainzianus fa. minima, 40, 
41 , 272

Uebelmannia pseudopectinifera, 261, 
263

VI



INDEX PLANTNAMEN
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb. novae voor.

Vetplanten
Acacia tortilis, 227 
Adenium obesum, 231 
Aeonium gomerense, 174

— hierrense, 1.75
— palmense, 175
— valverdense, 175 

Agave filifera, 132
Aloë pirottae, 231 
Asclepias curassavica, 51 
Barringtonia asiatica, 52 
Bombax ellipticum, 260 
Bulbophyllum baileyi, 52 
Cadaba glandulosa, 231' 
Calophyllum inophyllum 52 
Caralluma speciosa, 229, 231

— turneri, 231 
Ceropegia arabica, 236

— crassifolia, 236
— fusca, 1 74
— pachystelma, 236
— randallii, 236 
— Tihamana, 236

Chorisia insignis, 137 
Cissus quadrangularis, 228 
Commophora, 227 
Dendrobium lineale, 52 
Dischidia squamosa, 53 
Dorstenia, 230

— foetida, 231 
Echeveria agavoides, 68

— bella, 8, 9, 10
— ciliata, 269
— derenbergii, 173
— pilosa, 270
— rondeli, 268 , 269
— rondelii, 268 , 269
— setosa, 173 , 270
— species, 268 , 269
— x derosa, 173, 270
— x set-oliver, 270 

Echidnopsis sharpet, 228, 231 
Edithcolea grandis, 231 
Euphorbia actinoclada, 229

— cuneata, 230
— erlangeri, 231
— fructus-pini, 128
— glochidiata, 2 21 , 223
— gorinii, 231
— kalisana, 229
— resinifera, 153
— schizacantha, 231

Faucaria candida, 33
— coronata, 33
— cradockensis, 33
— crassisepala, 33
— felina, 33
— longidens, 33
— militaris, 33
— montana, 33
— plana, 33 

Gloriosa minor, 230
— superba, 230 

Graptopetalum filiferum, 68
— saxifragoides, 8 , 9, 10 

Graptoveria silver star, 68 
Greenovia, 176
Hibiscus tiliaceus, 52 
Hoya australis, 52 , 53 , 54

— bella, 51
— carnosa, 51
— littoralis, 54
— macgillivrayi, 54
— naumannii, 52
— sp. 1, 53 

Micropterum, 69 
Myricia aloides, 1 47 
Myrtus communis, 1 54 
Orthopterum coeganum, 46

— waltoniae, 46 
Oscularia caulescens, 47

— deltiodes, 46
— deltiodes majus, 47
— pedunculata, 47 

Ottosonderia monticola, 47
— obtusa, 47 

Pherolobus maughanii, 69 
Phoenix canariensis, 1 54 
Phyllolobus, 69
Pseudopectinaria malum, 229, 231 
Rhytidocaulon paradoxum, 225 22 7 , 229

— subscandens, 227 
Samanea saman, 51 
Sanseviera sp., 231 
Sarcostemma viminale, 231 
Scadoxus multiflorus, 22 8 , 230  
Schomburgkia vellozicola, 1 87 
Sphalmanthus, 69
Strelitzia reginae, 1 54 
Synadenium capulara, 91

— grantii, 91
— grantii rubrifolia, 91 

Titanopsis, 69

VII
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