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Het is weer januari, het begin van een nieuw jaar! Allereerst: de beste wen
sen voor dit nieuwe jaar, dat het geluk mag brengen en dat u en de uwen 
gespaard mogen blijven voor alle kwalen. En dat onze hobby met succes be
oefend kan worden! Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Dat weten wij 
nog niet en in de toekomst kijken is aan de meesten van ons niet gegund! 
Kijken wij naar onze vereniging dan zal er dit jaar hard gewerkt worden aan 
de Floriade. Velen van ons en speciaal de afdelingen Gouda, 's-Gravenhage, 
Rotterdam en Utrecht zullen zich gaan bezig houden met de organisatie. In 
de loop van het jaar zullen de lezers van dit blad op de hoogte gehouden 
worden van alle ontwikkelingen van deze onderneming. Onze secretaris zal 
op de binnenpagina's van Succulenta regelmatig stukjes over de gang van 
zaken schrijven. Zonder twijfel is deze Floriade in het belang van onze vere
niging: er moet propaganda gemaakt worden. Daarom wordt het in de be
langstelling van al onze leden aanbevolen.
Een andere belangrijke zaak voor onze vereniging is het wel en wee van on
ze afdelingen. Ik weet het wel, ik heb daar al meer op gewezen, het is niets 
nieuws. Maar op het gevaar af voor een oude zeur te worden versleten, be
gin ik er maar weer over! Zij vormen de kern van Succulenta. Wanneer zij 
goed draaien is er niets aan de hand, dan is Succulenta welvarend! Ik begrijp 
best, ik heb het al eens geschreven, dat niet iedereen lid van een afdeling 
kan of wil zijn. Nu zijn er afdelingen die voortreffelijk lopen, andere minder. 
Waar ligt dat aan? Het meest voor de hand liggende antwoord is: aan enke
len. Het zijn altijd maar weer dezelfde personen waar een beroep op gedaan 
wordt. Wij zouden meer mensen moeten hebben die zich voor de club willen 
inspannen. Kent u er geen die u kunt porren om, om het even wat, voor de 
vereniging te doen? Misschien zijn er afdelingen die geen ideeën hebben 
over wat ze zoal kunnen doen in de loop van het jaar. Om die te helpen wil
len wij in de loop van het jaar informatie bieden om hen te steunen in hun 
werk. Dit zal gebeuren in de vorm van een geschrift waarin een aantal 
ideeën wordt opgesomd. Hopelijk heeft men er wat aan en gaat men er 
mee werken. De afdelingen mogen niet inslapen! Gelukkig is dat met een 
groot aantal afdelingen niet het geval, maar zo het wel het geval is, zet dan 
uw schouders er onder en in de kortste keren loopt alles weer op rolletjes! 
Hebt u al uw keuze gemaakt uit de zaadaanbieding van het Clichéfonds? Zo 
niet, het kan nog altijd. (Dat denk ik tenminste! Wat zou het fijn zijn als eind 
januari alles al zou zijn uitverkocht!). U zelf en de vereniging doet u er een 
groot plezier mee. Er zullen weinig leden zijn die nog nooit gezaaid hebben? 
Zo niet dan hebben ze veel gemist. U hoeft toch niet meteen honderden 
soorten te zaaien, leder van ons heeft wel een boekje, hoe klein ook, waarin 
staat hoe u het moet doen. U moet de moed niet te vlug opgeven, wanneer 
het eens niet goed gaat, dat overkomt ieder van ons wel. Iemand die be
weert dat alles bij hem honderd procent lukt, die... U weet zelf wel het ant
woord!
Nogmaals wens ik u allen een heel gelukkig nieuw jaar! Speciaal met betrek
king tot onze hobby!

J.H . De fesene
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Siccobaccatus Braun et Esteves Een nieuw cactusge
slacht uit Brazilië

P.J. BRAUN EN E. ESTEVES PEREIRA

Op 3 augustus 1 972 ontdekten A.F.H. Buining en L. Horst in West-Bahia, 
Brazilië een zuilcactus (Austrocephalocereus dolichospermaticus Buining 
et Brederoo 1 974), waarvan de toedeling tot een bepaald geslacht tot op he
den moeilijkheden geeft. Reeds in de nieuwbeschrijving schreef Buining 
(1 974):
"Volgens de uiterlijke bouw van de plant behoort ze zonder twijfel tot Austro
cephalocereus. Echter, de structuur van de bloemen, de vruchten en het 
zaad bracht ons later aan het twijfelen. Deze delen wijken in meer of mindere 
mate af van de typische kenmerken van het geslacht Austrocephalocereus. 
Waarschijnlijk is de typische, langwerpige zaadvorm echter door een zekere 
druk in de zaadholte en de vrucht ontstaan. Zonder verdere aanwijzingen en 
studie delen wij hem voorlopig bij Austrocephalocereus in".
De soort is inderdaad uniek tussen alle zuilcactussen; haar opmerkelijke ba
naanachtige zaadvorm (Barthlott 1 979, rasterelectronenmicroscopische 
zaadopnamen in Braun 1 983) treft men bij geen enkele andere cactussoort 
aan.
Eén jaar na de publicatie van A. dolichospermaticus verscheen de nieuwbe
schrijving van A. estevesii, afkomstig uit het noordoosten van Goias. Deze 
soort was enkele jaren eerder door E. Esteves Pereira ontdekt (ook Buining en 
Horst hadden de soort gevonden). Zij vertoont een nauwe verwantschap met 
A. dolichospermaticus. A. estevesii wordt echter groter en bezit weliswaar 
lange zaden, maar die hebben niet die banaanachtige vorm.
Beide soorten groeien enkelvoudig en spruiten alleen na beschadiging; beide 
soorten zijn blauw berijpt. Een andere overeenkomst zijn de zeer kleine 
vruchten, die in het cephalium verborgen zitten. De vruchtwanden zijn pa
pierdun en droog. De vruchten openen zich meestal aan de onderzijde, zodat 
de zaden op den duur uit het cephalium vallen.
Na de beschrijvingen van deze twee soorten zijn ondertussen nieuwe, tot de
ze verwantschapsgroep behorende, taxa in Minas Gerais, Bahia, Goias en 
Tocantins gevonden, die evenwel in meer of mindere mate tot A. estevesii 
gerekend kunnen worden.
Gelet op het verspreidingsgebied kan men een geologische verwantschap 
vaststellen. In de buurt van de Rio Sao Francisco komen oude, versteende 
” Bambui"-kalksteenlagen aan de oppervlakte (Buining veronderstelde ten 
onrechte dat dit vulkanisch gesteente is). Uitsluitend op deze kalksteen groeit 
in Bahia ten westen van de rivier A. dolichospermaticus. Naast de typevind- 
plaats werd in 1 986 meer naar het zuiden, in het grensgebied met Minas Ge
rais, een tweede populatie gevonden (Braun 1 987). Verder naar het westen 
worden deze kalksteenlagen bedekt door enorme, jongere zandsteenlagen 
en zandige verweringslagen. Pas weer ten westen van de Serra Geral, in het 
noordoostelijke deel van Goias en het oostelijk deel van Tocantins, komen de
ze kalksteenlagen aan de oppervlakte. Daar liggen dan ook de groeigebieden 
van A. estevesii. De groeigebieden van beide soorten liggen ook geografisch 
sterk afgezonderd van de groeigebieden van de andere, tot het geslacht 
Austrocephalocereus gerekende, soorten.'
Het wordt steeds duidelijker, dat deze twee soorten zich sterk onderscheiden 
van de overige Austrocephalocereus-soorten (A . dybowskii, A. purpureus 
en A. albicephalus), die een spruitend karakter vertonen, een zachte epider-
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1. Groepje enkelvoudige planten van S. 
estevesii ssp. grandiflorus (E 149, 
Br 589) in spleten van kalksteen
rotsen, 1986

2. Typegroeiplaats van S. dolichosper- 
maticus ss (HU 395, Br 326), 1983

3. S. dolichospermaticus in 't grensge
bied van Bahia en Minas Gerais (Br 
673), 1986

4. S. estevesii ssp. insigniflorus (E 122/ 
op de typevindplaats

5. S. dolichospermaticus (Br 673), 1986
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S. estevesii ssp. grandiflorus (E 149, Br 589), 1986 
Vruchten: 1. Micranthocereus albicephalus, 2. Mi- 
cranthocereus purpureus, 3. Espostoopsis dybowskii, 
4. Siccobaccatus dolichospermaticus, 5. Siccobacca- 
tus estevesii, 6. Siccobaccatus estevesii ssp. insigni- 
florus, 7. Siccobaccatus estevesii ssp. grandiflorus 
(Foto's: E. Esteves Pereira)
Typegroeiplaats van S. estevesii, Noord-oost Goias 
(HU 432, E 26)
Bloemsnede van S. estevesii ssp. insigniflorus (E 122) 
Bloemsnedes van S. estevesii ssp. estevesii (E 26), 
rechts, en S. estevesii ssp. grandiflorus (E 149), links. 

Foto's 1, 2, 3, 5, 6 P.J. Braun en 4, 7, 8, 9, 10E. Esteves 
Pereira.
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mis bezitten en waarvan de vruchten relatief groot en vlezig zijn. Deze laatste 
soorten hebben kleinere, gladde zaden die op die van Micranthocereus lijken. 
Als men ook nog bedenkt dat het uitzonderlijke karakter van A. dybowskii zo
wel Buxbaum (1 968: Espostoopsis) als ook Ritter (1 968: Gerocephalus) 
aanzette tot het oprichten van een monotypisch geslacht, dan wordt het 
duidelijk dat Austrocephalocereus een "kunstmatig" (Braun 1 988), waar
schijnlijk zelfs een bifyletisch geslacht is. Ook onderzoek aan het stuifmeel liet 
geen eenheid binnen het geslacht zien (Leuenberger 1 976). Gezien alle 
kennis die we thans rond dit geslacht verzameld hebben, moet geconsta
teerd worden dat handhaving van dit geslacht geen zin heeft. Op grond van 
het onderzoek dat wij gedurende de laatste 1 5 jaar uitgevoerd hebben op de 
groeiplaatsen van alle bekende Austrocephalocereus-taxa alsmede de studie 
van bloemen, vruchten en zaden, vinden wij het gerechtvaardigd het 
geslacht Austrocephalocereus op te delen in drie groepen waarvan één als 
een nieuw geslacht.

Groepsindeling volgens Braun (1 988)
1. Plant spruitend, vertakt, volledig omgeven door witte haren; cephalium 
regelmatig onderbroken; bloemen groot, chiropterogaam, wit; vrucht (bes) 
groot, vlezig, wit, gerimpeld. Noord-Bahia. (A. dybowskii).

Espostoopsis F. Buxbaum 1 968
2. Plant spruitend, vertakt; cephalium dikwijls onderbroken; bloemen
groot, chiropterogaam, rood tot roodachtig wit; vrucht (bes) kleiner dan bij 
Espostoopsis, met gladde buitenvruchtwand, rood, niet openend, valt onge
opend uit het cephalium; zaden klein en glad. Centraal- en Zuid-Bahia, 
Noord-Minas Gerais; oostelijk van de Rio Sao Francisco (A. purpureus, A. 
albicephalus). Micranthocereus Backeberg 1 938
3. Plant enkelvoudig, in de regel niet vertakt, zeer'massief, epidermis blauw 
en zeer hard; cephalium aan de zijkant, niet onderbroken; bloemen chiropte
rogaam, wit; vrucht zeer klein, capsuleachtig, niet vlezig, droog; vruchtwand 
zeer dun, papierachtig; de vrucht opent zich aan de onderzijde als zij nog in 
het cephalium zit; zaden tamelijk groot, deels zeer langwerpig en banaanvor
mig. West-Bahia, West-Minas Gerais, Noordoost-Goias, Oost-Tocantins; ten 
westen van de Rio Sao Francisco (A. dolichospermaticus, A. estevesii).

Siccobaccatus Braun et Esteves, gen. nov.

Siccobaccatus Braun et Esteves gen. nov.
(siccobaccatus = met droge vruchten).

Syn.: Austrocephalocerus Backeberg (Blater f. Kakteenkunde (6): 9,
22.1 938), sensu Buining et Buxbaum, pro parte
Syn.: Micranthocereus Backeberg (1 938, l.c.), sensu Ritter, pro parte

Genus novum Cactacearum a genere Micranthocereo caulibus solidis singu
laribus, epidermi dura et azureopruinosa, floribus nocturnis, albis, infundibu- 
liformibus, foliis perianthii radiatis, fructibus parvis siccis capsuliformibus, se
minibus maioribus et elongatis differt. Habitat: Brasilia, ad occidentem Rio 
Sao Francisco - Bahia (ad occidentem), Minas Gerais (ad occidentem), Goias 
(ad septentrioorientalem), Tocantins (ad orientalem), semper in fissis calciru- 
pium ("Bambui").

Het nieuwe cactusgeslacht onderscheidt zich van Micranthocereus Backe
berg door de massieve, solitair groeiende zuilen, de harde en blauwberijpte
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epidermis, de nachtelijke, min of meer geheel witte bloemen, de zich radiair 
openende perianthbladeren, de kleine, droge vruchten met papierachtige 
vruchtwanden en de grotere, langwerpige zaden. Habitat: Brazilië, Bahia, Mi
nas Gerais, Goias en Tocantins, ten westen van de Rio Sao Francisco in sple
ten tussen kalksteenrotsen.

Species typica
Siccobaccatus dolichospermaticus (Buining et Brederoo) Braun et Esteves 
comb. nov.
Basioniem: Austrocephalocereus dolichospermaticus Buining et Brederoo, in 
Kakt. and. Sukk. 25 (4): 76.1 974.
Synoniem: Micranthocereus dolichospermaticus (Buin. & Bred.) Ritter, in 
Kakteen in Südamerika I, Spangenberg 1 979.
Holotype: Brazilië, Bahia, ten westen van Bom Jesu da Lapa, Horst (& Uebel- 
mann) 395 (U).
Onderzocht materiaal: Bahia, typevindplaats: E. Esteves Pereira s.n. (UFG); 
Braun 326 (ZSS): Horst & Uebelmann 395; grensgebied Bahia/Minas Ge
rais, Braun 673.

Siccobaccatus estevesii (Buining et Brederoo) Braun et Esteves comb. nov. 
Siccobaccactus estevesii ssp. estevesii.
Basioniem: Austrocephalocereus estevesii Buining et Brederoo, in Cact. 
Succ. Journ. Amer. 47: 267.1 975.
Synoniem: Micranthocereus estevesii (Buin. & Bred.) Ritter, l.c.
Holotype: Brazilië, Noordoost-Goias (tegenwoordig Tocantins), Horst (& Ue
belmann) 432 (U).
Onderzocht materiaal: Tocantins, typevindplaats: E. Esteves Pereira 26 
(UFG); verschillende andere groeiplaatsen, E. Esteves Pereira s.n.; Horst & 
Uebelmann 432 (ZSS); Braun 356 (B; ZSS).

Siccobaccatus estevesii (Buining et Brederoo) Braun et Esteves ssp grandi- 
florus (Diers et Esteves) Braun et Esteves comb. nov.
Basioniem: Austrocephalocereus estevesii ssp. grandiflorus Diers et Esteves, 
in Kakt. and. Sukk. 40 (4): 81.1 989.
Holotype: Brazilië, Tocantins (vroeger Noordoost-Goias), E. Esteves Pereira 
Onderzocht materiaal: Tocantins, typevindplaats: E. Esteves Pereira 149 
(UFG-1 2.366, iso); zelfde groeiplaats, Juli 1 986, Braun 589 (ZSS).

Siccobaccatus estevesii (Buining et Brederoo) Braun et Esteves ssp. insigni- 
florus (Diers et Esteves) Braun et Esteves comb. nov.
Basioniem: Austrocephalocereus estevesii ssp. insigniflorus Diers et Esteves, 
in Kakt. and. Sukk. 39 (II): 268.1 988.
Holotype: Brazilië, in het westen van Minas Gerais, E. Esteves Pereira 1 22 
(KOELN).
Onderzocht materiaal: Minas Gerais, typevindplaats. E. Esteves Pereira 1 22 
(UFG-1 2.362, iso); zelfde groeiplaats, Juli 1 987, Braun 804.

Siccobaccatus estevesii var. Braun 310: leg. Braun & Horst 1 983, Oost- 
Goias, ten noordoosten van D.F. Brasilia.

Dank gaat uit naar Prof. Dr. J.A. Rizzo, de leider van het Herbario da Univer- 
sidade Federal de Goias (Goianial/Brasil (UFG) en de heer C.A.L. Bercht voor 
de vertaling.
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Hauptstrasse 83, D-5020 Frechen

Rua 25 A No. 90, Setor Aeroporto, 74.320 Goiania/Goias/Brazilië.

Voortplantingsmechanismen bij planten

WILLY VERHEULPEN en JEAN-PIERRE HERNALSTEEN

Hoewel niet dikwijls vermeld in artikelen zijn cactussen geen uitzondering op 
de algemene regels van de voortplanting binnen het plantenrijk, alhoewel 
men dat wel graag zou willen geloven. Het enige aspekt dat bij de cactussen 
misschien wel enigszins afwijkend is, is het feit dat de mogelijkheden tot 
bestuiving in vele gebieden beperkter zijn dan men vermoedt.
Het algemene principe dat stuifmeel van de ene bloem op de stamper van 
een andere bloem gebracht wordt, daar ontkiemt en aldus zijn eigen erfelijk 
materiaal via een lange kiembuis laat doorgroeien tot bij de eicellen van de 
''bevruchte'' plant is ook hier van toepassingd ).
Het mechanisme dat ervoor zorgt dat de best aangepaste individuen binnen 
een populatie de meeste kans tot voortplanting krijgen noemt men Evolutie. 
Dit mechanisme wordt door de liefhebbers nogal eens verkeerd begrepen. 
Vaak hoort men vertellen dat deze of gene plant zich aangepast heeft aan 
een bar milieu of dat de plant deze of gene eigenschap ontwikkeld heeft. Dat 
is natuurlijk een foute redenering. De plant op zichzelf doet uiteraard niets. 
Alleen worden bepaalde eigenschappen die soms naar voren treden door 
spontane kleine mutaties of gewoon door diversificatie verder versterkt door
dat omgevingsfaktoren de planten met de gunstigste eigenschappen voor 
deze omgeving betere overlevingskansen bieden.
De bloembouw is dus ook een produkt van vele (honderden? duizenden?) ja- 
ren durende evolutie. De mogelijke redenen waarom een bloem eruit ziet zo
als wij die nu kennen kunnen we even trachten te belichten. Een eerste 
vaststelling is dat de bevruchting bij cactussen steeds gebeurt door tussen
komst van dierlijke wezens. Bevruchting door de wind is statistisch uitgeslo
ten. De dierlijke tussenkomst waarover we hier spreken bestaat uit insecten, 
vogels en soms vleermuizen. De reden waarom deze dieren de bloemen be
zoeken is eenvoudig: de bloemen zijn een welkome voedingsbron. De nektar 
die zich meestal op de bodem van de bloem bevindt is een hoogenergetisch 
voedingsmiddel dat vele vliegende wezens aan de nodige energie helpt. De 
insekten en/of vogels worden verplicht diep in de bloem door te dringen om 
deze lekkernij te vergaren. Op de weg naar beneden zijn zij gedwongen de
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meeldraden te beroeren en zij nemen zo een portie stuifmeel mee naar de 
volgende plant(2).
De seismonastie of beweging der meeldraden is een mechanisme dat de af
gifte van stuifmeel nog verder bevordert. Een bijkomend aantrekkingsme- 
chanisme voor de bestuivers is de bloemkleur. Vooral de dagbloeiers tonen 
een verscheidenheid aan kleuren. Nachtbloeiers daarentegen hebben steeds 
witte bloemen maar kompenseren de afwezigheid van kleuren meestal door 
geurende bloemenO).
De kleur maar ook de vorm zullen bepaalde bestuivers aantrekken of anders 
gezegd de evolutie laat toe dat in een bepaald areaal de bestuivers b.v. zygo- 
morfe bloemen verkiezen, men zal opmerken dat na een bepaalde evolutie 
periode de meeste planten van deze populatie zygomorfe bloemen zullen 
vertonen. Anderzijds ziet men ook dat indien planten met een bepaalde ei
genschap zich gaan verspreiden naar gebieden waar deze eigenschap van 
geen nut meer is, gaandeweg deze eigenschap verloren gaat omdat andere 
bestuivingsmechanismen de overhand krijgen, waarbij b.v. zygomorfie van 
geen belang meer is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de lager 
gelegen gebieden het meestal insekten zijn die de bestuiving bewerkstelli
gen. In de hoger gelegen gebieden (boven de 3 .000 m) ligt het zwaartepunt 
bij de vogels.
Sommige bestuivers komen niet op de nektar af maar eten het stuifmeel. 
Minder bekend is dat stuifmeel een krachtig voedingsmiddel is met redelijk 
wat eiwitten en alhoewel de bezoekers zich te goed doen aan dit festijn ne
men ze toch meer dan voldoende materiaal mee om de bestuiving te verze
keren.
Men mag trouwens niet vergeten dat over 't algemeen de stuifmeelkorrels 
zeer klein zijn. De diameters variëren van 0,1 2 mm tot 0 ,035 mm en ze zijn 
met het blote oog dan ook nauwelijks te onderscheiden. De gele balletjes die 
men opmerkt op de bloem zijn dan ook klonters samengekoekte stuifmeel
korrels. Hierbij moet tevens gezegd worden dat elk zaadje dat gevormd 
wordt het gevolg is van een bevruchting: telkens wanneer de kern van een 
stuifmeelkorrel en die van een eicel versmelten vormt zich een zaad. Tevens 
zij vermeld dat in de beginfase van dit bevruchtingsmechanisme ook een al
ternatieve bevruchting met ander stuifmeel kan optreden. Dit kan aanleiding 
geven tot verschillende planten uit een en dezelfde zaadbes.
Beschouwen we nu even het mechanisme van de voortplanting bij de plan
ten (en tevens bij de meeste levende wezens die een zogenoemd seksueel 
voortplantingsmechanisme hebben): het erfelijk materiaal van al deze leven
de wezen zit opgeslagen in de zogenoemde chromosomen. Onder de mi- 
croskoop zien deze chromosomen er uit als naast elkaar liggende strengen. 
Alle cellen van een organisme bevatten deze erfelijke informatie in zijn ge
heel. De voortplantingscellen of geslachtscellen vormen hierop een uitzon
dering. Deze bevatten maar de helft van het erfelijk materiaal. De reden hier
voor is duidelijk. Versmelt een geslachtscelkern van een individu met een ge- 
slachtscelkern van een verwant ander individu, dan zal het gevormde em
bryo natuurlijk een volledige set met chromosomen bevatten die de groei 
toelaat van een normaal individu. Het mechanisme dat in levende wezens 
voor de produktie van de voortplantingscellen zorgt, zorgt ook meteen voor 
de opsplitsing van de chromosomen. Zo bevatten de stuifmeelkorrels de 
helft der chromosomen en de eicellen in het vruchtbeginsel het andere deel. 
Aangezien alle geslachtscellen de helft van het erfelijk materiaal bevatten 
moet het duidelijk zijn dat alle erfelijk materiaal in een normale cel minstens 
in het dubbel aanwezig moet zijn. (Red.: Bedoeld wordt dat er 2 maal zoveel
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chromosomen zijn, maar deze paren zijn niet identiek; zie naschrift.) Is dit 
niet het geval dan zal de voortplanting aanleiding geven tot afwijkende vor
men.
In de meeste planten beantwoordt de hoeveelheid erfelijk materiaal dan ook 
aan de wet van 2n chromosomen waarbij n alle gehele waarden kan aanne
men. De term die deze eigenschap omschrijft is ' ' Diploïd'' ("tweezijdig"). In 
het plantenrijk is nu het enige vervelende dat voor een bepaalde plantensoort 
deze faktor n niet eens constant hoeft te zijn. Zo zijn er voorbeelden bekend 
van planten waarvan geografische rassen bestaan met een 2n-waarde gelijk 
aan 22, 44 of 88.
Natuurlijk zijn nu alle kombinaties van aantallen chromosomen mogelijk en 
soms worden bewust sommige kombinaties gekozen om bepaalde eigen
schappen te bekomen. Zo is de "Triploïde" eigenschap (3n chromosomen) 
de aanleiding tot de vorming van bijvoorbeeld mandarijntjes of watermeloe
nen zonder pitten. Het is duidelijk dat deze eigenschappen een nieuwe vorm 
tot gevolg hebben die zelf onvruchtbaar is.

Prikkelbestuiving
Liefhebbers die niet bang zijn van een experiment vermelden zaadzetting van 
sommige planten na bevruchting met een aan de plantensoort vreemd stuif
meel, bijvoorbeeld met dat van Hamatocactus setispinus of zelfs van bepaal
de rozen. Wat gebeurt er nu in zo'n geval? Door de kieming van het vreemde 
stuifmeel in de bloem wordt een mechanisme in gang gezet dat de bloem 
vertelt dat er bevruchting heeft plaats gevonden. De plant wordt als het ware 
bedrogen doordat eigenlijk geen versmelting plaats vond van het erfelijk ma
teriaal van het stuifmeel met dat van de eicel. De gevormde zaadbes heeft 
wel duidelijk voor de verwachte zaden gezorgd. Er ontbreekt echter de helft 
van het erfelijk materiaal. Men noemt deze planten "Haploïd". De zaden die 
men hieruit oogst zijn meestal even kiemkrachtig als normale zaden. Het na
komelingschap uit deze zaden is echter steriel, zij kunnen hun erfelijk materi
aal niet delen tot vorming van geslachtscellen en een tweede eigenschap, 
die voor de liefhebber moeilijk te controleren valt, is dat de grootte van de 
plant beperkt blijft tot 66% van de grootte van de volwassen moederplant. 
Zulke planten kunnen slechts nog op vegetatieve manier vermeerderd wor
den, zoniet zijn ze uiteindelijk tot afsterven gedoemd.

Naschrift door Paul Neut
Wat voorafging is een opstel gemaakt door Willy Verheulpen, bijgestaan 
door J.P. Hernalsteen en het gevolg van een diskussievergadering over het 
onderwerp "Het bestuivingsmechanisme/Het "sexuele" gedrag van cactus
sen.". De bedoeling van dit artikel is reactie uit te lokken bij andere geïnte
resseerden en te weten te komen wat er zoal bestaat aan 
(Nederlandstalige?) literatuur die ons verder helpt. Uit welke bronnen putten 
andere schrijvers, hoe "o u d " is die informatie, is er iets nieuws onder de 
zon?
Persoonlijk ben ik niet "v ies" van enkele experimenten (zie Kultuurervarin- 
gen 1982 enzoverder), steeds op zoek naar het hoe en waarom, 
lezend/studerend wat anderen publiceerden of uitproberend wat sommigen 
(en ikzelf) als mogelijk beschouwden. Bij al die probeersels komt heel wat 
observatie te pas en komt men dikwijls tot leerrijke vaststellingen.
In mijn verzameling, die naast Noto's en Parodia's ook tal van andere plan
ten omvat doe ik geregeld bestuivingsproeven, hierbij steeds het gedrag der 
meeldraden, de rijpheid van stamper en stuifmeel observerend, nagaand



waarom sommige bestuivingen lukten, me afvragend waaraan sommige 
mislukkingen te wijten waren.
Over de seismonastie (hier de gevoeligheid der meeldraden) wil ik graag en
kele van mijn ervaringen, bedenkingen en vragen aan u voorleggen. 
Coryphantha. andreae, bumamma, clavata, cornifera, elephantidens, maiz- 
tablasensis, pallida, palmeri en radians.
Bij zelfbestuiving schenen deze planten zelffertiel te zijn; er vormde zich een 
zaadbes met ofwel half ontwikkelde, deels verschrompelde zaden, hetzij 
goed gevormde doch niet kiemkrachtige zaden. Bij kruisbestuiving was het 
zaad steeds goed gevormd en kiemkrachtig. Bij C. asterias, C. greenwoodii 
en C. pectinata was geen seimonastie te bespeuren.
Vraag: zou dit verschil in ''eigenschap'' ook terug te vinden zijn in een even
tueel verschil in de zaadstructuur? Zo ja, bij welke groep?
Parodia praktisch alle planten uit de ''Microspermae'' groep (Buxb.) ofte
wel "Politispermae - Sulcatae”  groep (Weskamp) hebben gevoelige meel
draden. Ze zijn (naar mijn weten) niet zelffertiel, alleen bij kruisbestuiving 
verkrijgt men vruchtzetting. Een uitzondering vormt de groep rond P. 
cardenasii/formosa (= "campestrae” ) die wel zelffertiel zijn. De overige, de 
"Obtextospermae”  en "Protoparodia”  vertonen geen seismonastie, zijn 
niet zelffertiel en moeten kruisbestoven worden, alhoewel ook hier enkele 
uitzonderingen zijn die wel seismonastie vertonen.
Hier is wel degelijk een verschil in de zaadstructuur der verschillende groe
pen.
Notocactus: De volgende planten vertonen seismonastie:
- praktisch alle planten uit de "Paucispini”  sektie met uitzondering van N. 

linkii en de planten rond N. acutus (Fricianae);
- alle planten uit de sektie der "Scopanae” , bijna alle "Wigginsiae”  en en

kele der "Uebelmannianae”  (N. uebelmannianus en ± N. crassigibbus);
- de hele sektie der "Herterianae”  met uitzondering van N. horstii;
- verder nog N. fuscus, N. rauschii, N. schlosseri en N. werdermannianus. 
Alle hebben gevoelige meeldraden maar slechts de "Paucispini”  (met uit
zondering van N. ottonis var. vencluianus) en de "Wigginsiae”  (met uitzon
dering van N. neohorstii) zijn zelffertiel.
Mammillaria bij de planten in mijn verzameling (dat zijn er heel wat) heb ik 
seismonastie nooit waargenomen. Seismonastie bij Mammillaria schijnt ech
ter wel te bestaan en vele van deze planten zouden zelffertiel zijn.
Vraag: hoe gebeurt die zelfbestuiving bij Mammillaria's, tot welke groep be
horen die "zelffertielen” ? Hoe kiemkrachtig is hun zaad?
Dolichothele. nooit waargenomen, schijnen echter wel zelffertiel. 
Aylostera/Rebutia nooit seismonastie waargenomen. Vele planten zijn wel 
zelffertiel en hun zaad is goed kiemkrachtig. Men veronderstelt dat de zelf
bestuiving gebeurt bij het mechanisme van openen/sluiten der bloemen. 
Astrophytum. nooit seismonastie waargenomen.
Sulcorebutia; Weingartia; Mediolobivia; Echinopsis; Lobivia; Acanthoca- 
lycium; Echinofossulocactus; Gymnocalycium; Thelocactus; Islaya; Frai- 
lea; Copiapoa; Pyrrhocactus; Thelocephala; Neoporteria; Echinocereus; 
Hamatocactus; Ferocactus en Cleistocactus vertonen naar mijn ervaring 
geen seismonastie.
Hopelijk viel dit artikel u niet te zwaar... We verwachten wel enkele reakties, 
ervaringen of andere positieve mededelingen. Laat gerust van u horen.

Slot volgt, evenals de Literatuurreferenties
Rumoldusstraat 16, B 1750 Schepdaal



Matucana oreodoxa, cultuurplanten. Foto: R. Bregman

Het geslacht M atucana Br & R. (XXVII)

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

M atucana oreodoxa (Ritt.) Slaba. Kaktusy 22 (6), p. 1 28 (1 986)
(oreodoxus = roem van de bergen?)

Synoniemen:
Eomatucana oreodoxa Ritter. K.u.a.S. 16 (12), p. 230 (1 965) 
Borzicactus oreodoxus (Ritt.) Don. The Nat. Cact. & Succ. Journ. 26 (1), 
p. 1 0 (1 971)
Matucana oreodoxa var. turbiniformis n.n.

Beschrijving
Lichaam grasgroen tot donkergroen, bolvormig, tot 80 mm dik; zelden 
spruitend, met dikke penwortel. Ribben 7-1 2, sterk afgeplat, 3-6 mm 
hoog, met vlakke ronde knobbels. Areolen rond tot ovaal, 1-3 mm lang, 
met weinig wit vilt, 8-1 5 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning naaldvor
mig, recht tot iets gebogen, buigzaam, bruinachtig, later grijs wordend; 
randdoorns 4-10, 1-3 cm lang; middendorens (indien aanwezig) 1-2, 1 ' A -  

4 cm lang.
Bloem 4-6 cm lang, in anthese ca. 3 cm breed, slank trechtervormig, acti- 
nomorf, petalen okerkleurig tot oranjerood. Bloembuis ca. 4 mm dik, met 
dikke vlezige wand, groenachtig tot roodbruin, met opvallend weinig 
schubben, nagenoeg onbehaard. Nektarkamer open, 8-15 mm hoog. 
Helmdraden aan de basis wit, naar boven overgaand in rood, helmknoppen 
bleekgeel; primaire meeldraden slechts aanwezig in de bovenste helft van 
de bloembuis, secundaire meeldraden met korte helmdraden zodat deze 
niet buiten de bloem uit steken. Stamper wit tot bleekgroen, stempellobben 
4-6, ca. 2 mm lang, lichtgeel.
Vrucht ovaal, ca. 14 mm lang, ca. 8 mm dik, bleekgroen tot rosé.
Zaad als beschreven in deel XXVI, ca. 1,2-1,7 mm hoog, 1,3-1,8 mm 
breed, 0 ,8-1 ,0  mm dik; embryo met sterk gekromde cotylen.

1 2



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

BESTUUR
Voorzitter: J. Defesche 
Vice-voorzitter: M. de Bekker 
Secretaris: F.R. de Groot 
Penningmeester: J. Vrenken 
Bestuurslid België: J. de Wael 
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest 
Alg. Bestuurslid: E. van Die-van Wijnen 
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden.

FINANCIËLE ZAKEN
J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel, 
tel. 04132-72917.
Postgironr. 680596 t.n.v. Succulenta te Volkel. 
Bankrek.nr. 55.32.38.981 bij de A.B.N. t.n.v. 
Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de 
Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Vol
kel.
LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
f 40,00, jeugdleden f 20,--, leden in België Bfrs 725 
en voor elders wonende leden f 50,00. Inschrijfgeld 
voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 140.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de 
ledenadministratie.

LEDENADMINISTRATIE
M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. 
Aanmelding en verzoeken om inlichtingen uitslui
tend schriftelijk.

SECRETARIAAT
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad, 
tel. 03200-41379.

BELGISCHE BELANGEN
J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109; B 1851, 
Grimbergen, België.
PROPAGANDA
W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT 
Montfoort, tel. 03484-1083.

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.

VERENIGINGSNIEUWS:
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad, tel. 
03200-41379.
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschij
nen.
ADVERTENTIE EN VRAAG EN AANBOD
M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen, 
tel. 04102-1964.
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.
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.

LOSSE NUMMERS
P. Melis, Korenbloemstr. 13, 5409 AX Odiliapeel.

INSTELLINGEN
BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus a f 1,50 te bestellen op girorek.nr. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

BOEKENVERKOOP
M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden, 
tel. 04149-3856.
Het boek Discocactus is nog slechts voorradig in 
Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend 
woordenboek van nagenoeg alle voorkomende La
tijnse 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.
R.Z.H. en VERENIGINGSARTIKELEN
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lun- 
teren,
tel. 08388-3579.
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 jaar
gang per band. Prijs f 16,- per stuk incl. porto
kosten.

3 Verenigingsspelden in broche-vorm of als 
steekspeld. Prijs f  4,- per stuk.

4 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.

5 Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortin
gen.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta 
afd. verkoop 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.

CLICHÉFONDS

Er zijn nog zaden voorradig. Er 
is een nieuwe beste llijst in deze 
Succulenta opgenomen. Geeft U 
dus rustig een tweede bestelling 
op. Hr. Schraets zal deze net zo 

voortvarend als uw eerste 
bestelling behandelen.
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AFDELINGSNIEUWSEVENEMENTENKALENDER
17-18 febr.

21 apr.

21-22 apr. 
28-29 apr.

19 mei 
19-20 mei

27 mei 
1- 3 juni

: Plant en Interieur in de Hortus in 
Haren, info 050-632010.

: Bijeenkomst’ Studiegroep Succulen
ta bij Hr. Pullen, Nieuwleusen.

: Plantenbeurs in de Hortus in Haren.
: Internoto bijeenkomst in Böblingen, 

B.R.D.
: Goudse cactusbeurs.
: Tentoonstelling van "Leuchtenber- 

gia” .
: Internationale Asclepiadag.
: Cactus-expo in de botanische tuin 

te Monaco in samenwerking met de 
Franse cactus en vetplantenver. 
AIAPS.

3- 4 juni

juni

9 juni 

30 juni-2 juli 

1 sept.

8- 9 sept. 
15-16 sept. 
23 sept.

6 okt.

Plantententoonstelling in het Cultu- 
reel-centrum te Zolder.
Jaarlijkse tentoonstelling van de 
afd. CACTUSWEELDE afd. Noorder- 
kempen.
Tweede Vlaamse Plantenbeurs in 
het kasteel van Poeke. 
Tentoonstelling i.v.m. 30-jarig 
bestaan van Grusonia te Roeselare. 
13e Internationale cactus- en vet- 
plantenmarkt te Nijmegen.
E.L.K. te Blankenberge. 
Plantenbeurs in de Hortus in Haren. 
Internationale Succulentenbeurs, 
Brasschaat.
Ruilbeurs van het Noorden te Zuid- 
laren.

30-11/9-12 : VIVOKA 90 te Middelburg.

Afd. Achterhoek
8 febr. Lezing.
Afd. Amsterdam
19 jan. Jaarvergadering. Gebouw de Rietwijker, 3e 
Schinkelstr. 9, Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België
26 jan. Hr. van Crieckingen-Brazilië; 23 febr. Hr. 
Vanden Broeck-Bolivië. In Het Hoge Rijksinstituut 
voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde, aan
vang 20.00 uur.
Afd. Gouda e.o.
18 jan. Jaarvergadering en lezing over Ceropegia’s 
door Hr. Shirley; 15 febr. Lezing over Namibië door 
Hr. ter Brugge. Plaats ” ’t Brandpunt” , Turfmarkt 
58, Gouda, aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen
18 jan. Lezing door Hr. Hofstee; 15 febr. Lezing 
door Hr. Pullen over Botanische tuinen in Europa. 
Plaats De Hortus te Haren, aanvang 19.30 uur.
Afd. Utrecht e.o.
12 febr. Jaarvergadering. Plaats is gewijzigd. Info 
03484-1083, aanvang 19.30 uur.
Afd. Zaanstreek
2 febr. Jaarvergadering. Plaats Stadskwekerij, 
Brusselsestraat 10, Zaandam, aanvang 20.00 uur.
Afd. Zeeland
26 jan. Jaarvergadering; Plant van de maand Noto- 
cactus door Hr. Marinissen. Plaats Thomaskapel, 
Vrijlandstraat, Middelburg, aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid-Limburg
6 febr. Praktijkavond, zaaien, enten, verspenen, ver
zorging, bemesting etc.

25-JARIG JUBILEUM
BIJEENKOMSTEN VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN

E. BLOMME, Stanislas Meuslei 42, B2120 
Antwerpen, België

H. BOERSMA, Frans Halslaan 10, 3241 AB 
Middelharnis

PROF. DRS. L. VAN KAMPEN, Koolmeeslaan 6, 
2261 EW Leidschendam

J. KLEINSTAARMAN, Holtmühlestraat 5, 5932 BA 
Tegelen

J.W.M. MEIJER, Herenweg 222, 3648 CP Wilnis
J. MESU, Nachtegaalstraat 12, 4335 CG 

Middelburg
PETR. NELEN, Hogeweg 328, B2091 Hoevenen, 

België
F. L.J.A.W. VERWER, Kapellerlaan 61, 6041 JB 

Roermond
L. VAN DER WEIT-WASLANDER, Grovestins 35, 

9051 GX Stiens
A. WIJNEN-ROOK, Schoolstraat 60, 2912 CR 

Nieuwerkerk IJssel

Cactusvrienden Limburg
12 febr. Een diamontage over Echinocereus door 
Jos Vrenken. Plaats Cultureel Centrum van Heus- 
den-Zolder om 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen
18 jan. Statutaire afdelingsvergadering + diavoor- 
dracht; 15 febr. Diavoordracht over Caudiciforme 
planten door Hr. Leclerq. Plaats "Vogelenzang” , 
Miksebaan in Brasschaat, aanvang 20.00 uur.
M. Bastiaenssens, tel. 03-6519211.
Grusonia
9 febr. Hybriden een diamontage door Robert Fon- 
teyne. Plaats zaal Don Bosco, Pastoriestraat te 
Torhout, aanvang 20.00 uur.
Johan Keirse, tel. 050-824660.
Leuchtenbergia
19 jan. Bolivië door F. Vandenbroeck; 16 febr. Alles 
over zaaien. Plaats Dienstencentrum, Schoolstraat 
in Schilde, aanvang 20.00 uur.

40-JARIG JUBILEUM
N.G. HAFKAMP, Brammershoopstraat 23, 7859 

TG Eeserveen
Dr. A.M. HAMOEN, Hooiweg 206, 9765 EN 

Paterswolde
ED VAN HOOFSTADT, Kasteellei 111, B.2110 

Wijnegem, België

Diverse Belgische verenigingen hebben mij ver
zocht de cactus en vetplantenliefhebbers in Neder
land een voorspoedig en succesvol 1990 toe te 
wensen.

2



BIJ HET BEGIN VAN 1990

Natuurlijk begin ik met U en de Uwen een gezond en succesvol 1990 te wensen, dit uiteraard mede na
mens mijn collega-bestuursleden.
Januari is bij uitstek de maand om de zaakjes weer even op een rij te zetten, te analyseren en nieuwe 
plannen te maken.
Het Succulenta-bestuur is daarop geen uitzondering, getuige de nieuwe opzet van deze "gele pagina’s” , 
de verdere inhoud van deze pagina's en het vervolg in de komende maanden.
Maar het verleden is ook interessant en wel uit oogpunt van analyse en verbetering, wij streven naar ver
beteringen maar het heden dreigt ons parten te gaan spelen.
Het dramatische hoge aantal leden dat ons verlaat noopt ons misschien tot tussentijdse bezuinigingen en 
bezuinigingen zijn vrijwel nooit populair en gaan moeilijk hand in hand met verbeteringen.
U kunt ons helpen door te reageren en die zaken die tot leegloop kunnen leiden of die voor verbetering 
vatbaar zijn aan de kaak te stellen.
Het plan is om daar zelfs een aparte ruimte in deze pagina’s voor te reserveren zodat er misschien een 
discussie kan ontstaan. Reageer dus, schrijven, bellen en liefst naar het secretariaat.
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de "stille krachten” even uit de anonimiteit te ha
len, elke afdeling,kent ze wel, mensen die gewoon een stukje werk doen, zó gewoon dat bijna niemand er 
meer stil bij staat.
Gelukkig hebben wij ais Bestuur ook hulp van een aantal van deze mensen, twee dames die het correctie
werk voor deze pagina’s doen, een meester in de rechten die ons o.a. met de Statuten heeft geholpen, een 
dame die de sprekerslijst aan het herschrijven is, een man die alle ” groen” tijdschriften doorleest en rea
geert op cactus en succulenten zaken, een man die ons een hele pagina-advertentie bezorgt, een man die 
sedert jaar en dag het grootste aantal nieuwe leden aanbrengt. Al deze mensen onze hartelijke dank, zon
der uw steun was het voor ons aanzienlijk moeilijker. Toch ontaardt dit stuk weer in een gewone bedel
brief, we kunnen namelijk nog veel meer hulp gebruiken en er zijn niet alleen zoveel plannen maar uw ei
sen worden hoger, de informatie moet uitgebreider, een aantal zaken zijn al geruime tijd blijven liggen 
etc. etc.
Voorbeelden? Dat kan, mensen die ons dia-bestand in de computer kunnen onderbrengen, mensen die on
ze diathecaris kunnen helpen met het opbouwen en beoordelen van dia-series, alle kleurenclichés (b.v. de 
voorpagina’s) in een lijst opnemen liefst voor computergebruik, enthousiaste ruilers, hulp bij de Floriade 
of andere wervingsaktiviteiten etc. etc.
Diegenen die zich aangesproken voelen kunnen beter NU reageren, straks zijn er weer andere zaken die 
uw aandacht vragen.

Rob de Groot, secretaris

AANVULLING ZAADLIJST CLICHÉFONDS

Onderstaande soorten werden ontvangen na het drukken van de zaadlijst. We willen U toch niet de 
mogelijkheid onthouden deze zaden te bestellen. Voor de leveringsvoorwaarden en de verklaring 
van gebruikte tekens kunt U de zaadlijst in het decembernummer van Succulenta raadplegen. Ook 
kunt U nog zaden bestellen uit deze zaadlijst.
Hierbij is een bestellijst gevoegd, die U uit het blad kunt halen.
Tenslotte nog een fout die geslopen is in de zaadlijst van december. Daarin staat dat Othonna lo- 
bata (OT 01) verkrijgbaar is per 5 porties (%). Dit is niet juist, OT 01 kost per portie f  2,-- ($).

NAGEKOMEN ZADEN:
ANC ANCISTROCACTUS
03 M $ tobuschii SB987 10zpp (zeldaam)
ESC ESCOBARIA
17 M $ leei SB397 (blijft erg klein)
18 M $ sneedii SB730 (vormt groepen met kop

pen van 2 cm doornee)
TOU TOUMEYA
01 M $ papyracantha SB504 10zpp

J.A. Schraets, Tegelseweg 13 5912 BD Venlo
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VOOR
ALLE SOORTEN 
CACTUSSEN HET 
HELE JAAR DOOR 
IN HUIS OF IN DE KAS

Geef uw zaailingen een goede 
start door ze te voorzien van 
voldoende licht van groeilam- 
pen.

"Using a growlight you can 
have an indoor garden in any 
dark corner'' Sunday Times.

Het vertrouwen in onze produc
ten geeft ons de mogelijkheid 
onze producten met
2 maanden niet goed geld terug garantie

aan te bieden.

VUL DE BON IN VOOR GRATIS BROCHURE Sunlight Systems

Naam: ....... Amstei 168
Adres: .......  1017 AE Amsterdam
PC + woonplaats:......  Tel. 020-384957
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DRUKWERK
Dhr. 

Aan Mevr. 
Mej.

(adres)

(postcode) (plaats)

Clichéfonds "Succulenta” 
Tegelseweg 131 
5912 BD VENLO

Ondergetekende wenst de hieronder en aan ommezijde vermelde soorten 
uit de lijst 1989-1990 te ontvangen.

Soorten a f  2,- (Bfrs 38) Vervangnrs. soorten a f  2,-

Porties a f  2,40 (Bfrs 45) Vervangnrs. porties a f  2,40

Porties a f  10,- (Bfrs 190) Vervangnrs. porties a f  10,-

Dhr.
Bestelling van: MevL.

Mej.

(adres)

Lid nL
(postcode) (Plaats)

Totaal bestelling:
soorten è f  0.60 = f

ó Bfrs 11 = Bfrs
è Bfrs 38 = Bfrs

soorten è f  2,00 = f è Bfrs 45 = Bfrs
è Bfrs 190 = Bfrs
è Bfrs 95 = Bfrs

pakketjes è f  5,- = f = Bfrs 19
Bijdrage Portokosten 
(beneden t  25,-) = f

(beneden Bfrs 500)
1,00 Bfrs

Totaal f

□  Als lid van Succulenta betaal ik na ontvangst van zaden en rekening.
□  Ik betaal na ontvangst van een rekening.
□  Ik heb bovengenoemd bedrag overgemaakt op..................................via...

□  Zend mij de gratis zaaitips.
□  Kruis het gewenste vakje aan.



Soorten è t 0,60 (Bfrs. 11) Vervangnrs. a f 0,60 (Bfrs. 11)

Pakketjes van 10 soorten è f 5,-- (Bfrs 95) Van Echinocereus, Mamillaria, Gymnocalycium en 

M elocactus kunt U 20 ve rsch illende  soorten beste llen  voor te lkens  2x f 5 ,-).

ACA/WEI AST/ECM CER/CLE/TRI COY ECC ECC ECN ESC

ESP/ORE ECA/FER GYC7TUR GYM GYM NCH/NEP LOB

MAL MAL MEL MEL NOT PAR REB SUL THE AG

AR/DN/GI AUCN/TI LI



Dhr. 
Aan Mevr. 

Mej.

DRUKWERK

(adres)

(postcode) (plaats)

Clichéfonds "Succulenta” 
Tegelseweg 131 
5912 BD VENLO

Ondergetekende wenst de hieronder en aan ommezijde vermelde soorten 
uit de lijst 1989-1990 te ontvangen.

Soorten a f  2 ,- (Bfrs 38) Vervangnrs. soorten a f  2,-

Porties a f 2,40 (Bfrs 45) Vervangnrs. porties a f  2,40

Porties a 1 10,- (Bfrs 190) Vervangnrs. porties a f 10,-

Dhr.
Bestelling van: MevL.

Mej.

Lid riL
(postcode)

(adres)

(Plaats)

Totaal bestelling:
______ soorten è f 0,60
______ soorten è t 2,00
______ porties è f 2,40
______ porties è t 10,--
______ pakketjes ó f 5,-
Bijdrage Portokosten 
(beneden f 25,-)

Totaal

= f __________
= f __________
= f __________
= f __________
= f __________

= f 1,00
f __________

è Bfrs 11 = Bfrs 
è Bfrs 38 = Bfrs 
è Bfrs 45 = Bfrs 
è Bfrs 190 = Bfrs 
è Bfrs 95 = Bfrs 

= Bfrs 
(beneden Bfrs 500) 

Bfrs

□  Als lid van Succulenta betaal ik na ontvangst van zaden en rekening.
□  Ik betaal na ontvangst van een rekening.
□  Ik heb bovengenoemd bedrag overgemaakt op ............................... via...
□  Zend mij de gratis zaaitips.
□  Kruis het gewenste vakje aan.
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Soorten è f  0,60 (Bfrs. 11) Vervangnrs. è /  0,60 (Bfrs. 11)

Pakketjes van 10 soorten è f  5,-- (Bfrs 95) Van Echinocereus, Mamillaria, Gymnocalycium en

M elocactus kunt U 20 ve rsch ille n d e  soorten beste llen  voor te lkens 2x f 5,--).

ACA/WEI AST/ECM CER/CLE/TRI COY ECC ECC ECN ESC

ESP/ORE ECA/FER GYC/TUR GYM GYM NCH/NEP LOB

MAL MAL MEL MEL NOT PAR REB SUL THE AG

AR/DN/GI AL/CN/TI LI



R.Z.H. 1990

Verleden jaar zijn we van start gegaan met een nieuwe vorm van "ruilen" voor de gevorderde ruiler.
Het is me opgevallen dat niet iedereen op de hoogte was van deze verandering. Dus: RUILERS OPGELET! 
Het is n.l. zo, dat het echte ruilen tussen twee personen haast niet meer lukt. Vooral de meer gevorderde 
liefhebber vindt niet altijd iets van zijn of haar gading bij degenen die contact met hem of haar opneemt. 
Daarom is er nu ook een mogelijkheid om planten te koop aan te bieden.
De mogelijkheid om te ruilen blijft dus bestaan, maar daarnaast kan men ook planten kopen of verkopen. 
Als U mee wilt doen gaat U als volgt te werk:
Maak een lijst op van alle planten die U wilt ruilen en/of verkopen. Deze lijst stuurt U op aan het adres on
der aan dit stukje. Na verloop van tijd krijgt U de gebundelde lijsten van alle deelnemers toegestuurd. Ook 
mensen die geen plantenlijst hebben ingestuurd, kunnen om de ruillijsten vragen.
U neemt dan onderling contact op en probeert tot een ruil te komen. Lukt dit niet dan kan men overeenko
men om een kleine vergoeding te geven voor de verkregen planten. Maak hierover echter wel goede af
spraken!
Voor de beginner gaan we ook weer aan de slag. Van de zaaiende liefhebber ontvangen we graag overtol
lige zaailingen om onder de beginners te verdelen. De liefhebber raakt zo op een zinvolle manier zijn 
plantjes kwijt en de beginner vaart er wel bij. Bovendien kunnen schenkers van planten drie wensplanten 
opgeven, R.Z.H. zal proberen een van deze wensen te vervullen.

Wat moet U doen om aan R.Z.H. 1990 deel te nemen?
1. Beginners maken f 5,-- over op gironummer 3960475 ten name van R.Z.H. Molenweg 56, Lunteren. Wilt 
U hierbij vermelden "beginners 1990” . Beginners uit België gireren Bfrs 100,-. Mocht U voor de instand
houding van R.Z.H. 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 meedoen 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 + 12 verschillende 
plantjes.
2. Ruiters gireren f 5,- op gironummer 3960475 ten name van R.Z.H., Molenweg 56, Lunteren. Daarnaast 
sturen ze de lijst met plantennamen en hun eigen naam, adres, telefoon en gironummer. Wilt U de gege
vens en plantennamen duidelijk schrijven?

De verschuldigde bijdragen en gegevens ontvangen wij graag voor 31 maart. Tot slot een verzoek aan 
iedereen die planten aan R.Z.H. wil geven voor verdeling. Wilt U die zodra U ze kwijt wilt, zonder pot en 
aarde en bij vorstvrij weer opsturen naar het adres onder aan dit stukje? De onkosten worden vergoed. U 
kunt de planten natuurlijk ook komen brengen, maar bel eerst even voor de zekerheid.
Doet U allemaal mee, laten we er met elkaar een goed ruiljaar van maken.

E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren, tel. 08388-3579. Giro: 3960475 t.n.v. R.Z.H.

DE ONTWIKKELING VAN HET LEDENAANTAL VAN SUCCULENTA VANAF 1979

Deze lijst spreekt voor zich, wij willen het trekken van conclusies aan U zelf overlaten en ons beperken tot 
het aanstippen van enige opvallende punten.
Voor diegenen die denken dat de contributie-verhoging de directe oorzaak van de terugval in ’89 is, zij op
gemerkt dat het ledenaantal eind aug. van 1989 ± 2750 was en eind sept. ± 2700.
Dankzij onze computergegevens hebben wij nu voor het eerst een exact inzicht in de soort leden en heb
ben de groep die b.v. een ruilabonnement heeft, kunnen uitsplitsen.
Het getal van nu is dus inclusief die negatieve korrektie. Opvallend zijn de getallen van die jaren dat we 
een aktief ledenwerfbeleid voerden, 1986, 1987 en 1988.
De volgende maand gaan we verder met dit soort gegevens en dan specifiek op de afdelingen toegespitst.

John van Eijsden, Rob de Groot en Jos Vrenken

De ontwikkeling in ledenaantallen van Succulenta sedert 1979
Jaar K ontributie Ledental Verlies/W inst Jaar K ontributie Ledental Verlies/W inst

1979 f  30,- 4075 - 1985 f  35,- 2860 - 180

1980 f  35,- 3900 - 175 1986 t  35,- 2800 - 60
1981 f  35,- 3670 - 230 1987 f  35,- 2875 + 75
1982 f  35,- 3460 - 210 1988 f  3 5,- 2850 - 25
1983 / 35,- 3185 - 275 1989 f  35,- 2642 - 208
1984 f  35,- 3040 - 14^ C orrectie  in ru ilabonnem enten e.d. 2566 - 76
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CACTUSSEN- EN VETPLANTENKWEKERIJ
KRAMER

Hegedijk 120. 8404 GE Langezwaag 
(tussen Heerenveen en Gorredijk) 

telefoon 05130-88140 
geopend: ma.-za. 9.00-18.00 uur 

dinsdagmiddag gesloten.
OOK VEEL ANDERE SUCCULENTEN, 

o.a. Tillandsia's.

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

DOUG ft VIVt ROWIAND
200 Spring Rood • Kempilorv B«dtord • Englond MK42-4N0 

Telepho**) Bedford (0214) S«9?0

NIEUW NIEUW
An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus

door Fritz Hochstatter 
met bijdragen van dr. Günther Hentzschel.

U volgt de auteur over 100.000 km door de natuur 
in de USA.
Inhoud: reisverslagen, groeiplanten, klimaat, 
bodemonderzoek, 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.

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.

CACTUSKWEKERIJ

[ S p e c i ü l P l a n  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

BEGIN HET JAAR GOED!
1 Bestel direct onze gratis zaadlijst met een interessant groot as

sortiment zaden van andere succulenten, afrikaanse gewassen 
en natuurlijk ook cactussen en mesems

2 Overtuig U. Niet alleen de gevorderde maar ook de beginnende 
liefhebber kan door de korte beschrijvingen zijn keus maken.

3 Bestel zaad en ga zaaien: een hoogtepunt van onze hobby

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830

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 T illandsia ’s.

G. Köhres
WingertstraBe 33 - D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.
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REAKTIES VAN DE AFDELINGEN OP DE FLORIADE-BRIEVEN
De brieven met uitleg en vragen aan U over de deelname aan de Floriade waren redelijk uitgebreid, toch waren er nog 
onduidelijkheden en vervolg vragen.
Deze vragen kunnen alleen in de toekomst opgelost of beantwoord worden, zodra er een definitieve toewijzing is kan 
een werkgroep aan de slag en zullen al die punten stuk voor stuk opgelost moeten worden.
Het verzoek aan U was om de brieven voor 30 september te beantwoorden, echter in december kwamen er nog 
reakties en 10, TIEN afdelingen hebben nog helemaal niets van zich laten horen of zien, m.i. een niet in een 
vereniging passende zaak.
De resultaten:
33 afdelingen, daarvan hebben 
10 nog niet gereageerd
17 positief gereageerd, waarvan 5 zeker financiën toezegden 
5 puur negatief reageerden 
1 onduidelijk.

Voor de specificatie zie staat 1.

Aansluitend ziet U de voorstellen die er kwamen, lees ze aandachtig door misschien kunt U er iets van gebruiken.

Voor die afdelingen die wel reageerden, onze dank en het vervolg zal geven worden door de werkgroep Floriade 
bestaande uit:
een vertegenwoordiger van elk van de uitvoerende afdelingen 
te weten; Gouda, ’s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht 
een bestuurslid, Rob de Groot, 
de ontwerper, Nico Uittenbroek.

De Floriade-organisatie heeft toegezegd ons in januari uitsluitsel te geven en zodra wij iets weten zullen we of direkt of 
via deze pagina's naar U reageren.

Rob de Groot

Voorstellen door de afdelingen betreffende financiering Floriade 1992

Sponsoringen via kwekers.
Planten ter beschikking te stellen, deze mogen dan 
later verkocht worden.
Stukjes in b.v. Groei & Bloei.
Lotenverkoop.
Volstaan met een info-stand event. samen met pro
fessionele kwekers.
Deelname overlaten aan de professionele kwekers. 
Volstaan met een goede wervings-prospectus. 
Planten van en via de kwekers.
Loterij, laat lot tevens reductie-bewijs toegang van 
de Floriade zijn.
Prijs van de kalenders tijdelijk met b.v. f 1,50 
omhoog.
Maken van T-shirts, stropdassen, stickers etc. 
Benaderen professionele kwekers en kassenbou- 
wers voor sponsoring.
Eventueel tijdelijke kontributie-verhoging.
Info-kaart ophangen met daarop alle afdelingen 
eventueel met adressen.
Opslag van f 1,- per meter op de tafelhuur van alle 
beurzen.
Planten door kwekers ter beschikking laten stellen. 
Meer advertenties.
Een gratis advertentie in de gele pagina’s, tegen stel 
f500,-sponsoring.
Samenwerking zoeken met buitenlandse Cactus
verenigingen.

7



Opgaven voor het maart nummer moeten vóór 15 
februari 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.

Te koop: Jaargangen Succulenta 1979 t/m 1989. In 
één koop f  1 5 0 , J. Vermaas, Noldijk 112, 2991 VL 
Barendrecht, tel. 01857-1802.

Te koop: Jaargangen Succulenta 1976 t/m 1988, 
liefst in één koop. M. v.d. Meulen, P. Baststraat 
353, 1071 TV Amsterdam, tel. 020-794650 (alleen ’s- 
avonds).

Te koop: Zaden en éénjarige planten van de echte 
woestijnroos, geen Adenia. Tevens éénjarige zaai
lingen van Testudinaria macrostachya (Olifants- 
voet). P. Dirven, Frans Halsstraat 22, 4715 BX 
Rucphen, tel. 01654-1675.

NIEUWE LEDEN

Te koop: Jaargangen Succulenta compleet 1975, 
1976, 1978 t/m 1982 en 1985. Incompleet 1971 mei 
ontbr., 1972 juni ontbr., 1977 jan. ontbr., 1983 jan. 
en aug. ontbr., 1986 jan. ontbr. Prijs f  15,- voor 
complete en I 10,- voor incomplete jaargangen 
excl. porto. M. Marinissen, Rustenburgplantsoen 
34, 4337 VP Middelburg, tel. 01180-26083 (na 18.00 
uur).

Gevraagd: Een ECHTE cactusliefhebber(ster) die 
de periode van half maart tot eind september 1990 
wil doorbrengen aan de COSTA DEL SOL (Zuid 
Spanje). Gratis electra, gas en water. Tegenpresta
tie het goed bijhouden van mijn cactus- en andere 
succulentenverzameling. Mijn huis is gelegen bij 
een klein dorp direct aan de kust. Brieven s.v.p. 
met vermelding van telefoonnr. aan: Jack A. Nagte- 
gaal, Apt. 263, Almunécar-18690 (Granada), Espa
na.

Biezen J., Leisstraat 6, 2951 VE Albasserdam 
Geest-de Ruiter J. v.d., Hamburgerweg 48, 3851 EM Ermelo 
Bouwmeester T., Volder 86, 1625 TG Hoorn 
Keenens T., Sinte Veerledreef 21, 03080 Steenokkerzeel, 

België
Polak A.C., H. van Avercampweg 47, 1191 EX Ouderkerk 

Amstel
Stigter H., Broekdijk 33, 4041 CT Kesteren 
Texas A&M University Libr., College Station, Texas 77843 

U.S.A.
Bladel M.J.G.M. van, Rompertdreef 48, 5233 EL ’s-Her- 

togenbosch
Frohn H., Concertstraat 13, 7323 KM Apeldoorn 
Secr. T. Stekeltje, Steenweg 0 Heindonk 11, 02801 Heffen/ 

Mechelen, België
Nitzschke S., Venloerstr. 37, Köln-1, B.R.D.
Stellingwerf J., W. Pijperplein 104, 3702 AN Zeist 
Zwijns M., LN C. v. Cattenb. 107, 2585 EX Den Haag 
Broere B.P., Elritsstraat 194, 3192 CH Hoogvliet 
Herinckx Josse, Benedestraat 173, 01851 Grimbergen, 

België
Steygerwalt H., M. v. St. Alegondastr. 3, 4142 CA Leerdam 
Jongedijk J., Butewei 49, 8409 JN Hemrik

INTERNATIONALE CACTUSCLUB VAN BELGIË

De Int. Cactusclub van België is een nationale vereniging die 6 boekjes per jaar uitgeeft telkens met 6 
kleurenfoto’s. Het lidgeld bedraagt 500 Bf. Ingebonden boekjes van 1987 en 1988 zijn te verkrijgen voor 
400 Bf. Overschrijven kan op nrs. 733-2391705-06 of 000-1588735-69 van de Int. Cactusclub van België, No- 
telaarstraat 17, 2820 Bonheiden. De twee voorzitters zijn steeds te bereiken. Hun adres en telefoons zijn: 

Guy Van Moer Mevr. Desender-Bruneel
Notelaarstraat 17 C. Barbierlaan 9
2820 Bonheiden 8021 Loppem
tel. 015/553364 tel. 050/825223

Iedereen is hartelijk welkom in de ronde en dat mag in de nederlandse of de franse taal.

Verder wensen we langs deze weg:
ALLE CACTUSLIEFHEBBERS EEN EVEN ZONNIG 1990 TOE MET GEZONDHEID EN GELUK OP DE KOOP 
TOE!

vanwege: INT. CACTUSCLUB VAN BELGIË

R.Z.H.

Ruilen Zonder Huilen gaat weer 
van start. U kunt de ru illijs t 

alvast gaan samenstellen en uw 
wensplanten uitzoeken of 

bepalen.

HEEFT U NOG MOOIE DIA’S?
Gewone en bijzondere planten 

Planten in het landschap 
Bloemen en zaadbessen

Als U deze ter kopieëring tijdelijk wilt 
afstaan, zou uw diathecaris er graag meer 

van horen of lezen.
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Opmerkingen
Matucana oreodoxa is een sterk van de overige Matucana-soorten afwij
kende plant, zowel in habitus als in bloembouw. Vooral de bloem is uniek 
in het geslacht Matucana. Deze lijkt nog het meest op die van M. madiso
niorum  De bloemen van beide soorten zijn slank, actinomorf en missen 
geheel de ring van primaire meeldraden onder in de bloembuis die bij de 
overige Matucanasoorten de nektarkamer afsluit. Op grond van deze over
eenkomsten stelde Ritter beide soorten in een apart geslacht: Eomatucana. 
We hebben al eerder geschreven dat dit op een kwalijke vergissing berust: 
beide soorten zijn absoluut niet zodanig nauw met elkaar verwant. Naast 
genoemde overeenkomsten tussen de bloem van M. oreodoxa en M. madi- 
soniorum zijn er ook een paar opmerkelijke verschillen waar te nemen: 
naast taxonomisch minder belangrijke verschillen als de lengte en de kleur 
van de bloem en de beharing van de bloembuis valt M. oreodoxa op door 
de zeer vlezige bloembladeren en het feit dat de bloem zich 's nachts en in 
de vroege morgen gesloten houdt. De bloem van M. madisoniorum blijft 
dag en nacht geopend.

Is M. madisoniorum allerminst een Eomatucana (=  "oer-matucana") maar 
juist een hoog ontwikkelde soort (zie deel XII, Succulenta 67 (1), p. 12,
1 988), M. oreodoxa zou daarentegen heel goed een restant van een oer
vorm kunnen zijn: de plant groeit in een gebied waar ook andere oorspron
kelijke Matucana-soorten groeien, het areaal is klein en tot nu toe zijn geen 
naaste verwanten bekend. Bovendien is het embryo van M. oreodoxa nogal 
primitief van vorm, zeker voor een Matucana; het lijkt sterk op dat van een 
Cleistocactus. Vanuit een evolutionair standpunt geredeneerd zou dan Rit- 
ters visie, om M. oreodoxa in een apart geslacht te plaatsen, nog niet eens 
zo gek zijn maar gezien de gelijkenis met M. madisoniorum in de bouw van 
de bloem zou het opstellen van een apart geslacht Eomatucana om prakti
sche redenen verworpen moeten worden. Het is immers haast onmogelijk 
om een geslacht Eomatucana (zonder M. madisoniorum!) door middel van 
een beschrijving voldoende af te grenzen van het geslacht Matucana. 
Zaad- en vruchtkenmerken zouden hiervoor ook niet kunnen worden ge
bruikt want M. oreodoxa vormt typische Matucana-vruchten en 
-zaden.

Matucana oreodoxa werd in 1 964 door Ritter ontdekt en reeds in 196 5 
door hem beschreven. Het type-exemplaar bevindt zich in het herbarium 
van de Universiteit van Utrecht.

Verspreiding
M. oreodoxa heeft een klein verspreidingsgebied in het dal van de Rio 
Puchca, een zijrivier van de Rio Maranon. De typevindplaats bevindt zich in 
de bergen aan weerszijden van de kloof van Rahuapampa, Dept. Ancash, 
Peru. Volgens Ritter groeit de soort daar op een hoogte van 3000 m.
M. oreodoxa schijnt in de'natuur zeldzaam te zijn. Veel mensen hebben er 
tevergeefs naar gezocht.

Veldnummers
Hieronder volgen de veldnummers, waaronder M. oreodoxa in omloop ge
bracht is.
FR 1311 Eomatucana oreodoxa 
L 273 Eomatucana oreodoxa



1. Ma tu cana oreodoxa, lengtedoorsnede van de bloem.
2. id., zaadknoppen.
3. Matucana oreodoxa, SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; ventrale zijde links, dorsale zijde rechts; 

vergroting 4 0 x.
4. id., detail van de testa; vergroting 300x.
5. id., hilum; vergroting 80x.
6. id., (De Herdt, 1984), embryo.

SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman
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Cultuur
In de cultuur is deze soort tamelijk lastig. Op eigen wortel wil de plant nog 
wel eens wegrotten, zodat enten aanbevolen wordt. Geënt geeft deze soort 
geen problemen. Hij bloeit willig in het voorjaar, meestal met een aantal 
bloemen tegelijk.
(Een kleurenfoto van deze soort is afgedrukt bij deel III, Succulenta 65 
(10), p. 220 (1 986)).
Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Epiphyllum -hybriden
FRANK SÜPPLIE

Reeds eerder schreef ik een stukje met deze titel in ons aller Succulenta. 
Graag zou ik dit op deze plaats nog eens willen doen en in plaats van de ge
schiedenis te beschrijven, meer aandacht te schenken aan de cultuur en ver
meerdering. Daarnaast wil ik u ook nog enkele interessante soorten voorstel
len.
De cultuur van de meeste Epiphyllum-hybriden is gemakkelijk. In het alge
meen kunnen ze in de winterperiode geen lage temperaturen verdragen. De 
beste temperatuur is rond de 1 0 °C . Uiteraard kan het wel eens een dag zak
ken tot 3-4 °C , als het buiten — 25 °C is, maar dit dient voor een succesvolle 
cultuur toch wel een uitzondering te zijn. In de winter worden deze planten 
anders behandeld als de ''doorsnee-cactus''. In de winter moeten ze niet 
geheel droog worden gehouden. Het beste is 1 x in de vier weken een beetje 
water geven. Deze hoeveelheid water is afhankelijk van de kastemperatuur: 
hoe hoger de temperatuur hoe meer water, is het devies. Vaak vraagt men 
zich af waarom men nu water moet geven. Dit is eigenlijk heel eenvoudig. 
De haarwortels van de cultivars zijn uiterst gevoelig voor uitdroging. Laten 
we de plant nu maanden achter elkaar staan zonder watergift, dan zullen de
ze voor een groot deel afsterven. Het gevolg is pas merkbaar in het voorjaar 
als de plant minder snel aan de groei komt en veel minder bloemknoppen 
krijgt. Daarnaast zullen door de droogte de takken in de winter te veel indro
gen waardoor de plant in het voorjaar minder snel zal herstellen. De water
gift mag echter niet zo groot zijn dat de planten gaan groeien. De takken die 
in deze periode zullen ontstaan zijn altijd vrij spichtig en zullen nooit bloemen 
dragen. Het beste kan de plant dan koeler gezet worden en in het voorjaar 
deze zijtakken wegsnijden.
Het kan best wel eens in een grote verzameling gebeuren dat planten die te 
dicht bij de warmtebron staan gaan groeien. Men kan daarom ook beter de 
kas in de winter geheel opnieuw inrichten zodat de koudegevoelige planten 
zoals Eccremocactus of Disocactus, vlakbij de warmtebron komen te staan 
en de Epiphyllums naar de koudere delen van de kas verplaatsen. Bij mij is 
het in de nok van de kas ook altijd vrij warm, 25 -30 °C  in de winter!, hier 
hangen dan altijd de geelbloeiende Schlumbergera's die bij deze tempera
tuur optimaal bloeien (winterbloeiersl). Dat deze planten dan natuurlijk meer 
water nodig hebben dan de planten op de tabletten is overduidelijk.
Maar nu weer terug naar de Epiphyllum-hybriden. In februari-maart begin
nen we met het opvoeren van de luchtvochtigheid. Dit gebeurt door sproei
en. Sproei nooit op de takken van de hybriden. In veel boeken wordt dit be
schreven maar hierdoor ontstaan juist in deze periode, maar ook in de zo
mer, rotplekken op de takken. U kunt ook de luchtvochtigheid opvoeren door
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het sproeien van water op de grond. Dit laatste is aan te bevelen; het heeft 
precies hetzelfde resultaat als op de takken en men behoudt mooie gave tak
ken zonder rotplekken! In de periode februari en maart zorgen we dat de 
planten zoveel mogelijk licht krijgen. Dit gebeurt door het verwijderen van al
le schermdoeken in de kas. De zon in deze periode richt meestal niet veel 
schade aan maar men moet natuurlijk bij mooi weer de ramen open zetten. 
Dit alles bevordert de bloemknopvorming. Als u de areolen goed bekijkt zult 
u bemerken dat ze, meestal boven aan de toppen der takken, iets dikker en 
wolliger worden. Een periode van het jaar dat ik gemiddeld drie tot 5 uur al
leen naar de areolen zit te kijken. Je kunt bijna letterlijk stellen dat ik door 
mijn blik de planten probeer te dwingen om bloemknoppen te produceren. 
Deze periode vind ik persoonlijk de spannendste van het gehele jaar! Als de 
bloemknoppen verschijnen geven we niet direkt water. We laten ze iets gro
ter worden totdat ze een lengte hebben bereikt van 1-2 cm. Dan kunnen we 
voorzichtig beginnen met watergeven. In de periode april-mei staan de 
meeste planten in volle knop of bloei. Vanaf april is het raadzaam te scher
men met speciale schermdoeken daar vele planten snel door de zon kunnen 
verbranden. In deze periode niet vergeten de ramen of de deur open te zet
ten want de temperatuur in de kas kan toch, ondanks dat miezerige zonne
tje, behoorlijk oplopen. Natuurlijk geven we nu volop water waarbij we regel
matig een meststof zonder stikstof toevoegen. Deze stikstof vermijden we 
daar anders de bloemknoppen overgaan in stekken, een veel optredend ver
schijnsel bij epifytische cactussen. Na de bloei geven we 3 weken alleen wa
ter zonder kunstmest. Na deze periode kunnen we een meststof toedienen 
met wel een stikstofgedeelte. De meeste cactuskunstmesten zijn niet ge
schikt voor de Epiphyllum-hybriden. Uitstekend is wel het natuurprodukt pe- 
ruguano of de meststoffen voor kamerplanten in de flesjes van diverse fabri
kanten. Koemest kan ook worden gebruikt. Ik raad u echter aan alleen de ge
droogde in plastic zakje bij de bloemist te gebruiken. Deze is ontsmet en is 
virusvrij. Vanaf september geven we minder water en geen kunstmest meer. 
Dan weer de "winterbeurt”  herhalen. De beschreven behandeling geldt al
leen voor de hybriden, niet voor de botanische Epiphyllum soorten.
Het grondmengsel waarin de planten staan moet altijd humusrijk zijn en 
lucht- en vochtdoorlatend. Mengsels die water vasthouden, zoals lava en 
steenwol, zijn minder geschikt omdat vrij veel hybriden gevoelig zijn voor 
een natte wortelhals. Daarnaast zit er in die mengsels geen voeding en moet 
deze worden toegediend. Het grondmengsel moet veel humus bevatten om
dat deze planten in het algemeen toch vrij snelle groeiers zijn. Planten in een 
humusrijk grondmengsel hebben even snel last van ziektes als planten in de 
inerte materialen. Het fabeltje dat planten in lava minder last zouden hebben 
van wortelaaltjes of wortelluis is absoluut niet waar. Zelf heb ik gelukkig nog 
geen wortelaaltje of wortelluis in de epifytenverzameling gehad. Dit is ge
deeltelijk te danken aan het preventief gebruik van insecticiden waarbij ik op 
deze plaats echter nog de gevaren van deze middelen wil benadrukken. Wilt 
u deze middelen niet gebruiken dan bestaan er uiteraard ook nog andere 
oplossingen. Hebt u last van wortelaaltjes of wortelluis snijdt dan de gehele 
wortel af en behandel de plant als stek. Hebt u wolluis in de verzameling tip 
deze dan aan met spiritus en ze zullen het niet overleven. Spint is gemakke
lijk met een harde straal water te verwijderen. Eventueel kunt u betreffende 
takken uit de plant verwijderen. Schildluis is iets moeilijker te verwijderen 
maar het lukt tenslotte ook als men het per sé wil. Zelf gebruik ik af en toe 
verschillende middelen waarvan het bekende Undeen het minst giftige is, 
doch ook met andreaskruis. Dit is trouwens ook een goed middel om wortel-



luis uit te schakelen. Indien planten van buiten naar binnen worden gehaald 
controleer ze altijd goed want er kunnen slakken of pissebedden in de pot zit
ten.
Het vermeerderen is eigenlijk vrij eenvoudig. Bij de hybriden gebeurt dit altijd 
door middel van stek, tenzij men nieuwe cultivars wil hebben dan gebeurt 
het door middel van zaaien. De stekken die we snijden moeten minimaal van 
het vorige jaar zijn. Een minimumafmeting is 1 5 cm. Een maximumafmeting 
bestaat niet maar een stek van bijvoorbeeld een meter lang is toch iets moei- 
lijker te bewortelen. Na het afsnijden snijden we de stek aan de onderkant 
schuin naar de centrale vaatbundel toe. Dan laten we de stek 1 tot 2 weken 
drogen, al naar gelang de temperatuuromstandigheden. We potten de stek
ken op in een humusarm zanderig grondmengsel waarbij zeker 1/3 van de 
stek in het grondmengsel moet zitten. We laten de stek zo 3 tot 4 weken op 
een beschaduwde plaats staan. Daarna kunnen we voorzichtig beginnen 
met gieten. Na een half jaar potten we de planten op in een humusrijk grond
mengsel. De stekken kunnen dan als een volwassen plant worden behan
deld.
Het zaaien is alleen te gebruiken indien men nieuwe soorten wil kweken. Van 
zaad tot bloeibare plant kan 2 tot 6 jaar duren. Deze methode van vermeer
dering is omslachtig voor de meeste liefhebbers. De zaailingen nemen vrij 
veel plaats in. Door stekken verkrijgt men veel sneller bloeibare planten. 
Aansluitend wil ik u graag enkele soorten voorstellen. Ten eerste is dat de 
cultivar WiHiam Rohbock. Deze plant werd door Theresa Monmonnier in 
1941 gekweekt. De plant heeft fantastisch grote, witte bloemen. De bui
tenste petalen zijn bruinachtig gekleurd. Een mooie hybride die vrij goed 
groeit en bloeit. De plant had bij mij een lengte bereikt van 2 m. Ik heb daar
na maar afgestekt omdat het onmogelijk was deze plant nog langer te laten 
worden. Heel mooi vind ik de Haage-hybride 'Beste vort Allen'. De bloemen 
zijn abrikooskleurigoranje en hebben een purperen vlek. Daarnaast ruiken de 
bloemen ook heerlijk, een eigenschap die vele hybriden hebben maar die 
nooit vermeld wordt De doorsnede van de bloemen is 1 5 cm. Een eigenaar- 
digheidje bij deze hybride is dat een groot deel van de bloemen onderaan de 
takken verschijnt. Een hele mooie hybride en helaas één van de weinige 
Haage-hybriden die hier in cultuur zijn. Een fijne hybride is ook zeker 'Oria- 
na'. Deze werd gekweekt door Tom D. Harmon. Wat opvalt zijn de enorme 
bloemen aan deze hybride. De bloemen worden tot 25 cm doorsnede en zijn 
roodpurper gekleurd. De takken zijn echter vrij klein en bereiken zelden een 
lengte van 40 cm of een breedte van 6 cm. Een echte miniatuur dus on
danks de enorme bloemafmeting. Deze plant is gemakkelijk in de kas te hou
den als hangplant. In een hangpot zal ze niet te zeer gaan overhangen. 'Spa- 
ce Rocket' behoort tot die hybriden die iedereen wil bezitten. De bloemaf
meting is enorm: vaak groter dan 30 cm doorsnede! De kleurcombinatie is 
rosé met purper en wit. De randen van de toch wel brede petalen zijn mooi 
gegolfd. De bloem opent geheel plat waardoor natuurlijk ook die enorme af
meting ontstaat. Een hybride die het ondertussen beroemde duo Fort en 
0'Barr in de jaren vijftig heeft gekweekt. Met de mooie grote gekleurde bloe
men zouden wij vaker de iets oudere hybriden vergeten. Een goed te kweken 
cultivar is ongetwijfeld de hybride Ackermannii, beter bekend onder de 
naam X Heliochia vandesii 'Ackermannii’ . Deze oude hybride van rond 
1 830-1 845 heeft rode bloemen die naar gelang het aantal aan de plant tus
sen de 1 5 en 20 cm doorsnede kunnen hebben. Deze sterkste Epiphyllum- 
hybride van allemaal is ook op de vensterbank met enig succes te kweken. 
Er bestaan zoveel cultivars dat het moeilijk is een keuze te maken. Op het



moment van schrijven zijn er al meer dan 1 0 .000 verschillende cultivars in
geschreven.
Dit artikel wil ik afsluiten met de mooiste hybride die ik ken: 'William Clarck’. 
Deze hybride heeft zuiver kanariegele petalen. De buitenste zijn roodbruin 
gekleurd. Een fantastische cultivar die naar mijn mening de beste gele in cul
tuur is. Vele zogenaamde gele hybriden zijn meestal maar lichtcréme kleurig 
of hebben te veel wit in de bloem. Echter, deze hybride heeft dit niet. Het is 
een langzaam groeiende plant die in de winter zeker boven 1 5°C moet wor
den gehouden om de kleur te behouden. De bloem is niet erg groot, 1 5 cm 
diameter, maar heeft nog wel een eigenaardigheidje. De meeste bloemen 
van deze hybride gaan meestal niet geheel open, hetgeen eerder de schoon
heid verhoogt. Deze hybride kan ik u van harte aanbevelen.
Sinds kort is er opgericht de Werkgroep Epiphytische Planten. Ook de Epi- 
phyllum hybriden komen hier aan bod. Regelmatig worden er bijeenkomsten 
georganiseerd voor deelnemers maar ook voor niet-deelnemers. De werk
groep geeft 4x per jaar een nieuwsblad met kleurenfoto's uit. Voor meer in
formatie kunt u met mij kontakt opnemen.

Literatuur:
F. Süpplie: "H e t eerste nederlandse epiphytische cactusboek", eigen uitgave 1 987-1 988.
F. Süpplie: "Epiphyllum hybriden” , Succulenta mei 1986 pag. 101-103.
F. Süpplie: "Les Epiphyllum Hybrides” , Succulentes (A.I.A.P.S.) France: no.: 3 1987.
F. Süplie: "Epiphytische hybridengeslachten'', Succulenta november 1987, pag. 244 -24 8
Frank Süpplie: "M iniature Epiphyllums", Epiphytes newsletter from the E.P.S.G., vol. 12, february 1988, pag. 14-15. 
F. Süpplie: "Epiphyllum ", Cactus-Flora, jaargang 12, no. 2: pag. 7-9.
Ventura Gardens: catalogus 1941, herdruk 1988 F. Süpplie.
C. Knebel: "Phyllocactus", engelse herdruk 1988 F. Süpplie.
F. Süpplie: x Nopalxalis, generum hybrid novum, Succulenta 1988, mei: pag. 141-142.

Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond

Succulenta, hoe speelde je het klaar? (VI)

FREDDY DELABARRE

Omdat er de laatste tijd wel eens twijfel bestond aangaande eigendom van 
de planten en/of de collectie in het Succulentarium te Wageningen kon blij
ven, werd een commissie gevormd om de zaken van het Succulentarium 
van nabij te volgen.
De afdeling Rijn- en Delfland organiseerde in het kader van 50 jaar Succu
lenta een tentoonstelling. Deze moest echter één dag vroeger dan gepland 
afgebroken worden. Vandalen hadden enorme verwoestingen aangericht op 
de tentoonstelling en in de tuin van de gemeente-kwekerij waar de uitstalling 
was ondergebracht. Een spijtig voorval, doch ondanks deze vandalenstreken 
kende de tentoonstelling een goed resultaat.

Na een actief clubjaar kon men het zich in 1970 veroorloven wat kalmer aan 
te doen. De heer H. Magnin nam het beheer van de bibliotheek over. De sta
tuten en het huishoudelijk reglement werden herzien. De heer S.K. Braven
boer werd vice-voorzitter.
Het Succulentarium erfde de belangrijke verzameling na het overlijden van 
de heer H.W. de Boer, die op zijn beurt naam maakte door de vele publica
ties over de andere succulenten.



De tentoonstelling van Rijn- en Delfland in 1969. Foto: Alsemgeest

Succulenta kreeg er een erelid bij, nl. de heer Boom. Deze werd gehuldigd 
om zijn talrijke artikelen, zijn steun bij het oprichten van het Succulentarium 
en vooral om zijn verdiensten als redacteur van het maandblad.
Het is ook het jaar van Buining's terugkeer tot het bestuur, nu als redacteur 
bijgestaan door de heer F. Noltee.
In het novembernummer werd veel aandacht besteed aan wijlen juffrouw 
Van den Thoorn. Dit uit sympathie en uit dank voor de gulle gift die zij Suc
culenta naliet.

R.Z.H., een nieuwe afdeling in 1971? Neen, deze afkorting staat voor "Rui
len Zonder Huilen", opgericht door de heer O. van Soldt. Zoals de naam laat 
vermoeden beoogde de stichter het ruilen onder de liefhebbers te stimule
ren. Eén citaat wil ik hier toch vermelden: "Soms vrees ik wel wat veel te 
vragen aan mensen die ik nooit gezien heb, maar succulentisten (nieuw 
woord?) bestaan gelukkig uit een vriendelijk slag mensen".
Inmiddels waren er 24 afdelingen in Nederland opgericht. Even het geheu
gen opfrissen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Delfzijl, Dordrecht, Eind
hoven, Gooi- en Eemland, Gorinchem, Groningen, Hoogeveen, IJsselstreek, 
Kennemerland, Nijmegen, Noord-Limburg, Rijn-en Delfland, Rotterdam, Til
burg, West-Brabant, West-Friesland, Utrecht, Zaanstreek, Zeeland, Zuid- 
Limburg en Zwolle.
In vervolg op de oproep onder de leden om planten te schenken aan 
de Jochum-Hof te Tegelen, kon de afdeling Noord-Limburg die dit project 
steunde, volgende melding maken: "Breng in Uw vakantie een bezoek aan 
de door Succulenta vernieuwde Succulentenverzameling".
Tijdens de Algemene Vergadering van 1 5 mei 1 971 kreeg ons maandblad 
de nodige kritiek. Men vond het "te  zwaar". De advertenties en het afde- 
lingsnieuws moesten er uit. Toch vond men "Succulenta" een goed maand
blad.
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Op 26 november 1971 overleed de heer G .J. Mol, erelid en oud-tweede 
voorzitter van Succulenta. Hij werd lid in 1 922, tweede voorzitter van 1 946 
tot 1 965 en tevens voorzitter van de afdeling Amsterdam van 1940 tot 
1 964. Vele artikelen en het maandelijks "U it de praktijk”  kwamen van zijn 
hand. Op 26 juni 1 965 was hij wegens zijn verdiensten tot erelid benoemd. 
In de afdelingen werd, zoals steeds, veel aandacht besteed aan de voor
drachten die er gegeven werden. Zo kon de afdeling IJsselstreek op 28 april 
1 972 de heer W . Simon, Rebutia- en Sulcorebutiakenner, uit West- 
Duitsland begroeten. Wijlen W . Simon is door velen gekend omdat, hij jaren
lang voorzitter was van de 3LK.
Ondanks dat het ledenaantal met 22 steeg, vond men op de Algemene Ver
gadering van 27 mei 1 972 dat het bestuur maatregelen in overweging 
moest nemen om de financiële positie te verbeteren. Suggesties:
— tweemaandelijks verschijnen van "Succulenta”
— afdelingsberichten in het maandblad brengen op goedkoper papier
— invoeren van "huisgenoot leden” .

Op 2 november 1 97 2 vierde men het gouden jubileum van C. Bommeljé. 
Dit gebeurde op een feestvergadering van de afdeling Rijn- en Delfland. Op 
1 8 november 1 972 kwam het droevige bericht dat de heer L.C. Korevaar 
overleden was. Wie kent niet de schrijver van: "W a t  betekent die naam? 
Op 1 januari 1 973 legde heer Buining zijn redacteurschap neer en werd op
gevolgd door de heer F. Noltee, die de heer Buining ook tijdens zijn afwezig
heid (reizen) verving. De heer A. de Graaf werd tweede redacteur.
Het jaar 1 973 was nog maar goed begonnen of er werd een nieuwe afde
ling gesticht: Hoekse Waard e.o. is de naam van Succulenta's 25ste afde
ling. Ook werden in Den Helder pogingen ondernomen om een afdeling uit 
de grond te stampen. Wie weet lukt het hen.
Met de succulentenverzameling in de Jochum Hof, opgericht in 1971, ging 
het voortreffelijk. Tot nu toe telde men meer dan 50.000 bezoekers en ve
len onder hen werden lid van Succulenta.
De heer Link, penningmeester, deelde mee dat het betalingsstrookje van de 
acceptgirokaart gold als lidkaart. Wie toch nog een aparte lidkaart wilde 
moest f 0,35 storten met vermelding "lidmaatschapskaart 1 9 7 3 ".
In een kleine aankondiging vermeldde de afdeling Zuid-Limburg het resultaat 
van haar tentoonstelling ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Citaat: 
"De belangstelling was enorm. Het bezoekersaantal beliep dan ook meer 
dan 7 .0 0 0 ". Van een kleine aankondiging gesproken.
De Algemene Vergadering van 1 973 had plaats in Noord-Limburg op 12 
mei. Naast de zakelijke ontmoetingen was er ook een bezoek voorzien in de 
Jochum Hof. Tijdens deze Algemene Vergadering werd de heer Van der Vel
de tot erelid benoemd. Dit voor het vele werk dat hij jarenlang voor het 
maandblad gedaan heeft.
Tot ieders verdriet kon de heer Van der Velde niet lang genieten van zijn zo 
verdiende eer. Hij overleed op 30 december 1 973.
In 1 927 werd hij lid en vanaf 1 948 tot 1 968 was hij de sleutelfiguur van 
het tijdschrift. Van 1 957 tot 1 962 was hij eveneens redacteur. Naast alle 
druk- en schrijfwerk bouwde hij ook de succulentenverzameling in Diergaar- 
dé Blijdorp op. In 1 960 werd hem het erelidmaatschap van de Oostenrijkse 
Cactusvereniging aangeboden. In zijn In Memoriam schreef de heer J.C . 
Van Keppel: "Zijn grote bescheidenheid was de oorzaak dat Succulenta bij
na vergat, hoe groot de verdiensten van de overledene voor Succulenta zijn 
geweest".
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De heer Van der Veide

Met de mededeling van de voorzitter A.F.H. Blaauw: "Nu het ons als vereni
ging dus werkelijk goed gaat, meen ik dat de tijd gekomen is als voorzitter 
mijn mandaat in 1 974 ter beschikking te stellen. Mijn opvolger wens ik heel 
veel succes toe. Hem wacht een mooie en dankbare taak samen met alle 
medewerkers die in Succulenta zo stimulerend aktief zijn", werd het voorzit
terschap opengesteld.

Ten behoeve van de beginnende liefhebbers besloot het bestuur dat een 
boekje met alle facetten van de hobby zou uitgegeven worden.
De jongste afdeling stelde tentoon in de landbouwschool te Klaaswaal. Het 
bezoekersaantal lag bij de 6.000. Veel aandacht kreeg de voorzitter van die 
afdeling die tentoonstelde met een bodemzaaibak, waarin 44 soorten ge
zaaid waren.
Tot op heden nog geen nieuws over de oprichting van afdeling Den Helder, 
maar afdeling Gouda belegde haar eerste vergadering op 1 9 september 
1 974.
Tijdens de Algemene Vergadering van 11 mei 1974 te Zundert vernam 
men: "Het Succulentarium verkeert in goede toestand. Er is geen plaats 
meer voor nieuwe soorten. Er is voor dit jaar zoveel bezoek aangemeld dat 
reeds afdelingen afgeschreven werden".
Ook het jaarverslag van "Ruilen Zonder Huilen" was verheugend.
Het bestuur stelde de heer Bravenboer voor als voorzitter van Succulenta en 
daar er geen tegenkandidaten waren kreeg deze de voorzittershamer uit de 
handen van Oud-voorzitter A.F.H. Blaauw.

Wat brengt ons 1 97 5?" Met deze vraag begon de heer S.K. Bravenboer zijn 
jaaroverzicht. Daarin werd vermeld dat Succulenta nu 26 afdelingen telde. 
Het ledenaantal bleef maar stijgen, we telden meer dan 2.500 leden. Dat 
kwam natuurlijk ten goede aan het tijdschrift.
Ook het Succulentarium oogstte voorts succes.
Het bezat ongeveer 5 .000 cactussen, 2 .000 vetplanten, 500 Conophy- 
tums en Lithops. Het werk dat de heer W. Ruysch verwezenlijkte was on
voorstelbaar.
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Het Succulentarium in 1975

Fragmenten uit het verslag van de Algemene Vergadering van 1 9 april 
1 97 5 die te vermelden waard waren:
— Het tijdschrift zal in een oplage van 3.200 exemplaren gedrukt worden.
— 20 Nieuwe boeken werden aangeschaft.
— Mevrouw Verduin-De Bruyn, sedert 1 963 secretaresse, trad af en werd 

vervangen door de heer J. de Gast. Mevrouw Boender uit de afdeling 
Kennemerland werd als tweede secretaris voorgesteld.

Om zijn éénjarig bestaan te vieren vertrok afdeling Gouda op 6 september 
1 97 5 met 50 personen richting België. Zij brachten een bezoek aan de he
ren Govaert, Peeters, Scheurmans en Goossens, allen cactusliefhebbers van 
naam.

Na veel voorbereidend werk startte men met een diatheek. Een aantal leden 
van de afdeling West-Brabant onder leiding van de heer Mevissen zorgden 
voor het sorteren, inramen en catalogiseren.

(wordt vervolgd)

TIJDSCHRIFT

Piante grasse jaargang 8, 1988.
Nr. 1. Zerbini geeft een 38-pagina's tellend overzicht van het geslacht Matucana, verlucht 
met vele foto's en afsluitend met een lange lijst van veldnummers. Sacchi behandelt in zijn artikel 
Adenium obesum Als planten voor een gemakkelijke cultuur prijst Leoni Echinopsis aan.
Nr. 2. Zonneveld bediscussieert de plaats van Sempervivum italicum  binnen het geslacht en 
t.o.v. S. tectorum  in het bijzonder; het artikel is eveneens in het Engels afgedrukt. Solli verhaalt 
in woord en geeft weer in beeld het cactusparadijs Noordoost-Mexico. In zijn serie over de Echi- 
nocactanae van USA en Mexico is Tavella toe aan deel 4, handelend over het geslacht Ariocar- 
pus Misuraca beschouwt de economische waarde van Agaven op Sicilië. In de plantportretten 
deze keer Echinocereus viridiflorus, Mammillaria senilis, Copiapoa tenuissima en Delosperma 
dyeri
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Nr. 3. Het nummer wordt geopend met een artikel over Bartschella schumannii Carelli vertelt 
over zijn kweekervaringen met succulenten. Sacchi brengt Pseudorhipsalis macrantha voor het 
voetlicht. In woord en beeld stelt’Mangani het cactuspark "Desierto Feliz" op Tenerife voor. 
Sacchi wijdt een artikel aan de caudiciforme succulent Sesamothamnus lugardii. Rossi gaat in 
op succulenten op postzegels. In de serie plantportretten deze keer Carpobrotus acinaciformis, 
Rebutia chrysacantha, Mammillaria zeiimanniana en Opuntia kieiniae.
Nr. 4. In een rijk geïllustreerd artikel van 27 pagina's behandelt Nicola de cultuur van de soorten 
uit de familie der Mesembryanthemaceae Livera geeft impressies van de botanische tuin in Na
pels. Mosco was in Engeland en bericht daarover. Zonneveld beschrijft Sempervivum tectorum 
cv Bianco di Daniele (zowel Italiaanse als Engelse versie). In zijn serie is Tavella toe aan deel V, 
handelend over Encephalocarpus, Leuchtenbergia en Obregonia Sacchi bespreekt Fouquieria 
splendens In de serie plantportretten Dischidia pectinoides, Cleistocactus smaragdiflorus, 
Monanthes anagensis en Brasilicactus graessneri

In Memoriam 
K U R T  K R E U Z IN G E R

Zo juist bereikt mij de mededeling van 23 december 1 989 van Mevrouw Emmi Kreuzin- 
ger, echtgenote van Kurt Kreuzinger, dat op 1 2 september j.l. te München is overleden 
Kurt Kreuzinger.
Dit bericht schokte mij zeer.
Kurt Kreuzinger werd geboren op 1 8 april 1 905 te Eger. Dit ligt in de westelijke hoek 
van Bohemen, destijds een koninkrijk binnen het keizerlijk Oostenrijk-Hongarije.
Na de lagere school bezocht hij de oefenschool te Eger. Op deze school oefenden de 
kandidaten voor het leraarsambt zich in het praktisch onderwijzen.
Na 5 jaren ging hij 7 jaren op de H.B.S.; deze opleiding sloot hij met^het eindexamen af. 
Daarna ging hij studeren voor tuin-assistent, zijn leraar was A.V. Fric in Praag-Smichov. 
Tijdens zijn hogeschool-studie in Stuttgart leerde hij Alwin Berger kennen die werkzaam 
was in de tuinen van Sir Hanbury te La Mortola. Daarna begon hij zich voor Berlijn en de 
botanische tuinen van Dahlem te interesseren.
De heer Wilhelm Simon heeft er voor gezorgd dat Kurt Kreuzinger erelid van de D.K.G. 
werd. Kurt Kreuzinger en A.V. Fri& publiceerden in 1 935 hun: "Revision der Systematik 
der Kakteen", oftewel de Verzeichnis.
Reeds op jonge leeftijd groeide zijn interesse voor cactussen. In 1911 ging hij zich be
zighouden met cactussen. Menig lid van Succulenta vroeg hem om inlichtingen, bijv. 
over Notocactus rubriflorus Kolischer, die hij in 1935 in Verzeichnis afgebeeld en be
schreven had. Hij was zeer goed bevriend met de heer A.F.H. Buining. Kurt Kreuzinger 
was een uitzonderlijk dynamisch mens, hetgeen bovenstaand bevestigt. Wij cactus
vrienden zullen hem in ere gedenken, ook al was men het niet altijd eens met zijn opvat
tingen. Ongetwijfeld verliest onze cactuswereld een groot man op dit terrein.

L. Bosman
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S prokke lm aan d

Wie trekt er nog op uit om hout te sprokkeien voor de haard? Wie ziet hier 
nog oude vrouwtjes met een takkenbos op de rug krom iopen? Geiukkig nie
mand denk ik. Het is meer iets uit een sprookje. Ofschoon! Tegenwoordig 
zijn er toch genoeg mensen die hout verzameien voor hun open haard of 
hun houtkachei! Verwarming is duur en een kas warm stoken natuuriijk ook. 
Vandaar dat men van aiies verzint om de kosten zo iaag mogeiijk te houden. 
Op de eerste piaats isoiatie. En hier zijn wij aangeiand bij het onderwerp kas! 
Natuuriijk kan men succulenten kweken op de vensterbank, in huis. Maar 
het streven van veien van ons is om een eigen kasje te bezitten. Groot of 
kiein, voordat men met een kasje begint doet men er goed aan eerst eens na 
te denken, rustig te overieggen wat men wii en wat de mogelijkheden zijn. 
Te viug besiist, leidt er toe dat men iater spijt krijgt dat men het zo gedaan 
heeft en niet anders. Ga eerst eens bij anderen kijken hoe zij het gedaan heb
ben en vraag naar hun ervaringen. Om eens een paar punten op te noemen 
waar men rekening mee moet houden of moeilijkheden die men tegen kan 
komen. Allereerst een soms pijnlijk iets: de gemeentelijke bouwvergunning! 
Wanneer je die niet hebt kun je natuuriijk aiies vergeten of het wordt een 
bron van pure eiiende. Ik kan er over meepraten! Toen ik eindelijk ook eens 
een kasje wiide bouwen begon de eiiende om een vergunning te krijgen! 
Minstens een jaar heb ik er over gedaan om zover te komen dat de papieren 
in huis waren. Herhaaideiijk afgewezen, kreten ais mag wei bouwen op 
bestaande fundering, wat niet ai! Hoeveei instanties ben ik niet afgeweest, 
van burgemeester en gemeenteraadsleden tot schoonheidscommissie, ja tot 
provinciale instellingen! Maar goed, ik heb uiteindeiijk de vergunning gekre
gen, dit ieed was geieden, maar ten koste van veei. Heb ik de indruk of heb 
ik het mis dat men tegenwoordig soepeler is? Laten wij het hopen.
Maar voor u een vergunning aan gaat vragen, hebt u ai een pian gemaakt. 
Waar zet ik het kasje neer? Natuuriijk op de meest gunstige piaats, waar het 
meeste iicht vait. Dit is meestai makkelijk te bepaien, de mogelijkheden zijn 
voor de iiefhebber beperkt in zijn tuin. Weinigen onder ons hebben zuike 
grote tuinen dat zij over meerdere geschikte plaatsen beschikken. De handi- 
gen onder ons verzameien zeif het materiaal om een kas te bouwen en daar 
ziet men de schitterendste resultaten van. Maar niet ieder van ons kan dat. 
Gaat men kijken naar kasjes die in de handei te koop zijn, dan valt de prijs 
vies tegen. Goedkoop is er niets, keuze is er genoeg. Door de bomen ziet 
men soms het bos niet. Zoveei modeiien, wat te kiezen? Het is moeilijk te 
zeggen. De prijs is natuuriijk voor ieder van ons een doorslaggevende factor. 
Ook kan men kijken of het kasje makkelijk kan worden uitgebreid ais er ten
minste piaats voor is. Is het makkelijk te isoleren? Daar zijn ook verschillende 
methodes voor: van dubbei gias tot piastic. Het bevestigen van het piastic 
kan ook op verschillende manieren. Heei belangrijk is dat men van te voren 
overweegt hoe men denkt het kasje te verwarmen. Natuuriijk denkt men 
soms in het begin, ik haai het heie zaakje 'swinters binnen. Ik heb een lo
geerkamer, die kan voi of zoais men vroeger wei deed toen iogeerkamers 
niet verwarmd waren, aiies in de keider. Ais het niet anders kan, ja. Maar 
anders is het in de kortste keer een hopeloze zaak! Over de verschillende 
manieren om een kas te verwarmen en te isoleren zijn in ons maandblad 
verschillende artikelen verschenen van de hand van de heer Ruinaard in de 
jaargangen 1 987 en 1 988.
Maar aiies bij eikaar: rustig nadenken en overwegen, ga informeren.
J.H. Defesche
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Een interessante nieuwe soort uit Uruguay: Gymnocaly- 
cium rauschii

HANS TILL EN WALTER TILL

Wanneer men de kaart van Uruguay neemt en daarop aangeeft de talrijke 
vindplaatsen van Gymnocalyciums van verschillende veldonderzoekers, dan 
zou men kunnen geloven dat het land zo goed afgezocht is naar planten dat 
het vrijwel uitgesloten is nog iets nieuws te vinden. Een vergelijking van de 
veldnummerlijsten laat zien dat bijna elke plek vaak door meer dan één per
soon is bezocht. Als men echter de gegevens nauwkeuriger bekijkt, dan lig
gen bijna alle vindplaatsen aan steeds weer dezelfde wegen. Het blijkt dan 
ook dat slechts enkele opgegeven vindplaatsen niet direct aan de bekende 
wegen liggen.
Op een dergelijke afgelegen plek vond Walter Rausch uit Wenen tijdens zijn 
derde Zuid-Amerika-reis (1 967) een tot dan onbekende Gymnocalycium, die 
men gelet op zijn uiterlijk eerder zou verwachten thuis te horen in de Argen
tijnse provincie Cordoba. Bij een vluchtige beschouwing hebben ze veel weg 
van Gymnocalycium bruchii (Spegazzini) Hosseus; beide planten spruiten 
graag. De eerste auteur zag ze oorspronkelijk aan als een extreme vo.rm van 
G. uruguayense (Arechavaleta) Britton & Rose c.q. G. leeanum (Hooker) 
Britton & Rosé, zonder te kunnen besluiten voor één dezer soorten. Hij maak
te Rausch attent op het bijzondere karakter van de planten, die hem vervol
gens vier planten overhandigde. Zij hadden een diameter van ongeveer 20 
mm, bezaten krachtige wortels, een donkergroene epidermis en korte, kam- 
vormig geplaatste, bruine dorens. Het waren jonge planten, die nog een paar 
jaar nodig hadden alvorens de eerste bloeide. De bloem was relatief klein, ro
se met een bijna witte keel. Deze bloemvorm was onverwacht en was aanlei
ding te vorsen naar verwantschappen. Men zou bijna kunnen geloven dat in 
Uruguay eenzelfde ontwikkeling is opgetreden als in Argentinië: zoals de bru
chii met zijn korte bloembuis zich verhoudt met G. calochlorum (Bödeker) Ito 
en G. capillaense (Schick) Backeberg, zo scheen in Uruguay dit nieuwe 
taxon zich te verhouden tot G. uruguayense en G. leeanum.
Daar Rausch voor alle Gymnocalyciums die hij uit Uruguay meebracht 
slechts één veldnummer gebruikte - R350 - werden de planten van dit nieu
we taxon door de eerste auteur voorzien van het nummer HT408 (HT = 
Hans Till, 408 = de datum van inschrijving, 4 augustus).
Na een periode van 22 jaar onderzoek en cultuur, waarbij de planten 
constant bleven in hun kenmerken, is het nog steeds niet mogelijk, HT408 
tot één van de bekende soorten te rekenen. We kregen de overtuiging dat 
HT408 een goede soort is, met als naaste verwant mogelijk G. schroederia- 
num Van Osten.
Wij benoemen dit nieuwe taxon in de rang van soort naar zijn vinder, Walter 
Rausch, een vriend van de eerste auteur. Rausch is een uitstekende kenner 
van het geslacht Lobivia en van de Zuidamerikaanse cactussen in zijn alge
meenheid; de La Plata-Staten kunnen als zijn tweede vaderland beschouwd 
worden.

Gymnocalycium rauschii H. Till & W. Till species nova.

A G. schroederianum Van Osten, cui versimiliter affinis, characteribus se
quentibus differt: costis 1 0-1 2 nec 1 6, aculeis plurimis (7-9 nec 3-5), flori
bus minoribus robustioribus (25-35 mm longis nec 58-60 mm), receptaculo
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perbreve, foliis perianthii roseis nec albis, fauce corollae alba nec rosea, fruc
tus subrotundis minoribus, seminibus perpaucis (-5-7 per fructum) aequime- 
tralibus nec longioribus quam latis et distributio.
Typus: W. Rausch 350 p.p. = HT408 in coli. H. Till, Uruguay, Depto. Tacu- 
arembo, prope pagum Ansina, anno 1 967, cult. in coli. H. Till sub numeri- 
bus 1 007-1 01 4: Holotypus (WU) no. 101 4, planta cum flore in liquore al
coholico 50%, semina in herbario; Isotypi (WU) no. 1007, 1009, 1012, 
1013, flores in liquore alcoholico 50%.

Beschrijving
Planten enkelvoudig, soms zijdelings en basaal rijk spruitend vanuit de bo
venkant van het areool, met ongeveer twaalf krachtige wortels zonder een 
dominerende hoofdwortel; lichaam afgeplat half kogelvormig, 50-70(-90) 
mm © en 20-30I-40) mm hoog; schedel slechts weinig ingezonken, meestal 
bedoornd; epidermis donkergroen tot grijsgroen, mat.
Ribben 1 0-1 2(-1 4), recht, door scherpe lengtegroeven gescheiden, aan de 
basis vlak en 1 5-1 8 mm breed, naar de schedel toe geprononceerd en kan
tig, door duidelijke dwarsgroeven in kinvormige knobbels verdeeld.
Areolen 1 0-1 2 mm van elkaar verwijderd, op de knobbels zittend of soms 
iets verzonken (bij oude planten worden de areolen in het bovenste gedeelte 
van de plant vaak door de sterk gevormde kinnen bedekt!), meestal ovaal tot 
langwerpig, 5x2-3 mm, jonge areolen met bruinachtig wit vilt dat echter 
spoedig verdwijnt.
Dorens (7-)9 per areool, in (3-)4 paren gerangschikt (bij het ouder worden 
kan het bovenste paar soms afvallen), 1 2-1 7 mm lang, kamvormig geplaatst 
doch zijwaarts en naar onderen wijzend: 2 van de middelste 3 paren hebben 
horizontaal afstaande dorens, het onderste derde paar is schuin naar bene
den gebogen, het vierde (bovenste paar is steeds korter en staat horizontaal 
of schuin afstaand omhoog; een kortere, meestal slechts 7 mm lange doren 
is naar beneden gericht. Alle dorens zijn meestal recht, zelden licht gebogen 
of gedraaid, min of meer rond in doorsnede, star, priemend, puntig, naar het 
lichaam gericht maar niet aanliggend, in de nieuwgroei gelig, later roodbruin 
maar door dichte, naar voren gebogen afstaande schilfers vergrijzend; af en 
toe blijven de dorens aan de basis gelig.
Bloemen vanuit de schedel (vaak meer tegelijkertijd), breed trechtervormig, 
25-35 mm lang, 23-30 mm in diameter, lichtrose, min of meer geurloos, 
met een tendens tot ééngeslachtigheid. Pericarpellum enigszins konisch, 
dikwandig, 8x8 mm, donkergroen, dicht met eivormig-spatelvormige, witge- 
rande schubben (buitenbladeren) bezet waarvan het bovenste derde deel 
roodbruin van kleur is. Naar boven toe worden deze schubben langer en 
gaan over in de buitenste bloembladeren. Receptaculum min of meer klok- 
vormig, dikwandig, onder de meeldraadbasis geen nektarkamer. Buitenste 
bloembladeren spatelvormig, aan de punt afgerond, ongeveer 1 8x7 mm, 
aan de basis geelachtig groen, naar boven toe bleekrose, met een brede, 
bruingroene middenstreep. Binnenste bloembladeren lancetvormig, spits 
toelopend, 21-23x4-5 mm, witachtig rosé, met een donkere rosé mid
denstreep, aan de basis wit. Meeldraden voornamelijk naar de wand van de 
perianthbuis toe gebogen, niet in twee ringen gescheiden; helmdraden dun, 
9 mm lang, witachtig tot bleek groenig; helmhokken ovaal, 1,2x0,7 mm, 
witachtig tot crèmekleurig; stuifmeel witachtig. Bij vrouwelijke planten zijn 
de helmhokken niet uitgegroeid. Stamper min of meer vrijstaand, niet uitste
kend boven de meeldraden, inclusief stempel 9-10 mm lang, aan de basis 
ongeveer 1,4 mm 0, bovenaan ongeveer 1,1 mm 0, geelachtig wit, met 7-
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1. G ymnocalycium
rauschii, nr. 1014 (holotype)

2. bloemsnede
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9 lobbige, witachtige stempel; bij mannelijke planten is de stempel niet aan
wezig. Zaadholte in lengtedoorsnede hart- tot urnvormig, 6x3-4 mm, bin
nenkant wit; zaadstrengen talrijk, de zaadholte geheel vullend.
Vrucht droog ais het zaad rijp is, kiein, ovaai, ongeveer 7x5 mm, met eraan 
vastzittende, verdroogde perianthresten, met weinig zaden (5-7 zaden per 
vrucht). Zaden eivormig, zwart(bruin), mat, kaai, 1 ,5-1 ,56x1,5-1,56 mm, 
testaceiien siechts weinig naar buiten gewelfd, met netvormige verdik- 
kingsiijsten, hiium-micropyiaar-gedeeite rhombisch, met een duidelijke ver
dunning naar het afbreekpunt van de funicuius, met dunne, iichte, crème
kleurige ceibedekking. Het zaadtype behoort tot de serie Ovatisemineum 
Schütz.
Vindplaats Uruguay, Departement Tacuarembo, bij Ansina.
Type W. Rausch 350 p.p. = HT408 (WU).
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G. rauschii

Epidermis donker grijsgroen
Schedel bedoornd
Wortels talrijk, krachtig, 

geen hoofdwortel
Ribben 10-121-14)
Dorens 7-9
Middendorens geen
Bloemen uit de schedel,

25-35 mm lang, 
vrijwel zonder 
bloembuis, ongeveer 
klokvormig, rosé met 
witte keel

Vrucht ovaal, 7x5 mm

Zaad even lang als breed, 
5-7 per vrucht

Groeigebied Uruguay

G. schroederianum G. hyptiacanthum
sensu Schumann.

frisgroen groen tot grijsgroen
bedoornd onbedoornd
kort en dik, vertakt talrijk

1 6 1 3-1 6
3-5 7
geen 1-2
in schedelbereik in schedelbereik
58-60 mm lang, 40-55 mm lang,
bloembuis tot bloembuis
20 mm lang, slank 1 0-1 2 mm lang,
trechtervormig, wit trechtervormig, wit
met rosé keel met zwak bruinachtig 

rosé keel
spoelvormig,
20x7 mm

afgeplat, 1 0x1 2 mm

langer dan breed breder dan lang
talrijk 20-25 per vrucht
grensgebied van 
Uruguay en 
Argentinië

Uruguay

Afgézien van G. rauschii, uit het oosten van het land, zijn tot nu toe vanuit 
Uruguay geen vertegenwoordigers uit de serie Ovatisemineum bekend. De 
naastverwante soorten schijnen G. schroederianum en G. hyptiacanthum 
sensu K. SchumannU) te zijn. Hiermee vertoont G. rauschii de meeste gelij
kenis. De bioemen zijn tweehuizig, maar vertonen echter een tendens tot het 
scheiden van de mannelijke en de vrouweiijke organen: men kan geheei 
mannelijke en geheei vrouweiijke bioemen vinden. Zeifbevruchting werd 
nooit geconstateerd, bij kruisbestuiving is de zaadvorming (aithans in de cui- 
tuur) gering, hetgeen op een verminderde fertiiiteit van de soort wijst. Ander
zijds treedt, voorai bij oudere pianten, dikwijis zijwaartse tot basaie spruitvor- 
ming op. Deze spruiten beworteien zich meestai ai aan de moederplant. Ve
getatieve voortplanting schijnt bij G. rauschii dus een belangrijke factor te 
zijn, hetgeen gezien het biijkbaar kieine groeigebied niet verwonderlijk is. 
Zoais uit tabei I biijkt, neemt het zaad van G. rauschii morfologisch een inter
mediaire piaats in tussen G. schroederianum en G. hyptiacanthum sensu 
Schumann (die uit Uruguay afkomstig zou zijn). Deze soortengroep iaat zeer 
fraai de morfologische en geografische overgang zien tussen de zaadgroe- 
pen Ovatisemineum en Macrosemineum (=  Gymnocaiycium), waarbij G. 
rauschii vermoedeiijk ais een reiikt beschouwd moet worden.

D B & U IIC IU U liy .  1

Pflanzen einzein, zuweiien seitiich und basai reich an der Areolenoberseite sprolsend, mit ca. I 
Dutzend kraftiger Wurzein aber ohne dominierende Hauptwurzei; Körper abgefiacht haibkugeiig, 
50-70 (-90) mm ffi und 20-30 (-40) mm hoch, Scheitel nur wenig vertieft, gewöhniich be- 
dornt' Epidermis dunkelgrün bis graugrün, matt. Rippen 1 0-1 2 (-1 4), gerade, durch scharfe 
Langsfurchen getrennt, an der Basis flach und 1 5-1 8 mm breit, zum Scheitel hin ausgepragter 
und kantig, durch deutliche Querkerben in kinnförmige Hoeker getrennt. Areolen 10-12 mm 
voneinander entfernt, den Höckern aufsitzend oder bisweilen etwas in dieselben eingesenkt (bei 
alten Pflanzen werden die Areolen im oberen Körperbereich aber oft von den stark ausgepragten 
Kinnhöckern überragt!), meist oval bis langlich, 5x2-3 mm, junge Areolen mit braunlich weilien
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Filz der jedoch bald verschwindet. Dornen (7-) 9 pro Areole, in (3-) 4 Paaren angeordnet (bei Al- 
tersformen kann das oberste Paar zuweilen ausfallen), 1 2-1 7 mm lang, kammartig gestellt doch 
seitwarts und nach unten ausstrahlend: 2 der mittleren 3 Paare zeigen waagerecht abspreizende 
Dornen, das unterste 3. Paar ist schrag nach unten gebogen, das 4. (oberste) Paar is stets kürzer 
und waagerecht oder schrag aufwarts abspreizend; ein kürzer, meist nur 7 mm langer Dorn ist 
nach unten gerichtet. Alle Dornen sind meist gerade, seltener leicht gebogen oder verdreht, ± 
stielrund, starr, pfriemlich, spitz, zum Körper gerichtet, diesem aber nicht anliegend, ifn Neutrieb 
gelblich, spater rotbraun doch durch dichte, bogig nach vorne abspreizende Schülfern vergrau- 
end; gelegentlich können Dornen an der Basis auch gelb bleiben.
Blüten aus dem Scheitel entspringend (oft mehrere gleichzeitig), breit trichterförmig, 25-35 mm 
lang, 23-30 mm ©, hellrosa, ± duftlos, mit Tendenz zur Getrenntgeschlechtigkeit. Perikarpell 
leicht konisch, dickwandig, 8x8 mm, dunkelgrün, dicht mit eiförmig-spateligen, weift gerande- 
ten Hüllblattern besetzt deren oberes Drittel rotbraun gefarbt ist, Diese werden nach oben zu lan
ger und gehen in die aufteren Blütenblatter über. Rezeptakulum ± glockig, dickwandig, unter 
der Filamentbasis ohne Nektarkammer. AuBere Blütenblatter spatelig, an der Spitze abgerun- 
det, ca. 1 8x7 mm, an der Basis gelblich grün, nach oben zu blaft rosa, mit breitem, braunlich 
grünen Mittelstreif. Innere Blütenblatter lanzettlich, zugespitzt, 21-23x4-5 mm, weiftlich rosa, 
mit dunkler rosa Mittelstreif, an der Basis weiB. Staubblatter vornehmlich zur Wand der Peri- 
anthröhre gebogen, nicht in 2 getrennte Kreise geschieden; Filamente dünn, 9 mm lang, 
weiftlich bis blaft grünlich; Antheren oval, 1,2x0,7 mm, weiftlich bis cremfarben; Pollen 
weiftlich. Bei weiblichen Pflanzen sind die Antheren verkümmert. Griffel ± frei stehend, die 
Staubblatter nicht überragend, mit Narbe 9-1 0 mm lang, an der Basis etwa 1,4 mm, oben ca. 
1,1 mm ffi, gelblich weift, mit 7-9-lappger, weiftlicher Narbe, bei mannlichen Pflanzen ist der 
Griffel abortiert. Samenhöhle im Langsschnitt herz- bis urnenförmig, 6x3-4 mm, ihnen 
weiftwandig; Samenanlagen zahlreich, die Samenhöhle ganz ausfüllend.
Frucht bei der Samenreife trocken, klein, oval, ca. 7x5 mm, mit anhaftenden, trockénen Peri- 
anthresten, wenigssamig (5-7 Samen). Samen gestutzt-eizylindrisch, schwarz(braun), matt, 
kahl, 1 ,5 -1 ,56x1 ,5-1 ,56 mm, Testazellen nur wenig nach auften gewölbt, mit netzartigen Ver- 
dickungsleisten, Hilum-Mikropylar-Bereich rhombisch, mit deutlicher Verjüngung an der 
Abriftstellen des Funikulus, mit dünner, heller, cremfarbener Zellauflage (Ovatisemineum 
Schütz).

Wij danken Dr. Heidemarie Halbritter, Botanisch instituut van de universiteit Wenen, zeer harte- 
iijk voor het maken van de REM-opnamen.

Literatuur:

Backeberg, C.: Die Cactaceae, Band III, 1959.
Schumann, K.: Die Gesamtbeschreibung der Kakteen, 1899.

Mühlbach 33, A 4864  Attersee

Institu t für Botanik der Universitët Wien, Rennweg 14, A 1030 Wien.

Succulenta, hoe speelde je  het klaar? (VII)

FREDDY DELABARRE

In zijn traditionele nieuwjaarstoespraak kon de voorzitter zich verheugen om
dat er 3 afdelingen hun jubileum vierden: afdeling Rijn- en Delfland bestond 
50 jaar, Nijmegen 40 jaar en Groningen 20 jaar. Deze drie afdelingen waren 
van plan er een groot feest van te maken.
Nieuws was er ook over "Ruilen Zonder Huilen". Ongeveer acht jaar gele
den richtte, zoals eerder gemeld, de heer Van Soldt op eigen initiatief het 
R.Z.H. op. Nu werd het werk zo enorm dat hij medewerkers zocht. Na over
leg met het hoofdbestuur werd R.Z.H. op 1 november 1 976 als officiële in
stelling van Succulenta erkend.
Tot 8 mei 1 97 6 kon men zijn kandidatuur stellen voor de functie van voor
zitter. Dit omdat de heer S.K. Braveboer op medisch advies zijn functie 
moest neerleggen.
Op 74-jarige leeftijd is de oud- en erevoorzitter A.F.H. Buining op 9 mei 
1 97 6 overleden. Vanaf 1 940 tot mei 1 968 was hij voorzitter.
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Albert Buining in zijn kas Foto: Wouters

Hij publiceerde vele artikelen in Succulenta. Hij was ook lid van het 1.0.S. Na 
zijn pensionering maakte hij een aantal grote reizen naar Zuid-Amerika. Bijna 
op alle afdelingen was hij te gast en gekend als een vlotte spreker. Cactus
sen op hun typische vindplaats situeren en bestuderen, het meegebrachte 
materiaal onderzoeken en beschrijven, dat werd zijn hoofdtaak. Zijn werk is 
helaas nooit afgemaakt. Het heengaan van Buining was een groot verlies 
voor Succulenta.
Deze gebeurtenis drukte de feeststemming op de Algemene Vergadering van 
1 5 mei 1 976. Na het bekendmaken van het overlijden en één minuut stilte, 
heette de heer S.K. Bravenboer de leden welkom. Hij wenste de afdeling Nij
megen geluk met hun smaragden jubileum. Het ledenaantal bedroeg op 
1.1.1 97 6 3.070. De heer Bravenboer deelde ook mede dat, gezien zijn ver-
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beterde lichamelijke toestand, hij zijn zittingsperiode tot mei 1 977 wilde vol
tooien.
Door het Clichéfonds werden in 1 976 ongeveer 1.200 verzendingen ver
richt. Goed voor zo'n één miljoen zaden.
De mogelijkheid werd onderzocht om afdelingen op te richten in Friesland, 
Noord-Oost Polder, Noord-Oost Brabant en in de Achterhoek.
In november 1 97 6 werd ter ere van wijlen A.F.H. Buining het tijdschrift aan 
hem besteed.
Het besluit werd genomen om elke maand één of meer pagina's voor de me
dedelingen in te lassen in het tijdschrift. Zo werd toch een beslissing geno
men die reeds ter sprake kwam op de Algemene Vergadering van 1 972. 
Het Buiningfonds werd in het leven geroepen met als eerste werk "Disco- 
cactussen'' waarvan A.F.H. Buining het manuscript naliet.
Nog in het jaar 1 976 werden de afdelingen Achterhoek en Voorne en Putten 
opgericht. Zo eindigde het jaar voor Succulenta met 29 afdelingen.

Bij de aanvang van 1 977 werden 3 .200 leden geteld.
Het Sücculentarium deed het voortreffelijk en op de keuring te Aalsmeer be
haalde men 1 7 diploma's met de waardering van tweede prijs tot de Grote 
Gouden Medaille.
Op 1 5 maart 1 977 overleed de heer Johannes Albertus Janse. Meer dan 
40 jaar was hij met de cactushobby vergroeid. Reeds in 1 935 publiceerde 
hij belangrijke artikelen over cactussen in ''Cactussen en Vetplanten". In 
1 938 werd hij secretaris van deze vereniging. Door zijn toedoen kwamen op 
28 december 1 946 de twee Nederlandstalige cactusverenigingen weer sa
men.
De heer Janse werd bestuurslid van Succulenta en bleef dat tot zijn overlij
den. Samen met de heren Buining en Uitewaal speelde hij een belangrijke rol 
bij het oprichten van het I.O.S. Vele artikelen van hem verschenen niet alleen 
in Succulenta maar ook in tijdschriften in het buitenland. Hij sprak 5 talen. 
Van zijn hand verschenen vele boeken waaronder het boek "Cactussen en 
Vetplanten" dat in 4 talen uitgebracht werd. Het was dan ook een groot ver
lies voor de succulentenwereld zo een intellectueel man te moeten verliezen.

Na het verdwijnen in de anonimiteit van de Belgische afdelingen Pereskia, 
Cactusweelde en Cactusvreugde werd op 30 april een nieuwe Belgische af
deling "Brabant-België”  een feit.
Het ledenaantal bleef stijgen. Op 1 mei 1 977 werden 3 .820 leden geteld. 
De afdeling Leiden werd nummer 31 in het rijtje. Deze afdeling werd op 1 2 
mei 1 977 opgericht. De afdeling Rotterdam was al een groot eind verder en 
vierde dit jaar haar gouden jubileum.

Er werd besloten de Algemene Vergadering op 1 4 mei in Blijdorp te houden. 
Een tentoonstelling van 1 4 mei tot 5 juni stond op het programma. Cactus
sen en vetplanten waren te bewonderen in een nieuwe kas van 400 m2.

De heer O.C. van Soldt deelde mee dat hij wegens gezondheidsredenen het 
werk voor R.Z.H. niet langer kon volbrengen. "Van mijn kant nogmaals har
telijk dank vooral omdat wij door deze actie aantoonden dat het mogelijk was 
om zonder winstbejag, elkander GRATIS aan soms erg mooie planten te hel
pen” , aldus de heer O.C. van Soldt.
Medio 1 977 nam de heer J. Defesche het redacteurschap van de heren 
Noltee en De Graaf over; spoedig werd de redactie versterkt met de heer
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Th.W.M. Neutelings. De oude redactieleden bleven de nieuwe redactie 
bijstaan.
Succulenta groeide en groeide. Nummer 32, afdeling Haarlem, werd met de 
steun van afdeling Kennemerland op 7 september 1 977 gesticht. Met deze 
geboorte eindigde een druk cactusjaar.

Eindigde 1 977 goed, 1 978 werd echter slecht ingezet. Twee actieve me
dewerkers van Succulenta wisselden het tijdelijke voor het eeuwige. De heer 
Bertus Janssens was de oprichter van de afdeling West-Brabant en als een 
missionaris was hij steeds op zoek naar nieuwe cactusliefhebbers die hij dan 
met raad en daad bijstond. Hij was actief in het R.Z.H. en daarnaast maakte 
hij ook deel uit van de diatheekcommissie.
Wijlen de heer Otto Christiaan van Soldt was de initiatiefnemer en vervol
gens stichter van de R.Z.H. Tot aan 1 978 was hij de spil in deze organisatie. 
Wie zou men vinden om de plaats van deze 2 actieve leden in te nemen, 
want hun werk mocht niet verloren-gaan.

Op 3 januari 1 978 vierde de afdeling IJsselstreek haar 15-jarig bestaan. 
Men begon met 8 leden en nu telde men er reeds meer dan 1 00. In 197 6 
begon de afdeling met het publiceren van een afdelingsblaadje "Succulen- 
tenland" dat zes maal per jaar verschijnt.
Voor het eerst in het maartnummer 2 nieuwe rubrieken nl. "Agenda”  en 
"Vraag en Aanbod", dit op de gele bladzijden. In deze laatste rubriek kon elk 
lid —  geen handelaren —  één keer per jaar een bericht plaatsen.
Op de Algemene Vergadering van 6 mei 1 978 legde de heer De Gast zijn 
functie van algemeen secretaris neer. Mevrouw A. Boender nam de taak 
over. Ook de heer Link, penningmeester, besloot niet langer meer deze func
tie te bekleden. De voorzitter S.K. Bravenboer was niet te spreken over de af
wezigheid van verschillende afdelingen. In het augustusnummer schreef de 
voorzitter een open brief die zijn ongenoegen naar voren bracht.

In het kader van het 60-jarig bestaan van Succulenta, voorzien in 1 979, wil
de men een nieuw verenigingsvignet, dat het oude Opuntiablaadje zou ver
vangen. Voorontwerpen werden ten laatste tot 1 december 1 978 ver
wacht.

Op 8 september ji. overleed op 75-jarige ieef- 
tijd de oudvoorzitter A.F.H. Biaauw. Van 18 
mei 1 968 tot en met 1 4 mei 1 974 was hij na
tionaal voorzitter van Succuienta. Met grote 
bekwaamheid vervulde hij deze functie. Onder 
zijn bestuur kwam Succulenta in rustig vaarwa
ter en zette een nieuwe bloeiperiode in. "Wie 
van ons het voorrecht gehad heeft hem in zijn 
huis in Rijsbergen te bezoeken, zal de herinne
ring daaraan niet iicht vergeten. Temidden van 
de natuur wonend, waar de pauwen vrij door 
de tuin liepen. Gelukkig heeft hij daar toch een 
aantal jaren van kunnen genieten".

Zo eindigde een jaar waarop de balans naar het negatieve overheide.

(wordt vervolgd)
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Een oud Nederlandstalig  cactusboek

J.J. DE MORREE

In het Rijksherbarium in Leiden stuitte ik onverwachts op een fraai ingebon
den handboek over cactussen uit het jaar 1 854. Het is geschreven door de 
heer J.J. Krook. Dit soort antiquarische boekwerken is vaak een bron van 
ieesgenot, omdat je een grote sprong terug in de tijd kunt maken en de visie 
van cactusdeskundigen uit de vorige eeuw op de toenmalige bekende soor
ten voor je hebt. In een oorspronkelijk geschrift komt de visie van toen hel
der naar voren, want latere auteurs hebben door verschrijvingen of eigen in
terpretaties de tekst nog niet kunnen vervormen. Het bijzondere aan het 
boekje van Krook is dat het is geschreven in een tijd, dat er op meer plaatsen 
in Europa systematisch werk aan cactussen plaatsvond, omdat er steeds 
meer cactussen uit Amerika werden aangevoerd en een deugdelijke indeling 
in verwante groepen langzamerhand noodzakelijk werd. Slechts 4 jaar voor 
de uitgave van het cactusboek van Krook had prins von Salm Reifferscheidt 
Dyck zijn indeling van het cactusgesiacht het iicht doen zien. Hij had dit 
werk geschreven na grondige studie van de bekende soorten, die hij door in
tensieve contacten overai in Europa op zijn siot verzameld had. Zijn indeling 
was een aanzienlijke uitbreiding van de systemen die o.a. Linnaeus, Plumier, 
De Candoiie, Lemaire e.a. hadden opgesteid. Krook neemt het nieuwe 
systeem dan ook dankbaar in zijn boek op.
De systematiek van de cactussen begint in het midden van de vorige eeuw 
al aardig uit zijn voegen te barsten, maar het is voor een verzamelaar met 
veel geld nog mogelijk om alle soorten op een niet al te groot oppervlak bij
een te brengen. Om een indikatie te geven van het uitgroeien van het aantal 
soorten; in 1 7 53 waren er pas 22 soorten bekend, die door Carolus Linnae
us werden beschreven in zijn beroemde "Species Plantarum” . In 1 828 
komt De Candoiie in zijn "Plantes Grasses" al tot 1 62 soorten en Krook ver
zucht dat het geslacht al is uitgegroeid tot de "ongelooflijke hoeveelheid" 
van 800 soorten, waarvan er door slordige bestuiving en dubbele beschrij
vingen waarschijnlijk maar 400 echt zijn. Het cactusgeslacht begint dan al 
aardig onoverzichtelijk te worden. Veel planten worden geïmporteerd, en 
veel worden er beschreven, maar in die tijd kan het voorkomen dat auteurs 
van eikaars beschrijvingen en indelingen niet afweten en daardoor kan een 
plant wel onder 3 of meer volledig verschillende namen onder verschillende 
groepen worden benoemd. Leuchtenbergia principis komt b.v. bij Krook tot 
3 maal toe voor. Eenmaal als een Anhalonium, vervolgens als een Echino- 
cactus en ook nog als Leuchtenbergia.
Toch zal de grote explosie van soortbeschrijvingen nog meer dan een halve 
eeuw op zich laten wachten. Pas Schumann (1 898), Britton en Rosé 
(1919) en weer later Berger, Buxbaum en Backeberg krijgen enig zicht op 
de duizenden soorten die het cactusgeslacht rijk is. En dan te bedenken dat 
er nog steeds jaarlijks nieuwe soorten worden toegevoegd aan deze lange 
lijst. Krook stond dus nog aan het begin van de ontwikkeling en hij verwon
dert zich. Als een rasechte liefhebber kan hij in zijn inleiding niet anders dan 
in gloedvolle bewoordingen schrijven over de "voorzeker prachtvolste bloe
men die de plantenwereld ons aanbiedt” . (Maar elke orchideeënverzame
laar zal op zijn beurt vermoedelijk hetzelfde over zijn planten beweren etc.) 
De auteur schrijft waarschijnlijk voor een klein en select publiek en hij ver
ontschuldigt zich in zijn voorrede zelfs voor "eene lange en smartelijke ziek
te, waarvan ik tot op heden nog niet geheel ben hersteld", waardoor de uit-
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gave zo lang op zich liet wachten. Krook neemt zijn werk bijzonder serieus 
en tracht de lezers, die bij voorintekening het boek konden bestellen, alle in
formatie te geven die maar met het kweken van cactussen te maken heb
ben. De titel en subtitel geven daarvoor al een indicatie.

HANDBOEK
tot de kennis, voortkweeking en 

behandeling van aiie heden bekende 
CACTUSSOORTEN 

in haren ganschen omvang.

Subtitel:
Beschrijving van hare kiassen en de groepen waartoe ze behoren; haar 
voortkweeking en behandeling; haar nut en gebruik; benevens opgave van 
meest aiie tot dit merkwaardige geslacht behoorende planten; hare iatijnse 
benamingen en nederduitse vertalingen; het vaderland waar ze voorkomen; 
de piaats waar ze groeien; de tijd dat eike soort in ons iand gewooniijk bioeit; 
enz. enz. enz.

Het aardige aan het boek is dat er na de informatieve inleiding naast een we
tenschappelijk deei met de beschrijving van de toenmalige bekende soorten 
(1 00 pagina's), ook nog een uitgebreid praktisch tweede deei bevat (70 pa
gina's). Laten we ons realiseren, dat de soortbeschrijvingen in zijn tijd nog 
op 1 00 pagina's konden worden gedrukt, terwijl dit honderd jaar iater in de 
zesdelige Backeberg duizenden pagina's tekst vergt.
Het boek begint met veei wetenswaardigheden over de bouw en bioei van 
cactussen, de streken waar ze voorkomen en hoe ze voor de mens tot nut 
worden gemaakt. (Het kweken van cocheniiieluizen op Nopaiea's voor een 
rode kleurstof en het stoken van brandewijn naast het kweken van de eetba
re vruchten.) Over opuntiavruchten b.v. het anecdotische reiaas: In septem
ber, de tijd waarin ze rijp zijn, is het feest; honderden van verkopers zitten in 
de straten, om hunne waar aan de man te brengen; en menig iiefhebber nut
tigt honderden zuike vruchten achter elkander; ja, jaarlijks sterven er door 
hunne verkoelende eigenschappen verscheidene mensen aan het onmatig 
gebruik van de vrucht.
Het systematische gedeelte van het boek geeft ai een heel behoorlijke inde
ling van de cactussoorten te zien, verluchtigd met 24 houtsnedes in de rijke 
traditie van de kruidboeken uit de 1 8e eeuw. De meeste pianten zijn op de 
illustraties redelijk herkenbaar ais soort. Het zou te ver voeren om de geheie 
indeling van de soorten hier weer te geven, maar een korte bespreking is wei 
aardig om de toenmalige stand van zaken weer te geven. Het grote pro
bleem van Saim-Dyck, en dus ook van Krook, was om goede indeiingskrite- 
ria te vinden. Saim-Dyck maakt een tweedeling in pianten met buisvormige 
bloemen (Tubuiosae).en met radvormige bloemen (Rotatae).
Bij de buisvormig bloeiende planten worden dan 4 groepen onderscheiden;

1. Meio-cacteae
2. Echino-cacteae
3. Cerastreae
4. Phyilo-cacteae

en bij de radvorming bloeiende 3;
5. Rhipsaiideae
6. Opuntieae
7. Pereskieae
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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.

R.Z.H. en VERENIGINGSARTIKELEN
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lun- 
teren, tel. 08388-3579.
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 jaar
gang per band. Prijs f  16,- per stuk incl. porto
kosten.

3 Verenigingsspelden in broche-vorm of als 
steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.

4 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.

5 Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortin
gen.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta 
afd. verkoop 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.

R.Z.H.

Ruilen zonder Huilen gaat weer 
van start. U kunt de ru illijs t 

alvast gaan samenstellen en uw 
wensplanten uitzoeken of 

bepalen.
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EVENEMENTENKALENDER
16-18 maart ; Vijfde Internationale Gymnocaly- 

cium-bijeenkomst, info in dit num
mer.

7 apr. Algemene Ledenvergadering te Den 
Helder, info in dit nummer.

21-22 apr. Plantenbeurs in de Hortus in Haren.
28-29 apr. Tentoonstelling en beurs afd. Haar

lem, info Hr. Droog, tel. 023-364325.
28-29 apr. Internoto bijeenkomst in Böblingen, 

B.R.D.
5 mei Cactus en Vetplantenbeurs afd. 

Fryslan, info in het maartnummer.
19 mei Goudse cactusbeurs, info in het 

maartnummer.
19-20 mei Landelijke Hortusdagen, thema 

'Stekeligheden’.
19-20 mei Tentoonstelling van "Leuchtenber- 

gia” .
Internationale Asclepiadag.27 mei

1- 3 Juni Cactus-expo in de botanische tuin 
te Monaco in samenwerking met de 
Franse cactus en vetplanten ver. Al- 
APS.

3- 4 juni Plantententoonstelling in het Cultu
reel Centrum te Zolder.

3 juni Jaarlijkse tentoonstelling van de 
afd. CACTUSWEELDE afd. Noorder- 
kempen.

9 juni : Tweede Vlaamse Plantenbeurs in 
het kasteel van Poeke, Kasteelstr. 
29 te Aalter.

16-17 juni : Cactus en Succulentenweekend in 
de Flevohof, info in het maartnum
mer.

30 juni-2 juli : Tentoonstelling te Roeselare van de 
ver. GRUSONIA.

18 aug. : Landelijke ruilbeurs afd. West- 
Brabant.

1 sept. : 13e Internationale cactus- en vet- 
plantenmarkt te Nijmegen.

8- 9 sept. : E.L.K. te Blankenberge.
15-16 sept. : Plantenbeurs in de Hortus in Haren.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek
8 maart Hr. Viscaal over Mamillaria’s.
Afd. Amsterdam
16 febr. Nico Uittenbroek spreekt over bestrij
dingsmiddelen; 16 maart Jan Hovens uit Lottum. In 
De Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam, 
aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem
8 maart. Hr. Groen over succulenten in botanische 
tuinen in Nederland. Plaats Speeltuinvereniging 
"Tuindorp” achter Floralaan 18, Wageningen, aan
vang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België
23 febr. Hr. Vanden Broeck over Bolivië; 30 maart 
Hr. Dumoulin over Zuid-Afrika. Plaats Horteco, De 
Bavaylei 118, Vilvoorde, aanvang 20.00 uur.
Afd. Delfzijl en omstreken
1 maart Jaarlijkse feestavond. Plaats Groene Wei
de, Snelgersmastraat 15, Appingedam, aanvang 
19.45 uur.

Afd. Flevozoom
19 febr. Te verzorgen door eigen leden, plant van 
de maand Mamillaria; 19 maart A.B. ter Brugge reis 
door Zuid-Afrika. Plaats Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Harderwijk, aanvang 20.00 
uur.
Afd. Fryslan
13 maart Onderlinge ruilavond en entdemonstratie 
door H. de Vries. Plaats Zalencentrum Tivoli, Hui- 
zumerlaan 59, Leeuwarden, aanvang 19.30 uur.
Afd. Gouda e.o.
15 maart Onderlinge ruil- en praatavond. Plaats ” ’t 
Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda, aanvang 20.00 
uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
22 febr. A.B. ter Brugge vertelt over Namibië; 22 
maart P.A. Roggen vertelt over zijn reis naar Indo
nesië. Plaats Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Me
lis Stokelaan 1201, Den Haag.
Afd. Groningen
15 maart Lezing door Hr. Scholz v.d. afd. Bremen 
Kakteen und Sukkulenten an der Rivièra. Plaats De 
Hortus te Haren, aanvang 19.30 uur.
Afd. Den Helder e.o.
17 maart A.B. ter Brugge over Namibië. Plaats Kan
tine van de Gemeenschappelijke Plantsoenen
dienst, Soembastraat 83, Den Helder.
Afd. Hoeksche Waard
8 maart Hr. Grootscholte vertelt over zijn cactus’en 
vetplanten verzameling. Plaats Natuur Educatief 
Centrum bij de Rijkshaven in Numansdorp, aan
vang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen
6 maart. Hr. de Looze, 18.000 km door de V.S. met 
Gordon Rawley, deel 1. Plaate Rijksmiddelbare 
Tuinbouwschool, Energieweg 19 te Nijmegen, aan
vang 20.00 uur.
Afd. Utrecht e.o.
In verband met het verliezen van onze vaste behui
zing, kunnen we geen programma vaststellen, in
lichtingen bij de voorzitter 03484-1083.
Afd. West-Brabant
17 febr. Kwis en discussie; 17 maart een nog onbe
kende spreker. Plaats Café-restaurant De Linden, 
Markt 82, Etten-Leur, aanvang 14.00 uur.
Afd. West-Friesland
23 febr. De leden nemen eigen dia’s mee en vertel
len hier iets over. Plaats Fam. de Wit, Zwaagdijk.
Afd. IJsselstreek
16 febr. Plantherkenningsavond. Plaats De Klok
kenkamp, Diepenheimseweg 2, Goor.
Afd. Zaanstreek
2 maart Johan Pot over Sulcorebutia’s. Plaats 
Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam, aan
vang 20.00 uur.
Afd. Zeeland
23 febr. Hr. Spee over plant v.d. maand Frailea. 
Plaats Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg, 
aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid-Limburg
maart Dwars door een verzameling door J. Essers. 
Plaats Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schim
melt, aanvang 19.30 uur.

Voor het vervolg zie blz. 12.
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Hier volgt het in januari beloofde afdelings-grootte-overzicht.
Deze lijst is opgebouwd uit de ons bekende gegevens per 31 december 1989.
Als u denkt dat de voor uw afdeling gehanteerde getallen niet correct zijn, schrijf dan een briefje aan onze 
ledenadministratie met de juiste gegevens.

Volgorde Afdeling
1 Noord en Midden Limburg 68 12 Amsterdam 36 23 Kennemerland

aantal leden
26

2 Eindhoven 62 13 Nijmegen 35 24 Gouda e.o. 22
3 ’s Gravenhage 61 13 IJsselstreek 35 25 Zaanstreek 21
4 Zuid Limburg 57 15 Rotterdam 34 26 Dordrecht e.o. 20
5 Zeeland 46 16 Arnhem 33 27 Delfzijl e.o. 19
6 Utrecht e.o. 43 16 Gorinchem/Den Bosch33 28 Hoeksche Waard 16
7 West Brabant 42 17 Zwolle 32 29 Voorne-Putten & Rozenburg 15
7 Groningen 42 19 Flevozoom 30 30 Haarlem 13
9 Tilburg 40 19 Brabant-België 30 31 West Friesland 10

10 Leiden 39 19 Den Helder e.o. 30 32 Drenthe 8
11 Fryslan 37 22 Gooi en Eemland 29 32 Achterhoek 8

Aangesloten leden 1072 
totaal aantal leden 2596

Nog niet bij afdelingen aangesloten leden 1524 
De verschillen met de lijst in het januari-nummer komen door het verschil in opname datum.

Deze cijfers zijn interessant b.v. als je kijkt naar de grootte van afdelingen en waar ze liggen.
Er valt dan te constateren dat de "buitengebieden" Zeeland, Groningen, Noord- en Zuid-Limburg en Bra
bant het erg goed doen. Zijn daar conclusies uit te trekken, wij weten het (nog) niet.
Er valt een zwakte te constateren in het verstedelijkte gebied Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Amsterdam, 
Haarlem.
Utrecht daarentegen draait vrolijk met de top mee, aktieve vereniging misschien?
Wij willen U aanbevelen kijk er eens goed naar en probeer voor uw afdeling te bepalen waar ze staat en of 
ze daar op de juiste plek staat of dat er misschien toch nog meer inzit.
Als we naar de verhouding afdeiingsleden versus verspreid wonende leden kijken moet er zeker meer in
zitten.

John van Eijsden, Rob de Groot

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 7 APRIL 1990

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

Geachte mevrouw/mijnheer,
Bij deze nodig ik U uit om de Algemene Vergadering op zaterdag 7 april 1990 bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden in restaurant "Wienerhof” Den Helder en begint om 11.00 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 28 okt. 1989. Deze notulen staan 

afgedrukt in dit nummer.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de instellingen, deze staan afgedrukt in dit nummer.
6.1. Goedkeuring van de balans 1989, deze staat afgedrukt in dit nummer en verslag van de kascom

missie.
6.2. Verkiezing van een nieuwe kascommissie.
7. Rondvraag
8. Vaststellen datum en plaats volgende Algemene Vergadering en sluiting.

F.R. de Groot, sekretaris
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BIJEENKOMSTEN VAN ONZE BELGISCHE VERVOLG ADRESSEN VAN BELGISCHE CACTUS
ZUSTERVERENIGINGEN EN SUCCULENTEN VERENIGINGEN

Cactusvrienden Limburg
12 maart Een reisverslag door Arizona-Sonora-Chi- 
huahua, door Hr. F. Vande Broeck. Plaats Cultureel 
Centrum van Heusden-Zolder om 20.00 uur.
Secr. M. Heyligen, Diest 013/335389.
Cactusweelde Noorderkempen
15 maart Lezing over Caudiciforme planten door 
Hr. Leclercq. Plaats "Vogelenzang” , Miksebaan in 
Brasschaat, aanvang 20.00 uur.
M. Bastiaenssens, tel. 03-6519211 Noorderkempen. 
Grusonia
9 maart Mamillaria's in eigen verzameling door Leo 
Ramakers. Plaats zaal "Vijverhof” , Kortrijkstraat in 
Tielt, aanvang 20.00 uur.
Johan Keirse, tel. 050-824660.
Leuchtenbergia
16 maart Ceropegia’s door M. Genotte. Plaats 
Dienstencentrum, Schoolstraat in Schilde, aan
vang 20.00 uur.
F. Hofkens, Sint Jobsesteenweg 93, Brasschaat 
2130.
Islaya.
2 maart Bloemenwals door J. Keirse. Plaats 
R.B.S./R.M.S., Stationstr. 82 te Aalter, aanvang 
20.00 uur.

DIATHEEK
Het is stil geweest rond de diatheek, 
maar wij hebben niet stil gezeten.
Vanaf januari zijn verkrijgbaar series over 
de volgende geslachten:
Serie 1 Honderd mooie cactussen 
Serie 2 Honderd mooie vetplanten 
Serie 3 Het geslacht Echinocereus 
Serie 4 Het geslacht Gymnocalycium 
Serie 5 Het geslacht Mammilaria 
Serie 6 Het geslacht Euphorbia

Cactusvrienden Limburg
p/a Marcel Heyligen, Nic. Welterstraat 21, 3290 
Diest, tel. 013-335389
Cactacea Brugensis
p/a K. Neirinck, Lijsterstraat 24, 8000 Brugge 
Internationale Cactusclub van België 
p/a Guy van Moer, Notelaarstraat 17, B-2820 Bon
heiden; p/a Myriam Desender, C. Barbierlaan 9, B- 
8021 Loppen, tel. 050-825223.
Obregonia
voorzitter W. Vereist, D. Voetstraat 13, B-3180 
Westerlo, tel. 014-546277; secretaris Jos Baeten, 
Grove Denstraat 13, B-2430 Olen, tel. 014-222137.

De contactpersoon voor de International Asclepiad 
Society voor Nederland is geworden:
Hr. A.B. van Woerkom, Nijenheim 9511, 3704 TV 
Zeist, tel. 03404-53118.

UITBREIDING SPREKERSLIJST

A. ter Brugge, Rozenstraat 82, 7601 AR Almelo, tel. 
05490-14014. Onderwerp:

1) Transvaal, een safaritocht
2) Euphorbia’s in de Oost Kaap
3) Tussen Rigtersveld en Kaokoland; een prach

tige tocht door Namibië.
J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel, tel. 
04132-72917. Onderwerp:

De echinoc.ereë en ik.
(niet beschikbaar 2e maandag van de maand).

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

DOUG ft VtVI BOWL AND
200 Spring Bood • K«mp»lorv ft#dto»d • Engtand MIU2-ftND 

tel«phoo* R*dford (0214) 54970

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.

U Met ingang van dit jaar kunnen nu ook de cactusliefhebbers een aantrekkelijk planten-
C sortiment aantreffen in Zwijndrecht. Als u een indruk w ilt krijgen van wat u kunt verwachten,
C vraag dan mijn voorjaarslijst aan. Deze zal volgende maand worden verzonden. Na
U overmaking van / 3,50 op giro 1295340 ontvangt u automatisch de 3 lijsten die dit jaar zullen
|_ verschijnen.

Geopend van 31 maart tot 1 november op zaterdag tussen 10 en 15 uur. Verder op afspraak. 
N 
T 
E
N _____
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 OKTOBER 1989

2.

3.

4.

5.

6.

Opening
De voorzitter opent de Algemene Vergadering om 13.30 uur. In zijn openingswoord heet hij alle aanwe
zigen van harte welkom.
Notulen Algemene Vergadering van 8 april 1989.
De notulen van de Algemene Vergadering van 8 april 1989 worden goedgekeurd.
Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. De voorzitter deelt de vergadering de uitzetting van het lid F. Süpplie mede.

De uitzetting heeft plaats gevonden op grond van het artikel 4 lid 1c, 1d. Indien nodig zullen de 
volgende Algemene Vergadering de op deze kwestie betrekking hebbende stukken worden overge
legd.

b. Redaktieraad andere opzet, de voorzitter licht de nadelen en het onvoldoende funktioneren van de 
huidige raad toe, de nieuwe opzet is met de Redaktie besproken en zij staat positief hier tegeno
ver.
Suggesties uit de Vergadering; aanstellen van een meerhoofdige Redaktie, vaststellen van het 
aantal keren dat de Redaktieraad bij elkaar moet komen.

c. Advertenties op een witte pagina, er zijn tekenen die er op wijze dat bij enkele ex-adverteerders 
meer animo hiervoor zou bestaan dan het adverteren op de gele pagina's.
De Vergadering is van mening dat er geen bezwaar tegen bestaat mits op verantwoorde wijze. 

Begroting 1990.
De voorzitter schets de situatie en haalt aan dat er in het verleden, bij verschillende, meerdere gele
genheden toestemming aan het Bestuur gegeven is om de kontributie met f 5,--, zonder overleg, te ver
hogen. Een reaktie uit de Vergadering meent dat dit alleen voor die betreffende jaren gold.
De penningmeester bespreekt de begroting, wijst op het teruglopende ledenaantal en meent dat er bij 
het maandblad zonder ingrijpende wijzigingen/vereenvoudigingen niet meer te bezuinigen is. Het 
bestuur heeft voorkeur voor voorstel d. Er zijn diverse vragen over de begroting uit de Vergadering en 
vragen over de opbrengst van het Clichéfonds. Hr. Schraets licht een aantal problemen toe, geen een
voudige soorten meer te slijten, o.a. door onvoldoende nieuwe leden, duurdere zaden niet los in te ko
pen bij de leveranciers, stijgende verpakkings- en porto-kosten.
Hr. Linsen meent dat als de leden wat minder zelf bij andere leveranciers zouden bestellen maar het 
accent bij het Clichéfonds zouden leggen er een beter resultaat te behalen moet zijn.
De discussie gaat verder met alle voors- en tegens van wel of geen ledenverlies, contributiehoogte bij 
vergelijkbare verenigingen, motivatie, wat weten we van de leden die opzeggen, welke leden zeggen 
meer op de afdelings of verspreid wonende etc. etc.
De cijfers wijzen uit dat er meer verspreid wonende leden opzeggen, er zou misschien wat meer aan 
het bij de afdelingen betrekken van deze leden moeten gebeuren temeer daar de verhouding afdelings- 
leden-verspreid wonend, 1100-1600 is. De verschillen in de gepubliceerde cijfers en de hier gepresen
teerde, heeft als oorzaak het moment van opnemen. Per eind aug. resp. eind oktober. Waarom er geen 
hogere advertentie-opbrengst begroot is vindt zijn oorzaak in het andere gedrag van de adverteerders, 
meer kleinere advertenties maar ook minder en geen vriiwilligers om acquisitie te plegen. Hier valt 
nog geld te verdienen maar je kunt niet alles naar het Bestuur toe schuiven.
Er zijn meerdere klachten over de kwaliteit en leesbaarheid van het maandblad zeker ten opzichte van 
de prijs die we er voor moeten, betalen.
De voorzitter vraagt alle argumenten gehoord hebbende om tot stemming over te gaan over het verho
gen van de kontributie met / 5,-. Uitslag 4 tegenstemmen en rest (26) voor.
De kontributie voor 1990 wordt dus vastgesteld op t 40,--, voor de Belgische leden gaat zij BFRS 725,- 
bedragen.
Floriade 1992 in Zoetermeer.
Ter informatie wordt het stuk "Succulenta op de Floriade een uitdaging” van de secretaris uitgereikt. 
Om dit stuk te kunnen lezen lassen we een korte lees- en koffiepauze in.
De voorzitter vertelt de stand van zaken, de kontakten die gelegd zijn en de reakties die er al binnen 
zijn. De meest positieve reaktie is wel de brief van een lid, die onbekend wenst te blijven maar garant 
wil staan voor f 10.000,-, dit is dus een fantastische ruggesteun.
De tot nu toe ontvangen, schriftelijke reakties van de afdelingen zijn overwegend positief er ontbreken 
nog teveel reakties om een eind-overzicht te geven.
De tussenstand is:
21 reakties binnen,
daarvan 5 negatief, 16 positief waarbij 5 toezeggingen voor financiële bijdrages.
Ook hier ontwikkelt zich een geruime tijd durende discussie waarbij ook diverse suggesties worden 
besproken.

Er zijn negatieve reakties o.a. het grote aantal praktische problemen, de te geringe kostenvergoedin
gen die in de begroting zouden zijn opgenomen, geen of onvoldoende ledenwinst die het zou opleve
ren, we weten nog te weinig etc. De suggesties o.a. samenwerken met de professionele kwekers, sa
menwerken met b.v. Fuchsia-vereniging, plantenverkoop deze heeft met name in Utrecht de overige 
kosten gedekt, diverse propaganda-suggesties etc.
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DER KAKTEENLADEN Verzendhandel
ANTIQUARISCH NIEUW ACTUEEL

Backeberg/Die Cactaceae, Bde. 1-6 DM 1400, - (Einzelbande auf Anfrage); Benson/Native Cacti of Ca- 
lifornia DM 33,--; Benson/Cacti of the United States & Canada DM 198,--; Berger/Agaven DM 98,-; 
Bradleya 1 DM 35,-; Bradleya 2-7 je DM 28,-; Britton & Rose/The Cactaceae 1-4 DM 165,-; Buining/ 
Discocactus DM 15,-; Carter/New Succ. Spiny Euphorbias East Africa DM 26,-; Champie/Cacti & 
Succ. El Paso DM 24,-; Cole/Lithops of SWA/Namibia DM 15,-; Cole/Lithops - Flowering Stones DM 
156,-; Court/Succ. Flora Southern Africa DM 120,-; Craig/Mammill. Handbook DM 39,-; Cullmann- 
Götz-Gröner/Kakteen DM 98,-; Dawson/Cacti of California DM 16,80; Dyer/Ceropegia, Brachystelma 
& Riocreuxia DM 135,-; Earle/Cacti of the Southwest DM 33,-; Ebel.../Sukkulenten DM 22,-; Eggli/ 
Monographic Study Genus Rosularia (Crassulaceae) DM 28,-; Euphorbia Journal Vol. 1 DM 89.-; 
VOL. 2-6 je DM 79,-; Esser/Kakteenvegetation Paraguay DM 42,80; Fischer/Kakteen in Hydrokultur 
DM 19,80; Fleischer-Schütz/Kakteènpflege DM 28, -; Förster/Handbuch Kakteenkunde DM 98,-; 
Gentry/Agaves of Baja California DM 32,--; Gentry/Agaves Continental North America DM 129,--; 
Gibson-Nobel/Cactus Primer DM 118,-; Haage/Kakteen von A-Z DM 89,-; Halliday/Noteworthy spe
cies of Kleinia DM 26,-; Hashizume/Epicacti 1-2 je DM 88,-; Haselton/Epiphyllum Handbook DM 85,-; 
Heine/Lithops DM 28,-; Herre/Genera Mesembryanthemaceae DM 235,--; Hochstatter/Pedio- und 
Sclerokakt. DM 65,-; Hecht/BLV-Handbuch Kateen DM 28,-; Herbel/Alles über Kakteen... DM 39,80; 
Hunt/Mammillaria Names A-Z DM 29,80; Jacobsen/Sukkulentenlexikon DM 79,--; Jacobsen/Hand- 
book Succ. Plants Bd. 1-3 DM 295,-; Jaarsveld/Succ. Riches South Africa & Namibia DM 16,80; 
Köhlein/Saxifragen DM 98,-; Köhlein/Freilandsukkulenten DM 98,--; Kümmel-Klügling/Winterharde 
Kakteen DM 32,-; Leuenberger/Pereskia DM 69,-; Leue/Epiphyllum DM 74,-; Moser/Kakteenflora Pa
raguay DM 49,-; Mottram/Mammillaria Index DM 14,--; Newton/Succulent Plants in Print DM 29,80; 
Nobel/Environment. Biology Agaves & Cacti DM 118,-; Pilbeam/Cacti Connoisseur DM 92,-; Pill- 
beam/Mammillaria Prints DM 225,-; Pillbeam/Sulcorebutia & Weingartia DM 75,-; Pillbeam/Hawor- 
thia & Astroloba DM 75,-; Rauh/Kakteen an ihren Standorten DM 118,-; Rauh/GroBartige Welt der 
Sukkulenten DM 118,- ; Rausch/Lobivia 85 DM 89, -; Reppenhagen/Mammillaria DM 65,-; Reppen- 
hagen/Feldnummers 1959-1984 DM 22,50; Reynolds/Aloes South Africa DM 190,--; Ritter/Kakteen Sü- 
damerika I DM 45,-; II DM 55,-; III DM 47,--; IV DM 51,-; Rowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents 
DM 142,-; Rowley/Adenium & Pachypodium Handbook DM 12,50; Schumann/Gesamtbeschreibung 
Kakteen DM 120,--; Scott/Genus Haworthia DM 108,-; Shurly/Verzeichn. Artnamen & Synonyme Mam- 
mill. DM 22,-; Storms/New Growing Mesembs DM 24, -; Taylor/Genus Echinocereus DM 49, -; 
Taylor/ldentification Escobarias DM 6,80; Weniger/Cacti of Texas & Neighbouring States DM 49,-; 
Weskamp/Gattung Parodia DM 98,-; Kunkel/Kanarische Insein DM 39,80; Becker-Schwarze: Nieder- 
kalifornien DM 19,80.
Mindesbestellwert DM 20, - Alle Preise plus Porto

VRAAG ONZE GRATIS TOTAAL-CATALOGUS HOBBYBIBLIOTHEEK-1990 
SUCCULENTEN BROMELIA'S ORCHIDEEËN 

(leverbaar vanaf maart).

JÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
VERSANDGESCHAFTFÜR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1

HEEFT U NOG MOOIE DIA’S

Gewone en bijzondere planten 
Planten in het landschap 
Bloemen en zaadbessen

Als u deze ter kopieëring tijdel ijk 
wilt afstaan, zou uw diathecaris er 

graag meer van horen of lezen.

Wintertijd - Studietijd
U heeft nu de tijd  om eens iets 
na te slaan en te lezen over uw 

favoriete plant of geslacht. 
Onze bibliotheek heeft er vast 

iets over.
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De algemene stemming is kritisch maar positief, de direkte ledenw inst zal waarsch ijn lijk  gering zijn 
maar de uitstraling des te groter, ook het samen aan iets bouwen komt a ls  positie f punt naar voren en 
zeker het feit dat al 4 afdelingen samen de eventuele rea lisatie  aan het bespreken zijn. 
Vroeger gebeurde dit soort tentoonste llingen vaker en is de positieve werking bewezen.
Een tegenvaller is het feit dat er ter plekke geen verkoop plaats mag vinden. Deze zal geconcentreerd 
worden bij de in- en uitgangen in "w inke ls en marktkramen" en hiervoor zal huur betaald moeten wor
den. Voor ons zou dat een dubbele bemanning betekenen en de "bem anning" is waarsch ijn lijk  ons 
grootste probleem.
De bij een afdeling aangesloten leden kunnen we wel bereiken maar het overgrote deel van onze leden 
zijn verspreid wonend hoe kunnen d ie bijdragen of ze lfs  meewerken? W aarsch ijn lijk  is Succu lenta het 
enige medium waarmee we deze grote groep leden kunnen informeren en motiveren.
De penningmeester zal onderzoeken of het nodig is een aparte giro-rekening te openen en hoe de ad
m in istratie opgezet moet worden. De kosten van een dergelijke aktie zal buiten de jaarlijkse begroting 
moeten blijven.
De voorzitter concludeert dat mede op grond van a lle  positieve reakties, we een inschrijving tot deel- 

'  name zullen indienen. De reaktie van de F loriade-organisatie zal niet eerder dan eind van dit 
jaar/begin 1990 te verwachten zijn. We kunnen op dat moment ons defin itieve standpunt bepalen en 
a ls er gronden voor aanwezig zijn ons alsnog terugtrekken.

7. Rondvraag.
Er is een klacht dat enkele mensen al drie maanden lid zouden zijn en nog geen blad ontvangen heb
ben. Volgens onze ledenadm inistrateur Is dat onmogelijk, dan moeten er andere problemen zijn.
Afd. Gouda ste lt een stenc ilm ach ine ter beschikking.
Hr. Jam in heeft vragen over het stuk over Hr. Molendijk in de witte pag ina ’s. De afspraak was dat pro
fie lschetsen in de gele pag ina’s zouden worden opgenomen. Dit stuk van N ico  Uittenbroek en Wim 
A lsem geest is per abu is voor de witte pag ina’s  opgegeven. Hr. Bercht zegt niet van de afspraak tot 
p laatsing in de gele pag ina’s op de hoogte te zijn. Verder meent hij dat het hier om een zodanig unie
ke verzameling gaat dat hiervoor sprake van uitzondering zou moeten zijn. Een andere reaktie is dat 
het hier om een goed leesbaar artikel gaat zonder reklame oogmerken, e igen lijk  precies waar steeds 
om gevraagd wordt.
Een verdere reaktie is dat men vroeg of laat toch in de problemen komt, veel Be lg ische liefhebbers 
b.v. hebben ook enige verkoop aan huis. Men zou dan geen artikel aan deze personen kunnen wijden. 
Hr. Bercht vraagt een uitspraak daar nog dergelijke artikelen in zijn bezit zijn. Het voorstel van de ver
gadering is om de beoordeling aan schrijver en redakteur over te laten. A ls  u itgangspunt moet het 
zonder reklame oogmerk zijn.
Hr. Sterk vraagt wanneer de nieuwe Statuten verschijnen. De door de notaris vastgelegde stukken zijn 
onderweg en zullen dan samen met het Huishoude lijk  Reglement opnieuw uitgebracht worden. Verder 
biedt Hr. Sterk aan nog een aantal populaire artikelen te schrijven.
Vraag van Hr. Spee, waarom was er geen stand van Succu lenta op de E.L.K.. Omdat geen afdeling dit 
op zich genomen heeft, ligt b.v. een taak voor afd. Zeeland.
Hr. Essers vraagt meer aandacht aan de verspreid wonende leden te besteden, daar liggen potentiële 
u itbre idingsm ogelijkheden.
Waarom is er geen propagandaplan, dit is  ook voor de afdelingen een probleem!
De voorzitter deelt mede dat er een plan in voorbereiding is  dat op zo kort m ogelijke term ijn gepubli
ceerd gaat worden. De voorzitter dankt de aanwezigen voor de constructieve bijdrage en d iscu ss ie s  en 
s lu it de vergadering.

8. Volgende vergadering zullen we te gast zijn bij de afde ling Den Helder op 7 april 1990, nadere mede
delingen in Succulenta.

F.R. de Groot, secretaris

AAN  DE LEDEN VAN  SU CCULENTA , D EELNEM ERS AAN  DE A LG EM EN E  LED ENVERGAD ERING  TE DEN 
HELDER.

De jaarvergadering op 7 april 1990 wordt gehouden in hotel restaurant W ienerhof, Paralle lweg 7 in Den 
Helder. W ienerhof ligt naast het N.S.-station van Den Helder. Men wordt vanaf 10.30 uur met koffie ont
vangen.
’s M iddags vanaf ± 15.00 uur organiseren wij een rondle iding door het Marinemuseum. Voor vervoer daar
heen kunnen wij zorgen.
Tussen ± 12.30-13.30 uur is er gelegenheid in W ienerhof te lunchen. De kosten zijn f 15,50 p.p. Indien ge
wenst kan men zich opgeven bij de Helderse sekretaris, tel. 02230-25777. Tevens wordt men dan verzocht 
de kosten over te maken op het postgironummer (4068826) van de penn. van Succulenta, afd. Den Helder 
te Schagen.

15

Sukku lenta afd. Den Helder e.o., 
sekr. W. Lohrengel, Kanaalweg 15, 

1782 GA Den Helder, tel. 02230-25777



FINANCIEEL OVERZICHT 1989.
balans '1989 balans 1988

001 bank en giro 21.331,23 21.523,34

002 spaarrekening 103.452,76 105.773,43

003 bezittingen cliché-
fonds 19.653,94 14.958,62

004 bezittingen Verkopen 13.925,78 14.947,41

005 computer e.d. 4.556,01 5.304,01
11.906,76006 vorderingen/te betalen 6.250,00 795,80 6.348,95

007 vooruitbet. contributie 64.793,43 49.628,21

009 vermogen f  103.580,49 -  3.740,30 -  456,80
107.320,79 107.777,59

169.169,72 169.169,72 168.855,76 168.855,76

OVERZICHT VAN

101 contributie
102 inschrijfgeld
103 verkopen
104 advertenties
105 clichéfonds
106 rente
201 tijdschrift
202 bibliotheek
203 bank/porto/incasso
204 materialen
205 Verg./reiskosten
206 propaganda
207 diatheek
208 diversen 

winst/verlies

EN UITGAVEN IN 1989 
begroting 1989

98.500,00
1.500,00
1.000,00
6 .000,00
5.000. 00
6.000.  00

102.500,00
1.800,00
3.500.00

500,00
5.500.00
6.500.00

500,00
1.000,00

-  3.800,00

118.000,00 118.000,00

inkomsten en uitgaven 
1989

96.697,30
1.582,22
1.573,16
6.801,77
4.626,46
6.818,48

98.950,32 
1.234,24 
7.193,48 

465,70 
7.511,96 
5.122,62 

133,35 
1.228,02 

-  3.740,30

118.099,39 118.099,39

begroting 1990
104.000
1.200.00
2.000,00
7.000. 00
2.000. 00
6 .000,00

101.000,00
1.500,00
4.000. 00

500,00
6 .000.  00
4.000,00

500.00
750.00 

+  3.950,00

122.200,00 122.200,00

INKOMSTEN

OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN HET MAANDBLAD (ad 201).
begroot 1989 betaald 1989 begroot 1990

001 drukwerk w itte pagina’s
002 drukwerk gele pagina’s
003 adresseren Alpha
004 portokosten
005 verzendenveloppen
006 reiskosten redactie
007 litho-aanmaak

58.000. 00
10.000. 00
3.000. 00

14.000. 00 
3.500,00
2.000. 00

12.000. 00

57.134.00
9.317.40 
3.562,65

12.914.00
3.116.40 

816,80
12.575,33

57.500,00
9.500.00 
4.000,00

13.000. 00
3.500.00
1.500.00

12.000. 00

102.500,00 99.436,58 101.000,00
verkopen tgv het maandblad = = = = =  - 486,26 = = = =  =

98.950,32

Volkel 13.1.90 
J. Vrenken

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER

Beste leden van Succulenta,
Op dit moment zijn er nog vele leden, die hun contributie voor 1990 niet voldaan hebben. W aarschijnlijk 
is het U ontschoten. Om kosten te vermijden door verwijdering uit het ledenbestand vraag ik U aller
vriendelijkst om alsnog zo spoedig mogelijk te betalen.

Jos Vrenken
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JAARVERSLAG VAN DE DIATHEEK 1989

Het aantal aanvragen in het jaar 1988 bedroeg in totaal 15, waarvan er 13 konden worden voorzien van 
dia’s. In 1989 12 aanvragen voor de gewone diatheek, en drie verzoeken om Buining dia’s te mogen inzien, 
die zijn toegekend, onder de voorwaarde, dat ze werden afgehaald en teruggebracht.

Het maken van series blijkt veel werk te zijn. Vermoedelijk in begin 1990 zullen de eerste voor uitlening 
beschikbaar komen. Het is de bedoeling dat door steeds verdere uitbreidingen het aantal series zal groei
en tot een brede keuze mogelijk is. Er zal een bepaalde overgangsperiode zijn, waarbij het toch nog moge
lijk is op de "oude” manier aan te vragen. In de toekomst is dit in principe niet meer mogelijk, voorname
lijk vanwege het feit, dat dit zeer arbeidsintensief is, en er gemakkelijk foutjes insluipen. Bovendien moet 
iedere ontvanger nu zelf een verhaal erbij breien, wat een voordracht kan maken of breken. Ik denk er zelf 
over om misschien complete lezingen te gaan leveren met algemene informatie die dan (wel of niet ge
bruikt kan worden.

Verder wordt er al een actiever beleid gevoerd met betrekking tot het verkrijgen van nieuwe dia's. De 20 in 
de diatheek aanwezige dia’s van Caudex planten zijn aangevuld met ruim 100 stuks, gemaakt in de kas
sen van de heer Specks, dankzij zijn belangeloze medewerking.
Zo zijn er nog meer soorten en geslachten die onder de noemer ”zou best wel wat uitgebreider kunnen” 
vallen. Ariocarpus b.v. is vertegenwoordigd door welgeteld 1 dia.

Dan is er nog de vraag of er een algemene catalogus moet komen van alle diatheek dia’s. Als dit zo is, 
kan dit werk misschien het beste uitbesteed worden, want daar heb ikzelf de tijd niet voor beschikbaar. 
Gedacht wordt aan een cactusliefhebber, gepensioneerd of liefhebber met veel tijd èn een PC. Dat wordt 
goed zoeken denk ik.

Tot zover in het kort de samenvatting van de diatheek activiteiten.

J. Deckers, diathecaris

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 1989

In het verslagjaar 1989 werd door 50 leden gebruik gemaakt van de diensten van de bibliotheek, 10 meer 
dan in 1988. Hieronder waren 23 nieuwe leden.
Bij elkaar werden 60 pakjes verstuurd, een zelfde aantal als in 1988.
Wel was het aantal uitgeleende boeken en tijdschriften iets groter dan in 1988, namelijk 140 tegen 125. 
Het aantal fotocopieen, dat in 1989 werd verstuurd, is meer dan verdubbeld, van 250 naar 520.
Deze copieen werden uit 100 verschillende tijdschriften en boeken gemaakt.
Het aantal nieuwe aangeschafte boeken was in 1989 iets kleiner dan in de voorgaande jaren. Hierbij was 
wel het 5e deel van Euphorbia Journal.
In de loop van 1989 is de hernieuwde catalogus uitgekomen.
De verschillende buitenlandse tijdschriften werden zoals gewoonlijk bijgehouden. De tijdschriften, die 
veel uitgeleend worden, zijn zoveel mogelijk ingebonden.

J. Magnin 
Strijen, 9 januari 1989

JAARVERSLAG R.Z.H. 1989

Dit jaar werden er 46 pakjes verstuurd naar beginners. Daar ik weer veel planten kreeg om te verdelen, 
konden er per pakje ± 12 planten verstuurd worden en daarbij ook nog wat zakjes zaad van het cliché- 
fonds.
De 13 ruilers die dit jaar meededen, kregen ieder een ruillijst met de daarin aangeboden planten van alle 
deelnemers. Ik heb nog geen reactie’s gekregen op deze manier van "ruilen” , en weet ook niet of er veel 
planten van eigenaar verwisseld zijn. In ieder geval gaan we dit jaar weer op deze manier aan de gang. 
Het ligt in de bedoeling om nieuwe leden gelijk met de handleiding een foldertje toe te sturen waarin 
wordt gewezen op de mogelijkheden van RZH.
Enkele gevers van planten hebben geen wensplant toegestuurd gekregen, daar het me helaas niet gelukt 
is om alle wensplanten te pakken te krijgen. Het jaar 1989 werd afgesloten met f 285,- op de giro.

E. v. Die-van Wijnen
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GROEILAMPEN
VOOR
ALLE SOORTEN 
CACTUSSEN HET 
HELE JAAR DOOR 
IN HUIS OF IN DE KAS

Geef uw zaailingen een goede 
start door ze te voorzien van 
voldoende licht van groeilam- 
pen.

"Using a growlight you can 
have an indoor garden in any 
dark corner'' Sunday Times.

Het vertrouwen in onze produc
ten geeft ons de mogelijkheid 
onze producten met
2 maanden niet goed geld terug garantie

aan te bieden.

VUL DE BON IN VOOR GRATIS BROCHURE

Naam: ..........................................

Adres: ..........................................

Sunlight Systems 
Amstel 168 
1017 AE Amsterdam

PC + woonplaats: Tel. 020-384957
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VERKOOP ZADEN CLICHÉFONDS

Op het moment waarop dit geschreven wordt is naar alle waarschijnlijkheid verreweg het grootste deel 
van de zaadbestellingen voor het lopende seizoen verwerkt.
Daarom volgt hieronder een lijst van de soorten, waarvan op dit moment nog enige voorraad is. U kunt van 
deze soorten ook 5 porties bestellen voor de prijs van vier.
Het is verstandig eventuele bestellingen pas te betalen na ontvangst van de zaden.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn een aantal soorten op het moment waarop U dit leest toch nog uitver
kocht. Indien U betaalt moeten we U vervangers zenden, die U misschien helemaal niet wenst.
U kunt Uw bestelling doorgeven op de wijze als vermeld in het decembernummer op een bestelformulier 
uit het december- of januarinummer. Ook kunt U zelf een lijstje maken van de gewenste soorten en dat 
ons toezenden.
Van sommige soorten zijn nog vrij grote voorraden aanwezig. Mensen die hiervoor belangstelling hebben 
kunnen telefonisch informeren (tel. 077-510502).

Van onderstaande soorten kunt U nog zaden bestellen:
ACA 01 t/m 05, 08, 10; ANC 01, 03; ARI 01, 04, 05; AST 02 t/m 13; AZU 01; BLO 01, 03, 04; CER 01 t/m 03; 
CLE 01 t/m 06; COA 02, 03; COP 01, 04 t/m 06; COR 01, 02; COY 01 t/m 06, 08, 09, 13, 17 t/m 23; DEO 01; 
DIC 01 t/m 06, 09; ECA 01, 02, 04 t/m 08; ECO 01 t/m 10, 12 t/m 19, 21 t/m 23, 25, 27 t/m 32, 34, 36 t/m 45, 47 
t/m 49; EOF 01 t/m 03, 06 t/m 09; ECM 01, 04, 06, 07; ECN 01 t/m 12, 15 t/m 18; ERE 01; ERI 01; ESC 01 t/m 
06, 09 t/m 18; ESP 01 t/m 08; FER 01 t/m 12, 14 t/m 17; FRA 02, 03, 05; GLA 01 t/m 03; GYC 01, 04, 05, 08 
t/m 13; GYM 01 t/m 09, 11 t/m 16, 18 t/m 23, 26 t/m 30, 32, 33, 36 t/m 38, 40 t/m 42, 44, 45, 49 t/m 54, 56 t/m 
71; HAM 01, 02; HOM 01; HOR 01 t/m 04, 06; LEU 01, 02; LOB 01 t/m 14, 16, 18 t/m 23; MAL 01, 02, 04 t/m 
12, 14 t/m 42, 44, 45, 49 t/m 51, 53, 55 t/m 58, 60, 65 t/m 67, 69, 72 t/m 81, 83, 85, 86, 89, 91 t/m 96, 100, 102 
t/m 105, 107; MAM 01; MAT 01 t/m 03, 05, 07, 09 t/m 13, 15; ; MEL 01 t/m 51; MIA 01, 02; MIL 01; MYR 01; 
NBU 01; NCH 01 t/m 06, 08 t/m 23; NEL 01; NEP 01 t/m 14; NOT 01 t/m 03, 05, 07 t/m 09, 11 t/m 30, 32 t/m 
36; OPU 01; ORE 01 t/m 06; PAR 01 t/m 33; PED 01 t/m 03; PFE 01; PIL 01; PYR 01 t/m 08; REB 01 t/m 16; 
RIT 01; ROC 01, 05; SCL 01 t/m 05; SEE 01; SOE 01, 02; SUL 01 t/m 07, 09 t/m 14; THE 01 t/m 07, 09, 10, 13, 
15, 16; TRI 01 t/m 13; TUR 01 t/m 04, 06 t/m 09, 11, 13; UEB 01 t/m 03; UTA 01; WEB 01, 02; WEI 01 t/m 09; 
WIL 01; AG 01 t/m 03, 10 t/m 13; AO 02 t/m 05, 07 t/m 09; AL 01 t/m 07; AN 01, 04, 05, 07; AR 01 t/m 03, 05 
t/m 07; BO 01; BI 01; Cl 01 t/m 05, 07, 09, 10; DN 01 t/m 05; DS 01; DO 01; EC 01; EU 01, 03; FA 01 t/m 06; Fl 
01; Gl 01, 05; ID 01; LA 01; LI 01 t/m 08, 10. 11, 13 t/m 19; NO 01 t/m 03; PE 03; PL 01 t/m 03; RU 01 t/m 03; 
ST 01; TA 01; Tl 02, 03, 05; VA 01 t/m 03.

Van de gemengde zaden zijn nog alle soorten in voorraad. , . „
J.A. Schraets, Beheerder Clichefonds

OPROEP Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

Het is inmiddels alweer verschillende jaren geleden dat er een grote ruilbeurs gehouden werd te Roosen
daal op de terreinen van het vlak bij het station gelegen Norbertuscollege. In deze plaats werd zelfs de 
allereerste ruilbeurs van Succulenta gehouden, zij het op een andere lokatie. De Roosendaalse Ruilbeurs 
was bekend door de vrijwel onbeperkte ruimte die de aanbieders ter beschikking stond en door het feit, 
dat het nabijgelegen parkeerterrein zéér veel ruimte bood.
Door een verbouwing, gevolgd door andere redenen moest deze ruilbeurs helaas ophouden te bestaan, 
maar met ingang van 1990 bestaat de mogelijkheid om deze ruilbeurs nieuw leven in te blazen indien daar 
voldoende belangstelling voor is. Graag verzoek ik iedereen die het op prijs stelt indien deze ruilbeurs op
nieuw op dezelfde plaats georganiseerd wordt mij een briefje of briefkaart te sturen. Nadere inlichtingen
zullen in deze rubriek volgen. . ... . . . „„J. Theumssen, Vierschaarstraat 23

4751 RR Oud Gastel

VIJFDE INTERNATIONALE GYMNOCALYCIUM BIJEENKOMST
16-18 maart 1990 in het gemeenschapshuis van de evangelische Trinitatiskerk in Karlsruhe - Durlach - Aue 
(Duitsland).

Programma:
16 maart: 17 maart:
17.30 uur gezamelijke maaltijd. ’s morgens bezoek aan twee verzamelingen.
Vanaf 20.00 uur lezingen en discussies. 's middags en ’s avonds lezingen en discussies.
18 maart:
Tot 12.00 uur lezingen en discussies.
Lezingen onder andere Papsch, G. gibbosum en reisverslag Argentinië 1989; Pitta, G. gibbosum-vondsten 
door Piltz; Kopecky, G. gibbosum sensu Fleischer; Becker, G. bruchii; Bercht/Neuhuber, Reisverslag Ar
gentinië 1989; Strigl/Amenhauser, Reisverslag Argentinië 1989.

Kamerreserveringen via het Verkehrsverein Karlsruhe. Tel.: 09-49-721-35530.
Verdere inlichtingen bij L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen (tel. 03483-2300).
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NIEUWE LEDEN

Opgaven voor het april-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 van max. 6 re
gels zetten in deze rubriek. Alleen advertenties de 
hobby betreffende worden opgenomen.
Te koop: Jaargangen Succulenta 1979 t/m 1989. 
Prijs f  15,-- per jaargang. J. Hollander, Beukenallee 
61, 8041 AZ Zwolle. Tel.: 038-227782.
Gevraagd: Kas voor beginnend liefhebber tegen re
delijke vergoeding. H. Stegink, Agonstraat 55, 7552 
TJ Hengelo, tel. na 18.00 uur 074-438170 (b.g.g. 
05750-40567).
Te koop: Succulenta jaargang 1988; Beschreibung 
der in Deutschen Gérten lebend vorkommende 
Cacteen 1837 (reprint 1989 nieuw) Pfeiffer, en an
dere boeken over cactussen en vetplanten. Vraag 
lijst. M. van der Hof, Kogeldistel 28, 5803 HM Ven- 
ray.
Gevraagd: "Kakteen von A bis Z” W. Haage en alle 
lectuur c.q. boeken over Gymnocalycium. D. An- 
theunisse, Marnixplein 17, 4386 AA Vlissingen, tel. 
01184-67140.
Te koop: T.e.a.b. een in goede staat zijnde electri- 
sche stencilmachine, merk Gestettner. G. Maas, 
Westringdijk 34, 2841 LW Moordrecht, tel. 01827- 
3059.
Te koop: Jonge Gymno-planten. Gespecialiseerd 
aanbod. Bezoek na afspraak. Geen verzending. W. 
van Ransbeek, Merchtemsebaan 9, 1700 Asse (B), 
tel. voor B: 02-452.49.17, voor NL: 09.322.452.49.17. 
Open deur dag op 6 mei 1990: Cactussen, vet- en 
rotsplanten. M. Desender-Bruneel, C. Barbierlaan 9, 
B-8021 Loppem (B), tel. 050-825223.

Bloois-Vitalis R. de mevr., Ridderhoflaan 55, 2396 LK 
Koudekerke a.d. Rijn

Davidson R.F., Ln. v. Heidenburg 14, 2271 AT Voorburg 
De Vleeschhouwer Jos, Kruisstraat 132, 03070 Kortenberg, 

B.
Depaepe-Bonte, Scheutlaan 190, 01070 Brussel, B.
Duyn G. van, Ceintuurbaan Nrd. 22, 9301 NV Roden 
Eechaute Danny van, Groendreef 45, 09000 Gent, B 
Kamhuis-Niestijl J.A., Rijksweg west 83, 9608 PB Wester- 

broek
Leeuwinga J., Zuiderdiep 88, 7876 AD Valthermond 
Posthumus B., Ikewei 5, 9287 VL Twyzelerheide 
Riemens J. mevr., J.H. Huyssensstr. 23, 4336 AH Middel

burg
Ruyter H.M. de, Achterdijk 1, 2981 HA Bunnik 
St. Botanische tuin Kerkrade, St. Hubertuslaan 74, 6457 

CK Kerkrade
Velema W., Willem Boyenweg 91, 6591 ZW Gennep 
Verhoeven J., L. Meesstraat 21, 03970 Leopoldsbrug, B 
Vries A.G. de, Nieuwe Schans 21, 8932 HA Leeuwarden 
Molven H.T., Stelling 7, 9621 BC Slochten n

Ij
karlheinz uhlig • kakteen

7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)
W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Aanvulling op onze plantenlijst:

Lobivia arachnacantha, caespitosa, 
charazanensis L 300, chilensis, 
chrysochete, claeysiana, deeszia- 
na, emmae, intermedia, jajoiana, 
kreuzingeri, marsoneri, nealeana, 
neocinnabarina, nigrispina, qui- 
nesensis, rossii, rubescens, 
sp.n.FR 401, schneideriana, stol- 
lenwerkiana DM 4,00

Rebutia christinae R 492a, escru- 
pula KK 1921, fabrisii, hoffman- 
niana, leucanthema WR 305, ma- 
millosa v. australis FR 441a, 
maxima, nitida, perplexa L 329a, 
residua KK 1517, robustispina, 
rutiliflora FR 1113, sp.n.KK 1241, 
tamboensis, téresae v. flavida 
KK 1724 DM 4,00

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

iSpeciMiMPlants t
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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Bij de Rotatae is naderhand eigenlijk niet eens zoveel meer veranderd. De 
meeste huidige auteurs bespreken in hun indelingen deze tweede groep 
echter als eerste, omdat Pereskia en Opuntia worden gezien als de oudste 
vormen van de cactusfamilie, waaruit de andere cactussen respectievelijk 
zijn Ontstaan.
Bij de Tubulosae zijn de groepen Melocacteae en Echinocacteae groot en 
variabel. Onder Melo-cacteae vallen bijvoorbeeld de huidige Melocactussen, 
Mammillaria's, Coryphantha's, Pelecyphora's en Leuchtenbergia. Wie eni
germate bekend is met de indelingen van de Mammillaria's door Craig, Hunt 
of Pilbeam kan zich nog maar moeilijk iets voorstellen bij de onderverdeling 
van mammillaria's door Krook (Salm-Dyck) in verschillende tribus met ter
men als Heteracanthae, Subsetosae, Centrispinae, Angulares, Stelligerae en 
Aulacothelae (o.a. de huidige Coryphantha's). Alleen de termen Longimam- 
mae en Crinitae (ongeveer de Stylothelae) roepen tegenwoordig nog asso
ciaties op.
Onder de Echino-cacteae vallen de huidige Echinocactussen, maar ook de 
Discocactussenl, Notocactussen, Parodia's, Ferocactussen, Malacocarpus- 
sen, Echinofossulocactussen, Astrophytums, Gymnocalyciums en nog vele 
meer. Maar die heten daar dus allemaal Echinocactus.
De plantbeschrijvingen bestaan hooguit uit de naam van de plant, de vinder, 
iets over de doorns en over het land van herkomst, en soms de Nederlandse 
naam. Vrijwel nooit iets over de bloem, de bessen of de zaden. Elke be
schrijving beslaat 1 of 2 regels en het zal dus voor een verzamelaar van toen 
een hels karwei zijn geweest om met zo'n summiere beschrijving een plant 
te determineren. Een Leuchtenbergia of een Pelecyphora zijn natuurlijk wel 
te herkennen, maar voor een Mammillaria of een Echinocereus is het onbe
gonnen werk.
Een voorbeeld van een stukje beschrijving van soorten bij mammillaria's 
geeft weer wat ik bedoel met summiere kenmerken.

3e GROEP HETERACANTEIAE. Verschillend gestekeide.

Deze pianten zijn kogelrond, roirond of zuiivormig; enkelvoudig of ook wei 
spruitend; de schedei is dikwijls in 2 of 3 deeien verdeeld, bij sommige is hij 
geheei met witte woiviokjes bedekt (witkoppig). De stekeis zijn bij deze 
groep zeer verschillend, de middelste stekeis door kieur of vorm van de bui
tenste onderscheiden. De bloemen van deze groep zijn witachtig, roze- of 
purperrood.
13 Mam. Acicularis; Lem. Naaldvormig gesteKeiaeun.’')
29 Mam. Elaageana; Pfr. Naar Elaage. Mexico(?)

Syn. diacantha nigra EIGe. met twee zwarte middenstekels.
30 Mam. Elaynii; Eherb. Naar Elayne. Mexico(?)
31 Mam. Elexacantha; S. Zesstekelige Mexico. Mei-Junij.
32 Mam. Elumboldtii; Ehrenb. Naar Elumboldt. Op de kalkgebergten van

Ymirquilpan. Mexico(?) Glas.
33 Mam. Imbricata; Weg. Dakvormig geschubd Mexico!?). Waarom deze

dakvormig werd genaamd is mij onbekend.
34 Mam. Klugii; Ehrenb. Naar Kluge. Mexico(?)
35 Mam. Kunthii; Ehrenb. Naar Kunth. Mexico!?)
36 Mam. Leucocentra.; Berg. Witstekelige. Mexico!?)

b. Parkinsonii; Ehrenb. Naar Parkinson.
c. Parkinsonii rubra; El. Berol. Met roode bloemen.
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In het praktische deel gaat de auteur in op de behandeling en de "voort- 
kweeking" der cactussen in het algemeen. Hij bespreekt de samenstelling 
van potaarde, het begieten en bespuiten, het verpotten, het aanbinden en 
snijden der planten, het stekken en enten, het beter tot bloei brengen, de in
richting van de winterstandplaats, de ziekten en vijanden en het toentijds 
grote probleem van de zaadwinning. De bloei was toen namelijk nog vrij 
zeldzaam en wordt in de beschrijving van de soorten ook zelden genoemd. 
Cactussen waren dure exoten, die maar mondjesmaat door importeren kon
den worden verkregen, en die vaak na aankomst in erbarmelijke conditie 
verkeerden. Ze waren soms wel een half jaar onderweg in gesloten houten 
kisten opgevuld met mos.

Ten aanzien van de potaarde is Krook een voorstander van zgn. heiaarde, 
die wordt verkregen door afgeplagde hei langere tijd te bewaren. Dit is op 
zich niet zo vreemd, want een goed doorlaatbare grond wordt tegenwoordig 
nog steeds gezien als een voorwaarde voor een voorspoedige groei. Ik ver
moed dat deze aarde niet leverbaar was bij de tuinderijen en het zal de toen
malige cactusverzamelaar veel moeite hebben gekost om het te verkrijgen 
(geen auto's om even wat aarde te halen op de Veluwe, in Drenthe of Bra
bant) of hij zal met dit advies geen kant op hebben gekund. Als de toenmali
ge cactuskweker niet over een grote tuin beschikte om de heiplaggen te be
waren, suggereert de schrijver om ze in kisten in de kelder op te slaan en ze 
vochtig te houden "anders verliezen ze door uitdroging veel van hare 
kracht".

Een mooi voorbeeld van de zorgzaamheid waarmee Krook de cactussen in 
die dagen omringde blijkt uit het volgende bijzondere citaat. Bij het lezen kon 
ikzelf een glimlach niet onderdrukken.

OVER HET LOSMAKEN VAN DE GROND, HET REINIGEN, AANBINDEN EN 
SNIJDEN DER CACTEEN.
Het somstijds losmaken der aardoppervlakte in de potten werkt zeer voorde
lig op den groei der planten, dewijl dit de door het menigvuldige begieten 
onstane harde korst, die gewoonlijk met mos bedekt is, verbreekt, ieder ont
staan onkruid verdelgt, en de vrije uitwaseming der aarde bevordert. Echter 
moet het losmaken van de grond bij de Cacteen niet anders dan in de zomer 
bij vochtig of duister weer plaats hebben, daar bij zonnig heet weder de wor
tels, die men door ze los te maken altijd min of meer ontbloot, te veel zou
den uitdrogen.
Aan het losmaken van de grond sluit zich onmiddellijk het reinigen der pot
ten van onkruid, enz. aan, daar gelijk zoo even reeds gezegd is, dit juist door 
losmaking der aarde wordt verdelgd. Ik mag dit reinigen echter slechts in 
zulk een geval aanraden, als het onkruid de overhand neemt; daar het inte
gendeel anders een blijk is, dat waar onkruid op de potten komt, ook de cac
teen beter groeien; ja bij stekken kan men het verschijnen van onkruid door
gaans als een zeker bewijs van hun wortelschieten aannemen; ik raad dus 
niemand aan om het onkruid iederen keer weg te doen; alleen bij jonge 
plantjes, uit zaad voortkomende, is dit raadzaam, daar het deze laatste, om 
hunne kleinheid anders ligt zou verstikken. De planten van stof te reinigen, 
waarvan vooral die, welke des winters in de woonkamers worden gehou
den, veel te lijden hebben, behoeft men niet te doen; beter is het, wanneer 
men ze des zomers met zuiver regenwater afspoelt, doch dit geschiede 
vooral bij zeer heet weder, daar bij niet anders dan dampige koude lucht, ie-
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dere vochtigheid waarmede de ligchamen der planten in aanraking komen, 
ligtelijk, ja bijna zeker rotting zou doen ontstaan. Verder hoede men zich ook 
de planten door middel van een schuyertje of ene veder te reinigen, zij wor
den daardoor ligtelijk aan hunne doornen, het grootste sieraad deze planten, 
gekwetst; wil men echter de cacteen goed tegen stof bewaren, men zette ze 
dan, voor zoo verre hunne grootte daarin niet hinderlijk is, slechts onder de 
gewone glazen bloemstolpen. Dat men de planten voor tegen schimmel of 
andere ligtelijk tot rotting overgaande onreinheden, zooveel men kan, moet 
behoeden, behoeft hier wel niet gezegd; is de plant echter bereids aangesto
ken, dan doet men best ze met een zacht wollen lapje van de schimmel te 
ontdoen, en zoo zij reeds eenigzins tot rotting is overgegaan, moet men 
vooral het rotte gedeelte met een rood gloeijend ijzertje weder toeschroeijen. 
Einde citaat.

Een andere op zich aardig voorbeeld van adviseren is het voor de eeuwig
heid bewaren van de schitterende bloemen van de "Koningin van de 
Nacht” . Ten eerste worden de planten gefopt om overdag te bloeien door 
ze op de dag dat de bloei zal plaatsvinden volledig donker af te dekken. De 
nachtbloeier zal trouw in het donker, maar wel overdag, de bloem openen. 
Als iedereen van de pracht en de geur genoten heeft kan de bloem afgesne
den worden en in zijn geheel in alcohol en zwavelzuur worden geconser
veerd. We moeten ook hier weer bedenken dat nog vrijwel niemand in 
1 854 in staat was om een foto te maken, aangezien de fotografie nog in de 
absolute kinderschoenen stond. Hoewel ik het in dit artikel niet kon nalaten 
om ook de meer anecdotische kanten van het boek te belichten, zal degene 
die Krook's boek te pakken kan krijgen, merken dat in het midden van de vo
rige eeuw de kennis van het kweken van cactussen reeds ver was gevor
derd. Ook de waarschuwing tegen ongeremde hybridiseringen klinkt heel 
modern. Gelukkig is de hobby, die toen nog veelal een tijdverdrijf van wel- 
gestelden was, uitgegroeid tot een ontspannende tijdpassering voor ieder 
die in succulenten is geïnteresseerd.
Lit.: J.J. Krook. Handboek cactussen. F. Gunst Amsterdamg 1854.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

M am m illaria d io ica - een bijzonder variabele en w ijd 
verbreide soort
J . PILBEAM

De meeste gekweekte planten van M. dioica zijn, voor zover ik vermoed, 
oorspronkelijk afkomstig van wilde planten die gevonden zijn in zuidelijk Ca- 
lifornië (USA), waar ze, ondanks de zich uitbreidende bebouwing, nog 
steeds veel voorkomen.
Pas als men planten van deze soort veel zuidelijker in Mexico op het schier
eiland Baja California tegenkomt, realiseert men zich pas echt hoe variabel 
deze soort is. In zuidelijke richting reizend, tot aan de meest zuidelijke punt 
waar de piant voorkomt - rond La Paz, ongeveer 1 200 kilometer van de 
Amerikaanse grens - treden steeds meer markante verschiiien met de noor
delijke broeders op. De piantvorm is veranderd van ronde of iangwerpige 
stevige zuiltjes tot een smalle, zuilvormige en meer uitbundig spruitende 
vorm, dat laatste als de groeiomstandigheden dat toelaten. De planten zijn
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1. Mammillaria dioica, 15 km westelijk Ciudad Constitucion, Zuid-Neder Californië.
2. Mammillaria dioica, mannelijke bloei; omgeving Catavina, Noord-Neder Californië.
3. Mammillaria dioica, nabij Loreto, Zuid-Neder Califonië.
4. Mammillaria dioica, 8 km zuidelijk Rosarito, Noord-Neder Californië.

Foto's van de schrijver
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duidelijk wit van kleur vergeleken met de bruine tot zwartachtige kleur van 
planten uit het noorden. Vooral op de zandvlakten in het gebied rond de 
San Carlosbaai aan de kust van de Pacific zijn grote groepen planten te vin
den met 30 tot 50 spruiten, volledig anders dan de kleine groepen van 5 
tot 6 spruiten die men gewoonlijk tegenkomt.
Bij het aanschouwen van honderden pianten tijdens de reizen die ik naar dit 
hemeise schiereiland maakte, heb ik merkwaardige pianten gezien met ai- 
ieen maar mannelijke bioemen, en vaker, hoewei nog steeds vrij zeiden, 
pianten met siechts vrouweiijke bioemen. Het merendeel van de pianten 
van deze soort is tweesiachtig (meeldraden en stampers, Red.), in tegen
stelling tot wat de naam van de soort suggereert, (dioica = tweehuizig, 
meeldraden en stempels op verschillende pianten. Red.)
Andere verschillen tussen noordelijke en zuidelijke planten vindt men, naast 
de al eerder genoemde kleurverschillen, in het aantal middendorens. In het 
noorden meestal 4, waarvan 1 gehaakt. In het verre zuiden zijn kleine 
groepen planten te vinden met 1 korte rechte middendoren en andere 
groepen met vrijwel helemaal geen middendorens, afgezien van een enkele 
eigenzinnige haakvormige middendoren, die hier en daar op de plant aan
wezig is. In het algemeen hebben de zuidelijke planten minder middendo
rens, meestal 1 stevige gehaakte, bijna zwarte middendoren per areool. De 
randdorens van planten in het noorden zijn veelal dunner en groter in aantal 
en ze zijn meer doorschijnend dan die op de zuidelijke planten, waarvan de 
dorens steviger en ondoorschijnend, kalkachtig wit zijn.
De bloemkleur varieert van puur wit tot crèmegeel, met duidelijke donkerro
de strepen op de buitenste bloembladeren en soms ook op de binnenste 
bloembladeren. De bioemgrootte varieert ook; sommige pianten dragen 
bioemen met afgeronde brede petaien maar in het algemeen hebben de 
bioemen spitse smaiie petaien. De zaadbessen van M. dioica zijn aitijd mat 
donkerrood, waardoor ze zich gemakkeiijk onderscheiden van de meer ex
treme vormen van vergelijkbare Mammiiiaria-soorten van Baja Caiifornia. 
Die hebben namelijk over het algemeen helderrode bessen.
Ik heb veei van het verzamelde zaad opgekweekt en de verschiiien iijken in 
de cuituur gehandhaafd te biijven. Het is geen gemakkeiijke soort om te 
kweken, maar ik zou hen die aiieen maar de gewone pianten uit de zuidelij
ke Verenigde Staten bezit, wiiien aanraden om een of meer pianten van de 
zuidelijke vormen (uit de Baja) te bemachtigen. De bovengenoemde ver
schiiien zuiien u zeker opvaiien en een aantal zuidelijke vormen is veel aan
trekkelijker voor verzamelaars.
Vertaling; J.J. de Morree

M e se m b rya n th e m a ce a e  (LXIII) +

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf

99. Platythyra N E. Brown
(afgeleid van het Grieks platy = breed, plat en thyra = deur, ingang).

Met Aptenia behoort Platythyra tot de Apteniinae, een onderdeel van de 
tribus* Aptenieae, overblijvende planten met een 4-delige zaaddoos en 
asstandige vruchtbeginsels.
De planten hebben een wortelstok, voorzien van een bos lange, vlezige 
wortels. De stengels zijn liggend en/of kruipend, drie- of vierkantig met dui-

+ vorige aflevering maart 1989
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delijke internodiën (stengelknopen). De bladeren zijn afstaand, vlak en pun
tig ovaal van vorm. Het geslacht is overigens monotypisch en de enige 
soort, Platythyra haeckeliana bloeit met lichtgele, vele staminodiën bevat
tende bloemen. Staminodiën zijn onvruchtbare meeldraden die er uitzien 
als zeer smalle bloemblaadjes.
Het verspreidingsgebied ligt in het zuidoostelijke deel van de Kaapprovincie, 
in het Uitenhage-district bij Port Elizabeth.
Hiermede is eigenlijk alles gezegd over deze plant. Voor ons, liefhebbers is 
hij van weinig belang, gezien zijn ongebreidelde groeiwijze. Bovendien wor
den zelden of nooit zaden aangeboden door de zaadleveranciers.

* tribus: een taxonomische eenheid tussen geslacht en familie.

100. Pleiospilos (N.E. Brown)
(afgeleid van het Griekse pleios = vol en spilos = stippels, vlekken).

Een van de bekendste en meest geliefde geslachten van de Mesembryanthe- 
maceae is ongetwijfeld Pleiospilos. De Mesem-liefhebber die beschikt over 
een zonnige kas, of nog beter over een zonnige platte bak op poten, kan de 
planten uit dit geslacht op uitstekende wijze kweken. We vermelden hier na
drukkelijk een platte bak, aangezien Pleiospilos gevoelig is voor verbranding, 
zoals dit ook het geval is met meer ultra-succulente planten. Gevoeliger ook 
dan bijvoorbeeld de meer bebladerde 'gewone' succulenten. Dit is, vreemd 
genoeg, vooral te wijten aan onze meestal schraal met zon bedeelde zo
mers. Gedurende donkere, bewolkte dagen verweekt als het ware de opper
huid van de ultra-succulente planten. Worden nu de bewolkte dagen ge
volgd door een zonnige periode, dan is de huid die niet meer gewend is aan 
een voortdurende zonbestraling, extra vatbaar voor verbranding. Alleen als 
de planten constant aan de vrije lucht worden blootgesteld en door de zon 
beschenen worden, vanaf het begin van de groeitijd, zullen zij als het ware 
gehard zijn tegen verbranding. Een ander, niet minder belangrijk punt is, dat 
in de grotendeels gesloten kas weinig ventilatie aanwezig is. Hierdoor ont
staat zogenaamde warmtestuwing die de temperatuur in de plantelichamen 
tot onaanvaardbare hoogte opvoert. Planten gekweekt in platte bakken 
waarvan de ramen op zonnige dagen verwijderd zijn, zullen veel minder last 
hebben van verbranding. Een ander plezierig effect van de kweekwijze in 
platte bakken is dat de planten een veel natuurlijker vorm en kleur verkrijgen. 
Het geslacht Pleiospilos bestaat uit een aantal ultra-succulente soorten; 
planten met dikke, sappige bladeren die bij de meeste soorten min of meer 
driehoekig in doorsnee zijn, soms even breed als lang, andere soorten weer 
met langwerpige, spitse bladeren, een enkele soort zelfs met vrijwel ronde 
bladeren. Meestal zijn de bladeren op in het oog springende wijze gespik
keld. Bij sommige soorten gelijken de bladeren op brokken grijsgroen gra
niet, bij andere zijn zij overwegend groen tot groenbruin van kleur. De bo
venzijde van de bladeren is afgeplat, de onderzijde min of meer scherp ge
kield, soms duidelijk rond en eivormig.
De meeste soorten vormen ieder seizoen één enkel bladpaar en blijven ook, 
zonder te vertakken, twee-bladerig. Er zijn evenwel vele soorten die 2-4 
bladparen vormen. Ook vertakking aan de basis komt op oudere leeftijd wel 
voor, zelfs bij P. bolusii!
Jammer genoeg komen in de verzamelingen siechts heel weinig werkelijk 
echte soorten voor. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat Pieiospiios-soorten 
gemakkeiijk hybridiseren, waardoor het ware karakter van de pianten na uit-
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Pleiospilos
latipetalus

Pleiospilos
grandiflorus

Foto’s 
A. de Graaf

zaaien en opkweken van het niet-soortechte zaad, verioren is gegaan. Dit 
geidt met name voor P. bolusii, de meest popuiaire piant uit dit gesiacht. De 
echte soort is een piant met kortgedrongen biaderen, voorzien van een dui
delijke kin aan de onderzijde, rijk gestippeld met transparante viekjes. De 
kieur behoort prachtig grijsgroen te zijn ais van de granietbrokken, waartus
sen hij in de natuur groeit (mimicry!).
De cuituur van Pieiospiios is vrij eenvoudig indien u siechts enkele belangrij
ke punten in het oog houdt. Zij veriangen een zeer zonnige standpiaats met 
een overvioed aan verse iucht. Ais grondmengsei een grof mengsei van goe
de potgrond, zeer grof zand en fijn, gebroken grind of spiit, in de verhouding 
2 :1  : 1, met toevoeging van een kiein deei korreiige kiei. leder 2 of 3 jaar 
verpotten in dit grondmengsei.
De groeitijd is niet voor alle soorten gelijk. Het is daarom beter de aanvang 
van de rusttijd in de gaten te houden. Deze vangt namelijk aan op het mo
ment dat de nieuwe bladparen in wording goed zichtbaar geworden zijn. Van
af dat moment moet men het water geven geheel achterwege laten. De 
oude bladparen bevatten ruim voldoende vocht om de nieuwe bladeren tot 
volle wasdom te laten uitgroeien. Het duidelijke teken dat de rustperiode ten 
einde loopt is dat de onderste, oude bladparen verdroogd zijn. Pas daarna 
kan begonnen worden met voorzichtig water te geven. Tijdens de vegetatie- 
periode uitsluitend water geven als de bladeren zacht en rubberachtig aan
voelen.
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In het algemeen gesproken valt de groeitijd eigenlijk van einde juli of begin 
augustus tot maart; rusttijd april tot eind juni. Bloeitijd augustus tot eind no
vember, uitgezonderd P. nelii, die knoppen vormt in december en bloeit in 
maart. Deze soort geen water geven voordat de knoppen goed zichtbaar zijn 
en de top van het plantelichaam bereikt hebben. Als er te vroeg water toege
diend wordt, neemt de plant het water op, zodat de bladeren opzwellen en 
de knop in elkaar gedrukt wordt.
De bloemen zijn zittend of kortgesteeld en verschijnen meestal solitair, doch 
ook wel met meer tegelijk. Bloemkleur overwegend geel in vele nuances; 
ook roze tot oranjeachtig komt voor.
Zij vormen gemakkelijk vruchten en de latere, droge zaaddozen blijven in de 
natuur soms jarenlang op de plant achter, ook al zijn ze door de regen uit
gespoeld.
Het is niet aan te bevelen het zelfgewonnen zaad uit te zaaien indien er tij
dens de bloeitijd meerdere planten van verschillende soorten gelijktijdig ge
bloeid hebben. Vrijwel zeker heeft er dan hybridisatie plaatsgevonden. Al
leen indien u in het wild verzameld zaad kunt bemachtigen, betrokken van 
een betrouwbare zaadleverancier, hebt u een redelijke kans goede soorten 
te verkrijgen.
Het geslacht omvat 35 soorten, waarvan het grootste verspreidingsgebied 
ligt in de Kaapprovincie, de Karroo. In Oranje Vrijstaat is één soort, P. borea- 
lis, gevonden. Naast de reeds genoemde soorten vermelden we nog P. 
beaufortensis met goudgele, aan de onderzijde bleekroze bloemen; P. fra- 
mesii, geel, onderzijde wit; P. grandiflorus, lichtgeel, onderzijde roze, 1 0 
cm©!; P. hilmarii, goudgeel, de kleinste soort, veel weghebbend van een Li- 
thops, kleur van de bladeren roodbruin tot groen, weinig gestippeld (deze 
soort is thans ondergebracht bij het geslacht Tanquana), P. latifolius, geel 
met wit hart; P. latipetalus, geel met wit hart; P. magnipunctatus, licht
geel, de plant groeit op de duur uit tot een dwergstruikje; P. nelii, roze-geel, 
bijna oranjekleurig, de bladeren hebben de vorm van een halve kogel; P. 
prismaticus, geel (thans ondergebracht bij Tanquana); P. simulans, licht
geel tot oranjekleurig, geurend, de planten gelijken sterk op P. bolusii, maar 
missen de voor laatstgenoemde soort zo kenmerkende kin aan de onderzijde 
van de bladeren; P. willowmorensis, geel, aan de basis wit.

(wordt vervolgd)

Voortplantingsmechanismen bij planten (siot)
WILLY VERHEULPEN en JEAN-PIERRE HERNALSTEEN

Naschrift van de auteurs

Door een ongelukkig toeval en door een ver doorgedreven samenvatting zijn 
in het oorspronkelijk artikel een paar belangrijke korrekties achterwege ge
bleven die bij de minder geïnformeerde lezer misschien tot enige dwaling 
kan leiden.
Zo is het voor de totale leek wel duidelijk dat in de stuifmeelpollen en de ei
cellen natuurlijk niet "de helft van het erfelijk materiaal" maar "de helft van 
het aantal chromosomen" aanwezig is.
Om een reeks moeilijk in te passen wijzigingen uit de weg te gaan wordt hier
na een poging gedaan om een en ander nogmaals netjes op een rij te zetten. 
De plantkundigen onder de lezers vraag ik om enig begrip voor de mogelijke
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vereenvoudiging en het weze gezegd: ik ben per slot van rekening ook niet 
van de stiel” , (ttz ik ben ook maar een leek).
Zoals aangehaald komt het erfelijk materiaal voor in de vorm van zogenoem
de "chromosomen” . Deze chromosomen kunnen zich paarsgewijze opstel
len. Daardoor zien zij er onder de mikroskoop ook uit als naast elkaar gelegen 
strengen. Alle cellen van een levend organisme bevatten deze chromoso
men d.w.z. elke cel is in principe in staat een identiek individu te laten groei
en want zij bevat al het erfelijk materiaal van het individu waarvan ze deel uit 
maakt. Bij de gewone plantecel gaat dit erfelijk materiaal zich vóór de norma
le celdeling verdubbelen zodat elke afgesplitste dochtercel toch weer een 
korrekt aantal chromosomen krijgt. Bij de cellen die een voortplantingstaak 
zullen toegewezen krijgen liggen de zaken enigszins anders. Via een vernuf
tig mechanisme gaan de chromosomen van de cel zich opstellen in tegeno
ver elkaar liggende paren, bij de splitsing van de cel krijgt deze nu één chro
mosoom van elk paar. Ze bevat nu maar een enkelvoudig stel chromoso
men. De reden hiervoor is duidelijk. Bij bevruchting door een soortverwante 
plant en versmelting van pollenkern en eicel wordt het chromosomental te
rug op zijn normale aantal gebracht. Indien dit ontdubbelingsmechanisme 
zich niet zou manifesteren dan kregen wij bij elke generatie een verdubbeld 
aantal chromosomen. Dat zou het normale voortbestaan der soort alsdusda- 
mg ernstig bedreigen, dat gebeurt dus niet.
Vandaar dus ook deze 2n wet.
Even terug nu naar de prikkelbestuiving. Alhoewel dikwijls toegepast door 
liefhebbers was de enige reaktie die ik hier ooit bekwam er een van mijn 
Praagse correspondent Parodiavriend. Deze vroeg zich dan ook af hoe het 
toch kwam dat planten gewonnen via prikkelbestuiving ieder jaar toch weer 
uitbundig bloeiden en dan ondanks vakkundig bestuiven toch nooit tot zaad- 
zetting kwamen.
Het antwoord ligt hier dus waarschijnlijk in de vorming van de zogenoemde 
"hapioïde”  pianten ttz pianten met een enkelvoudige set chromosomen. 
Vreemd genoeg bestaat er echter geen rechtstreeks bewijs dat, bij cactus
sen aithans, prikkelbestuiving inderdaad ieidt tot "hapioïde”  pianten. Hier 
iigt dus nog een mooi experimenteergebied voor iiefhebbers met de nodige 
kennis en uitrusting. Hierbij kan men zich iaten ieiden door de reeds gedane 
observaties bij de aardappel en de gerst waar de isolatie van hapioïde pian
ten, gevormd door bestuiving met soortvreemd stuifmeel, reeds een klassie
ke werkmethode vormt ter veredeling van deze plantensoorten.
Door middei van laboratoriumtechnieken kan men hapioïde pianten aan een 
"dipioïsatie”  onderwerpen zodat men terug een piant bekomt met de eigen
schappen van de moederplant; een stof die hiervoor gebruikt wordt is een 
extract uit een piant "herfsttijloos”  genaamd. De chemische stof ter zake 
wordt "coichicine”  genoemd. Dit goedje is echter, zoais trouwens aiie pro- 
dukten die inwerken op het erfeiijk materiaal, (tussen haakjes ons geiiefde? 
Chinosoi behoort voigens iaatste onderzoeken ook min of meer tot deze 
groep!) uitzonderlijk gevaarlijk. De toepassing van dit produkt is enorm moei
lijk onder kontroie te houden en het experiment kan "op hoi”  siaan zodat de 
behandelde pianten meerdere 2n sets chromosomen gaan krijgen. De lief
hebber moet met kiem ontraden worden dit soort experimenten te onderne
men.

Zelffertiel of Zelfsteriel?
Di-t is een ander heet hangijzer waar ai veei over geschreven is, nog meer 
over gefilosofeerd (b.v.b. piant met bewegende meeldraden is zeiffertieil?)
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maar nog niets is duideiijk en deugdeiijk bewezen.
Een eenvoudige steiregei hier zou ais voigt kunnen geformuleerd worden: In
dien men de piant uitsluitend met eigen stuifmeei bestuift en de piant zet 
zaad dan is de piant zeiffertiei.
Het moet hier weerai benadrukt worden dat aiie maatregeien die kruis- of 
vreemdbestuiving moeten verhinderen strikt moeten toegepast worden. 
(Gooi dat penseeitje na de bestuiving maar meteen weg! Zelfs ai reinig je het 
met whisky! gebruik liever een garendraad door de iege huis van een kogel
pen getrokken, voor eike nieuwe bestuiving knipt men 1 cm of 2 van de 
draad af en trekt men een proper stuk door de huis, een paar meeldraden af
breken met een fijn pincet, de stamper van de bioem hiermee beroeren, en 
het pincet grondig reinigen, zo kan het natuurlijk ook!).
Uit gesprekken, over vele jaren gevoerd met jongere en oudere liefhebbers, 
komt steeds weer naar voren hoe pover het gesteld is met de kennis ter zake, 
dat is tevens de reden dat ik sinds jaren geen zaden meer betrek uit inlandse 
onbekende bronnen. (B.v. Zaadlijsten). Hier hoort men de wildste verhalen! 
Zinnige diskussie over dit onderwerp is dan ook zo goed als uitgesloten tot 
zolang men dit onderwerp niet wat serieuzer aanpakt. (Terzijde voor scepti
ci: uit literatuur blijkt dat importzaden zelden of nooit en voor zover er niet 
geknoeid wordt, hybride zaden bevatten. Alle veldonderzoekers zijn het er in 
grote trekken over eens dat op de standplaatsen maar uiterst zelden hybri
den voorkomen. Dat komt omdat de soorten, ofwel geen overlappende 
bloeitijden hebben of wel omdat ze niet met elkaar compatibel zijn of nog 
omdat de groeiarealen elkaar "geografisch niet zien". Dit soort situaties 
hebben wij in onze verzamelingen kunstmatig verstoord!).
Het opbrengen van eigen stuifmeel moet nu gebeuren zolang de plant bloe
men voortbrengt. Observaties bij andere plantensoorten hebben aangetoond 
dat plantensoorten die van nature uit zelfincompatibel zijn, op het eind van 
de bloeicyclus soms het zelfincompatibel mechanisme uitschakelen en dan 
toch zelfcompatibel worden. Het is alsof de plant meent dat in het slechtste 
geval zelfbestuiving nog altijd beter is voor het voortbestaan van de soort 
dan helemaal geen bestuiving.
Tot slot nog dit: sommige soorten zijn gerenommeerde zelffertielen. Er wordt 
beweerd dat zelffertiliteit degeneratie van de soort in de hand zou werken. Ik 
vraag mij dat af. Indien dit werkelijk zo is dan zouden die soorten allang moe
ten uitgestorven zijn. Hier zit dus meer achter. Informatie ter zake is bepaald 
welkom.
Tevens leg ik er nog eens de nadruk op dat liefhebbers die hun planten voort
kweken door zaden zich strikt aan de regels van de kunst zouden houden. 
Onbewust zijn zij anders mede verantwoordelijk voor de onstuitbare stroom 
van "nieuwe" soorten die toch regelmatig "gevonden" worden en denk er 
aan: Het is niet omdat men een vreemde erfelijke eigenschap in eerste gene
ratie f) niet ziet dat ze er niet is! Ze duikt in latere generaties gegarandeerd 
zeker terug op!
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Rumoldusstraat 16, B 1750 Schepdaal.

Mammillaria bocasana Pos.

PETER MANSFELD

De witte axillenwol van deze uit de Siërra de 
Bocas, Mexico, afkomstige schoonheid 
toont ons aan, hoe planten zich aan hun 
omgeving kunnen aanpassen. Extreme 
perioden van droogte met overdag de 
blootstelling aan de felle zon, 's nachts af
gewisseld door zware nevels, zijn oorzaak 
voor de aanpassing van Mammillaria boca
sana middels de witte wolvorming. De ha
ren —  in de vakwereld axillenwol genoemd 
—  beschermen de planten voor het teveel 
aan zon en dienen anderzijds voor het op
vangen van kleine vochtdruppeltjes.
M. bocasana behoort tot de gemakkelijk te kweken en goed groeiende soor
ten van het geslacht. Al aan éénjarige planten kunnen de bloemen ontstaan 
die wit tot rosé en zelfs rood van kleur zijn. De cultuur voor een zonnig raam 
is vrijwel probleemloos. In plaats van water geven is een dagelijks nevelen 
aan te bevelen en het werkt positief op een krachtige ontwikkeling van de 
wol. Plet substraat moet overwegend uit mineralen bestaan.
De planten spruiten en vormen zo decoratieve groepen. In de herfst zorgen 
de grote rode vruchten voor een prachtig contrast met de witte bollen. In de 
winter koel en droog houden en u bent het volgende jaar verzekerd van een 
rijkbloeiende plant.

Hansastrasse 1, DD R -2500 Rostock 

Vert.: Ludwig Bercht
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Omtrent de inhoud van de artikelen in Succulenta

Een uitleg van de redactie
Succulenta heeft als gespecialiseerd tijdschrift de leden een scala van onder
werpen te bieden die betrekking hebben op onze succulenten-hobby. De re
dactie probeert met zorg te kiezen uit het aanbod van toegezonden teksten, 
zodat er een evenwichtige verdeling in soorten informatie in een maandafle- 
vering komt. De populatie van lezers is uitermate divers.
Er zijn leden die al meer dan 30 jaar lid zijn en er zijn pas beginnende liefheb
bers. Het is erg moeilijk om allen in gelijke mate tevreden te stellen. Elke 
maand vindt de liefhebber wel iets van zijn of haar gading. Toch worden er af 
en toe aanmerkingen op de inhoud van het maandblad geuit. Dat kan geen 
kwaad als we gezamenlijk de verbetering van de inhoud op het oog hebben. 
Merkwaardig is daarbij wel dat de redactie deze op- of aanmerkingen op de 
redactie-bestuursvergaderingen via het bestuur verneemt, want daaraan 
worden de brieven toegezonden. We zouden liever zien dat de redactie zelf 
op de hoogte werd gebracht van uw schriftelijke gedachten hieromtrent. 
Graag willen wij als redactieleden leren van andermans visie om te zien of 
aanpassingen mogelijk zijn. De redactie is overigens van mening, dat gemak
kelijk geuite kritiek zonder een constructieve bijdrage een vervelende karak
tertrek is van de Nederlandse volksaard, waar we niets mee aan kunnen, 
maar waar we toch af en toe mee worden geconfronteerd.

Wellicht is het zinvol om de handelwijze van de redactie bij het samenstellen 
van een tijdschrift te schetsen, dan kunt u zien hoe het maandblad tot stand 
komt. Voorop staat, dat de inhoud van het blad bepaald wordt door de lezers 
zelf, en wel die lezers, die teksten toezenden ter publikatie. In een kleine vere
niging als de onze is er geen geld om internationaal bekende auteurs tegen 
geldelijke vergoeding uit te nodigen om bijdragen te leveren. Dat kan wel bij 
de grote Engelse, Duitse en Amerikaanse uitgaven. In tegenstelling tot de 
gang van zaken bij het gros van de commerciële tijdschriften zijn de redac
teuren van Succulenta niet in staat (noch van zins) om het tijdschrift inhoude
lijk zelf vol te schrijven. Dat zou vermoedelijk tot een aanzienlijke mate van 
eentonigheid leiden. We gaan hier zo nadrukkelijk op in, omdat juist veel kritiek 
zich richt op het vaak te hoge of gespecialiseerde niveau van de artikelen. Be
ginners zien niet direct de waarde in van b.v. nieuwbeschrijvingen en mono
grafieën over geslachten (zoals nu Matucana en eniger tijd terug over aga
ven).
Anderszins zal de vergevorderde liefhebber afhaken op alweer een stukje 
over grondsamenstelling, enten, zaaien en ongediertebestrijding. Het dilem
ma is voor een deel opgelost door juist de beginner tegemoet te komen met 
basisliteratuur door de uitgave "handleiding voor het verzorgen en het kwe
ken van cactussen en andere succulenten” . Het is onzinnig om daar in het 
tijdschrift mee bezig te blijven zolang er zich geen nieuwe ontwikkelingen 
voordoen. Het grote probleem waar de redactie op dit moment mee kampt is 
niet dat er nauwelijks kopij wordt ingezonden, maar dat het meren
deel van de kopij wordt geleverd door vergevorderde kenners die hun verge
vorderde kennis openbaar maken. Dat is op zich logisch en verklaarbaar. Le
den die al jarenlang lid zijn hebben voor zichzelf een specialisme ontwikkeld 
of zijn met literatuurstudie op het terrein van succulente planten bezig. Het is 
niet vreemd dat als resultaat van al dat lezen en theoretiseren er een aantal 
hoogstaande, maar voor de beginner minder aantrekkelijke, artikelen uit
kristalliseert. Geen van deze schrijvers voelt ook maar de geringste behoefte
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om over voor hen oninteressante onderwerpen zoals het stekken van Echi- 
nopsis eyriesii of het zaaien van Rebutia minuscula (sorry, rebutiafreaks) te 
schrijven. Een complicerende factor voor de redactie is het opbloeien van 
een aantal afdelingsblaadjes, waarin stukjes worden geplaatst die ook op lan
delijk niveau de moeite waard zijn. In een zo kleine schrijversgroep in een 
klein taalgebied wordt dan de spoeling wel erg dun. Waar komen dan begin- 
nersartikelen vandaan? De redactie heeft daar nog geen antwoord op, maar 
de nieuw opgerichte redactieraad kan hier nader aandacht aan besteden. In
tussen wil de redactie eenieder oproepen om ook bijdragen te leveren van al
gemene interesse voor een grote groep lezers. Daar is een duidelijke behoef
te aan.
Nog even een ander punt. De eisen die door briefschrijvers aan de redactie 
gesteld worden zijn ook wel eens buiten proportie van wat men van pro deo 
werkende mensen met een full-time baan elders kan verwachten. Het maan
delijkse dubbele correctiewerk van ingezonden stukken, briefwisseling met 
de auteurs, contact met de reproduktiebedrijven voor het maken van de il
lustraties, contact met de drukker, uitpluizen van de drukproeven en knippen 
en plakken van de lay-out eist veel tijd. Het is goed om de lezer te doordrin
gen van het feit dat we geen hoofdredactie van de NRC, Elseviers Weekblad 
of de Margriet zijn. We doen dit werk graag, maar het heeft toch zijn grenzen. 
Liefhebbers zijn met elkaar bezig om iets van de grond te tillen voor verwante 
liefhebbers.

Samenvatting
We kunnen stellen dat het tijdschrift en de inhoud ervan afhankelijk is van de 
goede wil en de produktiviteit van de leden. Er is behoefte aan een diversiteit 
van artikelen, maar er is weinig kopij-aanbod van eenvoudig te verteren arti
kelen en van bv. reisverslagen. Misschien is dat laatste het gevolg van het feit 
dat reisverhalen beter tot hun recht lijken te komen met een diapresentatie tij
dens lezingen op afdelingsbijeenkomsten. Het feit dat het grootste deel van 
de leden niet bij een afdeling is aangesloten, pleit er overigens wel voor om 
de verspreid wonende leden op de hoogte te brengen van de ongetwijfeld bij
zondere belevenissen van onze Nederlandse "ontdekkingsreizigers", waar
van we er toch een groot aantal hebben. Waarnemingen ter plaatse zijn van 
onschatbare waarde. Kortom, Succulenta verdient het om te groeien in om
vang en inhoudelijke variatie.

Brazilië: het land van de C ephalium dragers (-111)

CARLA WOLTERS 

Woensdag 1 6 .7 .8 6
Onze bedden waren de afgelopen nacht weer net houten planken. Tot m'n 
geluk vond ik op zoek naar iets dat de misère kon verlichten in het kinder- 
wiegje dat in onze kamer opgesteld stond een groot stuk schuimrubber. Pre
cies wat ik zocht, nu kon ik tenminste "uitgerust”  wakker worden.
Na een zeer pover ontbijt bestaande uit een hard broodje, een ei, plus een 
aantal droge koekjes met fruitsap (en evt. botermelk waar een dik vel 
opzat...!) stapten we op. Het was 7.00 uur toen we Corinto de rug toe keer
den. De zon stond al vroeg aan de horizon; dat beloofde weer een hete zon
overgoten dag te worden. Onderweg tuurden we de omgeving af op de even-
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Buininga species

tuele aanwezigheid van noordelijk gelegen populaties van Discocactus 
crystallophilus, maar helaas, we beseften dat we toch te ver uit de richting 
afdwaalden naarmate we Montes Claros naderden en de kansen nihil wer
den.
Eerst deden we het plaatsje Joaquim Felicio aan waar we voor de derde keer 
in successie aan een verkeerscontrole onderworpen werden. Dit ging zonder 
strubbelingen. De afslag naar dit gehucht was deels intuïtief, deels op basis 
van bepaalde gegevens over het voorkomen van D. latispinus. Voor wat dat 
eerste aspect betreft lieten we ons verleiden naar een open rotsgedeelte te 
koersen en zodoende kwamen we toch nog via heel wat bochtenwerk op de 
gewenste plek, lieflijk gelegen naast een zacht kabbelend watervalletje waar, 
als was het een toeristische trekpleister, een restaurantje een bescheiden 
bestaan leidde. De weg liep hier dood bij dit pittoreske rieten hutje. Aan de 
andere kant van het stroompje vonden we de gezochte species D. latispinus 
in gezelschap van PHosocereus bradei, P. aureilanatus en Arthrocereus 
rondonianus. We vonden ook iets bijzonders: een cristaatvormig exemplaar 
van deze Disco, die zich schaduwrijk had opgesteld. Ze bleek goed vertegen
woordigd te zijn naarmate je oog er beter op ingesteld raakte. Terug naar de 
pleisterplaats was dit een uitstekende plek om ons brood te nuttigen. 
Bevredigd door de fraaie, onaangeroerde standplaats met mooi panorama 
trokken we verder, we hadden wat vroeger geluncht zodat we tegen twaal
ven al weer op de hoofdweg zaten. Overigens stond er temidden van het 
dorp op een wegsplitsing een indrukwekkende bergkristal als markatiepunt. 
Een juweeltje om te stelen...
Het is een zalig gevoel eindelijk even van het gehobbel van de onverharde 
weg verlost te zijn, nu we ons weer op de doorgangsweg bevonden. Deze 
streek is fruitarm, kraampjes zoals we ze bij de vleet aantroffen in Esperito 
Santo zijn hier eerder uitzondering dan regel. Wel vind je hier veel houtskool- 
branderijen, waar ook het nodige vrachtverkeer met de balen houtskool van 
getuigt. Nu stond ons de vindplaats van Melocactus diersianus voor ogen. 
Het was geen sinicure om de juiste rotspartij die vanaf de weg opdoemde tot 
vlak aan de voet te bereiken. Zo simpel lag het nu eenmaal niet. Uiteindelijk
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via uitgestrekte rietplantages gevolgd door een "cafezal" belandden we bij 
een meertje. De voettocht naar de berg bleek toch nog een hele tippel te zijn. 
Zéker rond het middaguur in de zinderende hitte (35 /40° C) was het afzien. 
Bij het gebergte aangeland bemerken we spoedig dat het een hopeloze strijd 
was, tegen deze steile zwarte rotsen waren we niet opgewassen, nog afge
zien of er op het plateau wel wat te vinden was. Van hieruit was het een ver
loren zaak. Behalve P. aureilanatus[\) die hoog op de toppen wel talrijk sche
nen voor te komen bleef de bewuste Melocactus vooralsnog spoorloos. Ge
deprimeerd bliezen we de aftocht. In de bus moesten we van de vermoeienis
sen even bijkomen, maar het idee en het gevoel dat de species hier toch z'n 
thuis had, liet ons niet los en de vrouwelijke bemanning wist de club uiteinde
lijk toch over te halen het nog een keer te wagen. Argwanend gingen we 
langs praktisch dezelfde route weer terug, als pelgrims achter elkaar zonder 
een woord te wisselen, totdat we weer voor de kraag van de steenmassa 
stonden. Nu zagen we kans een etage hogerop te raken en belandden we 
aan de schaduwzijde van de rots die ons voor een mogelijk nog moeilijker op
gave stelde: een nog steilere helling. We baanden ons een weg door opge
schoten riet, ontwaarden de webbige grondholen van vogelspinnen, en wer
den geboeid door fraai afhangende clusterende Tillandsia spec. die de berg
wand sierden. Na de berg rond gelopen te hebben vonden we eindelijk een 
nauwe kloof, weliswaar niet geheel ongevaarlijk, die tot de ontsluiering van 
het massief zou kunnen leiden. Wij ondernamen toch deze halsbrekende toer 
over messcherpe, sterk doorgroefde steenschollen en voor deze inspannin
gen werden we dubbel en dwars beloond. Aanvankelijk vonden we slechts 
hier en daar de rode hoedjes van M. diersianus.
Gedreven door nieuwsgierigheid verkenden we dit nog maagdelijke terrein 
waar een heel woud van een onbekende Pilosocereus groeide en vonden 
juist hier een ongekend rijke concentratie van deze Melo. Er was echter een 
onaangename gast die de weg naar het "aardse paradijs" versperde en ik in 
m'n enthousiasme bijna over het hoofd zag: een vuistdikke, anderhalve me
ter lange slang! Om 1 8.00 uur reden we Montes Claros binnen waar we van
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een overheerlijke ''churrasco'' genoten en een plaatsje vonden in een motel.

Donderdag 1 7 .7 .8 6
Het was een vreselijke nachtmerrie afgelopen nacht. Na van een verkwikken
de douche gebruik gemaakt te hebben stapten we het bed in. Wat een wel
daad: een heerlijk "ouderwets" zacht bed van ruime omvang. Toch bleek 
zich dit alles op de een of andere manier te wreken: muggen die onvermoei
baar charges bleven uitvoeren, bovenal irritant was hun onophoudelijk ge
zoem.
Na een geroosterd sneetje brood en fruitsap gingen we op stap. Nu stond 
Melocactus florschuetzianus op ons plan. Dit viel in zoverre tegen, dat we 
wel op de aangegeven plek arriveerden en de rotspartijen die wel zo'n kilo
meter of 2 verwijderd lagen beklommen (met allerhande klauter- en ape- 
standjes vandien) maar toch niet de planten vonden. Wat we wel vonden 
was tot onze grote verbazing de vondst van een Buiningia spec. Een nieuwe 
species? Wie zal het zeggen, ze groeit feitelijk wel erg ver buiten haar ver
spreidingsgebied. Ze heeft veel weg van een Coleocephalocereus daar ze op 
latere leeftijd flink zuilvormig uit kan groeien. Sympatrisch groeit hier Piloso- 
cereus glaucescens. Het viel ons op dat de morgens (en avonden) minder 
fris aan voelen sedert we Diamantina voorbijtrokken. We reden dan ook 
steeds noordelijker en meer landinwaarts.
Tweede doel was Grao Mogol waar we vrij snel de eerste magnifieke Piloso- 
cereus fulvilanatus langs de weg ontdekten. Erg mooie blauwe zuilen, met 
dikke goudgele wol op alle ribben. Jammer dat de kopstukken zo vaak ge
roofd zijn. Spoedig vonden we ze dan: massa's Discocactus insignis, vlakke 
grote schijven in oogverblindend wit kwartszand. Een streling voor het oog 
en een geruststellende gedachte, wetende dat ze nog in groten getale voorko
men. Meer de bossages in schonken we misschien wat weinig aandacht aan 
de subtiele, slanke Arrojadoa eriocaulis var. albicoronata. Ze is ofwel zeld
zaam, ofwel zó goed gecamoufleerd dat je oog eraan voorbijgaat.
Het landschap fascineerde me; het wordt beheerst door de Rio 
Itacamburagu, de smaragdgroene rivier die de witte zanderige rotsen 
doorstriemt die plaatselijk totaal zwart geërodeerd zijn. Deze steensoort 
wordt gewonnen en verwerkt als bouwsteen in de huizenbouw. Fraaie staal
tjes van zulke harmonisch sluitende "mozaieken”  van lokaal gedolven ste
nen zagen we dan ook in het dorp zelf. Langs de rivieroevers is het aangeslib
de zand krijtwit; 't waterpeil is vrij laag.
Nu restte ons nog een wens, hl. Discocactus horstii, wat wel een problema
tisch geval voorspelde te worden. Na veel heen- en weer-gevraag was het de 
zoon van de baas van het enige hotel in Grao Mogol die meevoer naar een ge
bied waar ze bij nader inzien toch ook niet bleek te groeien maar die weer een 
Duitssprekend familielid inschakelde die op haar beurt weer een hele proces
sie schooljeugd voor ons karretje spande. Het fotomateriaal bleken ze toch 
niet goed te interpreteren: eerst kwamen ze met Melocactus ammotrophus 
aanzeulen. Na er nadrukkelijk op te wijzen dat het om miniatuurplantjes ging, 
ging hun een licht op, zeker toen er met geld gezwaaid werd. Zo ging de stoet 
de bergen in, maar de hooggespannen verwachtingen keerden zich in een 
anticlimax. Vol trots showden ze ons een rondvruchtige bes als ware het de 
trofee. De boodschap was dus niet overgekomen. Inmiddels was het al aar
dig aan het schemeren toen Deosdete, die ons onafscheidelijk bleef vergezel
len, nog een laatste krachtsinspanning deed om ons naar de vermoedelijke 
standplaats te leiden. Maar we zaten er weer naast, buiten een miniatuur
vorm van D. insignis groeide hier slechts een soort strobloempje wat naar
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zijn zeggen hier naarstig verzameld werd, daar het een zeer gewild artikel is in 
droogbloemarrangementen. We kregen de indruk dat de geheimhouding van 
de standplaatsen afgekocht moest zijn.
We gaven het tegen zessen op en reden naar zijn ouderlijk huis, dus tevens 
ons pension. Het was erg eenvoudig. Als dank voor z'n inspanningen nodig
den we de jongen uit voor een diner in het plaatselijke restaurant.

Van Horneplein 1, 6019  BW Wessem ( W O r d t  V e T V O lg d )

*  *

M esem bryanthem aceae (LXIV)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf

101. Polymita (N.E. Brown)
(afgeleid van het Griekse poly = veel en mita = zeer smalle kroonbladeren).

In de systematische indeling van de Mesems moeten we Polymita zoeken in 
de groep Leipoldtiinae, een groep van voornamelijk struikachtige planten 
met veelhokkige zaaddozen.
De planten gelijken in uiterlijk veel op sommige Ruschia's. De zaaddozen 
hiervan zijn evenwel overwegend 5-hokkig.
Polymita's zijn rechtop groeiende, kleine struikjes met spitse, de stengel om
vattende, papilleuze blaadjes. De randen van de bladeren en de punt zijn 
min of meer hoornachtig en scherp.
De bloemen zijn wit en hebben, zoals de naam al aanduidt, draadvormige 
kroonblaadjes.
De behandeling is gelijk aan die voor de meeste struikmesems, dus 's zo
mers buiten op een zonnig plekje in de tuin of op het balkon; 's winters 
droog en koel, doch vorstvrij. Voedzame, zandige, goed doorlatende grond. 
Vermeerdering door zaaien of stekken.
Herre vermeldt dit geslacht als monotypisch met als enige soort P. aibifiora, 
Jacobsen noemt ook nog de soort P. diutina
Het natuurlijke verspreidingsgebied bevindt zich in het noordwesten van de 
Kaapprovincie, Namaqualand, Copper Mountains.

102. Prenia (N.E. Brown)
(afgeleid van het Griekse prenes = liggend, betrekking hebbend op de kruipende groeiwijze).

Prenia's behoren tot de onderfamilie Aptenioideae en zijn, zoals meer 
geslachten uit deze onderfamilie, niet zo interessant voor liefhebbers van 
Mesems.
Door hun groeiwijze en het 's zomers buiten kweken van de planten, vor
men zij al gauw wilde, onordelijke bossen, met overal tussen en overheen 
kruipende stengels. Zolang zij nog geen uitlopers vormen zijn het op zich 
geen onaardige plantjes met ongeveer het uiterlijk van Conicosia's 
Met langgerekte, spitse, in doorsnee driehoekige bladeren, vormen zij bosjes 
van groene, soms blauwgroene, rechtop staande, grijs bewaasde, sappige 
bladeren. Vanuit de basis verschijnen de kruipende takjes met de bloeisten- 
gels.
De vrij grote bloemen openen zich in de namiddag en zijn wit, roze of pur
perachtig van kleur.
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Polymita albi flora Polymita albiflora, naar een tekening
in Herre, The Genera of the Mesembryanthemaceae

Er zijn 5 soorten beschreven, waarvan P. pallens de bekendste is. De vind
plaatsen in de natuur zijn klein en liggen verspreid in het zuiden en westen 
van de Kaapprovincie en in Namibië.

103. Psammophora Dinter et Schwantes
(afgeleid van psammos = zand en phorein = dragen).

Psammophora's zijn ultra-succulente planten, laag, uitstoelend, met rechtop 
staande, dikke bladeren aan een verhoutende stam.
Bladeren min of meer driehoekig tot half-cylindervormig met afgeronde kiel 
en randen, uitlopend in een punt of stomp. De stammetjes zijn in de natuur 
geheel in de bodem verzonken, zodat alleen de blaadjes boven de grond uit
steken.
Zij behoren tot de meest merkwaardige planten uit de familie der Mesembry
anthemaceae. Met het geslacht Arenifera vormt Psammophora een groepje 
van planten dat het vermogen heeft zand en stofdeeltjes vast te houden. 
De opperhuid is kleverig en door de wind aangevoerd zand en stof hecht 
zich aan de planten. In de natuur vormen zij dan een geheel met de omge
ving en zijn in niet-bloeiende toestand nauwelijks ervan te onderscheiden. 
Zij hebben het grauwe aanzien van de omringende grond aangenomen en 
zijn daardoor, zou men denken, onzichtbaar voor op een sappig hapje be
luste dieren. Een plant kan evenwel nog zo goed verborgen zijn, een honge
rig of dorstig dier zal hem vrijwel altijd kunnen vinden. Kennelijk zijn de plan
ten als voedsel niet aantrekkelijk; het vreemde is namelijk dat natuurvorsers 
nog nimmer een aangevreten plant zijn tegengekomen. Veel meer moeten 
we dan ook denken dat het laagje zand bescherming biedt tegen te felle zon
bestraling en uitdroging.
Ondanks de bedekking van de opperhuid van de plant vindt toch, door bij
zondere voorzieningen in de gelatineuze, kleverige film, gasuitwisseling 
plaats. De assimilatie heeft er niet door te lijden; de straling van de zon is zó 
intens dat deze door het laagje heendringt.
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Foto's 1, 2 en pag 56  A de Graaf
Foto 3 E. Noltee
Tekening p. 56  A de Graaf

Wat gebeurt er nu met de planten in onze kas, waar geen zandstormen woe
den? Wel, afgezien van een enkel zandkorreltje blijven de planten kaal. Daar
entegen krijgen de planten in onze collecties onwillekeurig veel meer water 
dan zij in de natuur ooit zullen krijgen. De planten zwellen door dit teveel aan 
vocht onnatuurlijk op. Het gevolg daarvan is dat het gelatineuze laagje op de 
opperhuid dunner wordt en tenslotte barstjes gaat vertonen.
Om dit abnormale uiterlijk zoveel mogelijk te voorkomen, dienen we de plan
ten zo droog mogelijk te houden, zonder ze evenwel te laten verschrompe
len. Voorts kunnen we de planten bestrooien met een beetje fijn, schoon 
zand. De planten behouden dan min of meer hun natuurlijk uiterlijk. Dat een 
zeer zonnige stand een vereiste is, hebt u vanzelfsprekend al begrepen.
De groeitijd van Psammophora loopt van augustus tot februari en zij rusten 
van maart tot augustus. Tijdens de rustperiode, vooral op zonnige dagen, 
dient toch voorzichtig een kleine hoeveelheid water toegediend te worden. 
Aan het einde van de rusttijd valt de oude huid met aanhangsels af en ver
schijnt de vernieuwde huid die blauw-grijsgroen van kleur is en een nieuwe, 
kleverige laag vormt. Om te voorkomen dat de nieuwe gelatineuze laag be
schadigd raakt, kan men beter niet proberen de oude laag te verwijderen. Hij 
verdwijnt vanzelf.
Psammophora's bloeien in januari/februari of ook wel iets vroeger. Bloem- 
kleur wit of roze tot violet.
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Iedere 2 of 3 jaar dienen de planten aan het begin van de groeitijd verpot te 
worden in een grof, zeer zandig grondmengsel. Bij het verpotten er speciaal 
op letten dat de kleverige laag van de nieuwgroei niet met potgrond bedekt 
wordt. Het is onmogelijk de grondpartikeltjes te verwijderen zonder de 
nieuwgroei te beschadigen.
Volgens Herre zijn er 5 soorten: Jacobsen noemt er slechts 4. De belangrijk
ste hiervan, waarvan ook wel eens zaad wordt aangeboden, zijn P. longifo- 
Ha, wit en P. modesta, violet bloeiend.
Het verspreidingsgebied ligt bij Lüderitz in Namibië, langs de kust.

Voor beginners (I)
(wordt vervolgd)

HANS POEL

De bedoeling van deze stukjes is de beginnende liefhebber in kort bestek zo
veel mogelijk informatie te verschaffen. Als je pas gestart bent koop je vaak 
alles wat je mooi en interessant vindt, bij voorkeur op naam maar ook wel 
zonder. Handig is je aankopen bij te houden in een alfabetisch register. Hier
mede voorkom je dat, zodra je collectie zich uitbreidt, je ongewild nog al eens 
met dezelfde planten thuiskomt. Gekocht wordt meestal op beurzen, bij kwe
kers of bij leden van de eigen afdeling, maar let op: Er zijn nogal wat synonie
men in gebruik d.w.z. 2 of meer verschillende namen voor dezelfde cactus. 
Het boek "Kakteen von A bis Z " van Walther Haage geeft op dit punt alle ge
wenste informatie.
Let bij het kopen van planten verder ook goed op de aanwezigheid van wol- 
en/of wortelluis. Thuis controleren of de planten soms wortelluis hebben 
(witte luis in de grond, aan de wortels en wit/blauwe plekken op de binnen
kant van de potten) en zonodig uitspoelen en verpotten. Waarin? Gewone 
goede potgrond is prima, het liefst vermengd met wat rivierzand en perlite 
korrels; dit laatste om het mengsel luchtig en goed doorlatend te houden wat 
essentieel is. Perlite is bij veel tuincentra verkrijgbaar. Zelf voeg ik dan nog 
wel eens wat rulle klei van molshopen toe.
Tot slot nog iets over de bestrijding van thrips en spint. Een geschikt middel 
hiervoor is Spruzit, met Pyrethrum bloemenextract. Het is milieu-vriendelijk 
en zeer effectief tegen vretende en zuigende insecten. Het wordt echter vrij 
snel afgebroken zodat het spuiten weleens herhaald zal moeten worden. En
kele druppels in een halve liter water is vaak al voldoende. Volgende keer: 
Hoe verzorg ik mijn planten?
Groenedijk 30, 345 4  PD De Meern

Reactie op het artikel:
"W a t is het nut van haakdoorns?"

MYRIAM DESENDER

Naar aanleiding van het artikel: "W at is het nut van haakdoorns?" had ik de 
volgende bedenking.
Ik heb vroeger wel eens gelezen dat dieren, en dat zullen dan wel ook geiten 
zijn, zich heel weinig aan cactussen te goed doen.
Een experiment had uitgewezen dat gemalen cactussen en aldus bedoeld als 
veevoeder een niet gewenste maaltijd was voor de dieren aldaar. De smaak
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was niet naar hun zin en ze aten veel liever het gras en het groen van de om
geving en wat er daar allemaal te vinden is.
Men had gedacht de cactussen massaal als veevoeder aan te wenden. Dat 
de dieren er zelf wel een andere smaak op na houden, was niet meegeteld. 
Heeft de Heer J.J. De Morree dat zelf kunnen vaststellen dat geiten en scha
pen een regelrechte bedreiging vormen voor de cactusvegetatie?
Dan worden misschien de verkeerde cactussen gebruikt als veevoeder en zit 
er muziek in het maken van het gepaste cactusdiner als dierenvoeding voor 
de ontwikkelingslanden.
Een tweede vraag die ik mij vroeger stelde en waar ik geen antwoord op weet 
is: éénmaal dat de stekels verdwenen zijn om de een of andere reden, komen 
ze dan nog wel terug of blijft hun een kaal leven beschoren? Alle gekheid op 
een stokje, ik zou toch niet graag door de schuld van de geiten als kale cactus 
zonder doornen in het warme Mexico door het leven gaan.
Barbierlaan 9, B 8 0 2 1 Loppem

Reactie van J .J . de Morree:
Het is altijd goed wanneer er gefundeerde bedenkingen op een artikel worden 
ingezonden of aanvullingen. De brief van Myriam kan ik niet goed inschatten. 
De tweede zin, het fundament van haar opmerkingen, is vaag en speculatief. 
Daarbij hoef ik niet zelf vast te stellen wat geiten aanrichten om het toch te 
weten. Ik weet zeker dat op het eiland Curapao zuilcactussen en Opuntia's 
dienst kunnen doen als voedsel. Om de destructieve krachten van geiten in te 
schatten hoeven we ook alleen maar te kijken naar de mediterrane kustvege- 
tatie, die door zwervende geiten wordt geplaagd. Een deel van de woestijn
vorming in de Sahellanden is het directe gevolg van de vraat van geiten, an
ders bleef het wel Savannegebied. De gedoomde acaciasoorten worden niet 
ontzien. Misschien is een interpretatiefout de oorzaak van de verwarring. In 
het tweede deel van de brief lijkt Myriam te doelen op het bewust gebruik van 
cactussen als veevoeder voor geiten. Zo heb ik dat in mijn artikel nooit be
doeld. Kuddes geiten zwerven vrij rond en vreten alles wat ze voor de bek 
komt. In Europa toch ook broekspijpen, damestasjes en plastic zakken! 
Jammer dat cactussen niet kunnen spreken, anders zou je ze eens over die 
geiten horen klagen. (Een artikel over cactusdoorns volgt).

*  *

*

Het geslacht M atucana Br & R. (XXVIII)

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

M atucana aureiflora Ritter. K.u.a.S. 16 (12), p. 229 (1 965)
(aureiflorus = met goudgele bloemen)

Synoniem en:
Submatucana aureiflora (Ritt.) Backbg. Kakteenlexicon p. 459 (1 966) 
Borzicactus aureiflorus (Ritt.) Don. The Nat. Cact. & Succ. Journ. 26 (1), 
p. 10 (1971)
Matucana aureiflora var. elata n.n.
Submatucana aureiflora var. elata n.n.
Tevens zijn er planten van deze soort in omloop onder de verbasterde na
men Submatucana aureiflora var. incaica, Matucana incaica, Submatucana 
incaica en Oroya incaica var. aureiflora.
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Boven:
M at ucana 
aureiflora

Foto: W. Alsemgeest

Links:
M. aureiflora 
b ij Cajamarca,
N. -Peru.

Foto: A. Meerstadt

Bij pagina 61

1 2

3 4

5 6 7

1. Matucana aureiflora (natuurplant), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; 
ventrale zijde links, dorsale zijde rechts; vergroting 60x.

2. id., detail van de testa; vergroting 30x.
3. id., hilum; vergroting 80x.
4. Matucana aureiflora (natuurplant), lengtedoorsnede van de bloem.
5. id., onderste deel van de bloem.
6. id., zaadknoppen.
7. id., embryo.

SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.
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B eschrijving
Lichaam glanzend donkergroen, plat bolvormig, tot 1 3 cm dik; niet sprui
tend, met korte penwortel. Ribben 1 1-27, 3-7 mm hoog, zeer stomp, met 
vlakke knobbels. Areolen langwerpig, 5-8 mm lang, ca. 2 mm breed, met 
weinig wit vilt, 7-1 1 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning star, gekromd, 
aan de basis bruin tot zwart, aan de top geel tot geelbruin; randdorens 
kamvormig gerangschikt, 8-1 4, 7-1 8 mm lang; middendorens 0-4, 1 2-25 
mm lang.
Bloem 30-45 mm lang, in anthese ca. 40 mm breed, breed trechtervor
mig, actinomorf, petalen goudgeel. Bloembuis 3-5 mm dik, roodbruin, met 
witte wolvlokjes. Nektarkamer ca. 1 mm hoog, zonder nektar. Helmdraden 
geel, helmknoppen lichtrose; primaire meeldraden aan de basis vergroeid 
tot een manchet om de stijl. Stamper geel, stempellobben 5-7, ca. 3 mm 
lang, lichtgeel tot lichtgroen.
Vrucht ovaal, ca. 14 mm lang, ca. 10 mm dik, purper met groene top. 
Zaad als beschreven in deel XXVI, vaak met een zeer lang en smal hilum, 
ca. 2,0 mm hoog, ca. 1,3 mm breed, ca. 1,0 mm dik.

O pm erkingen
Wat de systematiek betreft kan voor M. aureiflora min of meer hetzelfde 
gezegd worden als voor M. oreodoxa. Ook M. aureiflora wijkt van de overi
ge Matucana-soorten af in habitus en bloem. Het vermoeden bestaat dat 
ook deze soort een ''relict-soort'' is die gedurende lange tijd een zelfstandi
ge ontwikkeling heeft doorgemaakt. Misschien is deze soort een over
gangsvorm tussen de geslachten Matucana en Oroya. Nader onderzoek 
zal dit moeten aantonen.
De plaatsing van de dorens doet inderdaad meer aan een Oroya denken 
dan aan een Matucana. Ook de bloem is voor een Matucana heel bijzon
der: kort trechtervormig, zoals een Mila- of Lobivia-bloem en goudgeel van 
kleur.
Ritter introduceerde voor deze soort het ondergeslacht Incaia (aanvankelijk 
foutief als "Incaica" geschreven), dus een trede lager op de taxonomische 
ladder dan Eomatucana, dat de status van geslacht werd toebedeeld. Rit
ter vond kennelijk de aan- of afwezigheid van een diafragma onderin de 
bloem in dit opzicht van doorslaggevende betekenis. In tegenstelling tot alle 
andere Matucana-soorten (behalve M. madisoniorum) ontbreekt het dia
fragma bij M. oreodoxa maar bij M. aureiflora is dit wel aanwezig, zij het 
dat dit nutteloos is geworden omdat er geen nektar wordt geproduceerd. 
Volgens Ritter wordt deze bloem door bijen bestoven, die slechts stuifmeel 
verzamelen, en niet meer door nektar-zuigende kolibri's, zoals bij de overi
ge Matucana-soorten het geval is. Dit lijkt een plausibele verklaring voor het 
verdwijnen van de rode bloemkleur. Een rode kleur is immers voor vogels 
zichtbaar, voof bijen niet.
M. aureiflora werd in 1 964 door Ritter ontdekt en in 1 965 door hem be
schreven. Het type-exemplaar is gedeponeerd in het herbarium van de 
Rijksuniversiteit van Utrecht.

Verspreid ing
M. aureiflora is slechts bekend uit de direkte omgeving van de stad Cajamar- 
ca. De typevindplaats van de soort is Banos del Inca, bij Cajamarca, Dept. 
Cajamarca, Peru. M. aureiflora heeft daarmee de meest noordelijke groei
plaats binnen de haynei-groep. In hetzelfde gebied komen ook populaties 
van M. aurantiaca voor, hetgeen voor Ritter misschien medebepalend was
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voor zijn bewering dat M. aureiflora nauw verwant zou zijn met M. aurantia- 
ca. Men beweert in het algemeen (te) snel dat soorten die in eikaars nabij
heid groeien, wel nauw verwant zullen zijn. Dit gaat echter lang niet altijd op, 
zeker niet voor de relatie M. aureiflora-M. aurantiaca. Beide soorten verschil
len ook in oecologisch opzicht; M. aureiflora groeit op grazige hellingen met 
een minerale bodem. Op de door ons bezochte groeiplaats was het aantal 
mierennesten opvallend hoog. Enkele planten groeiden zelfs op een mieren
nest (of moeten we zeggen in een mierennest want alleen de kop van de 
plant stak er boven uit); klaarblijkelijk worden de zaden door mieren ver
spreid. M. aurantiaca groeit (althans bij Cajamarca) tussen de rotsen waar 
zich wat humus heeft verzameld. Dit verschil in substraat komt tot uiting in 
de struktuur van het wortelgestel van beide soorten: M. aureiflora heeft een 
penwortel, M. aurantiaca heeft een oppervlakkig wortelend, fijn wortel
gestel.

Veldnum m ers
M. aureiflora is in omloop gebracht onder de volgende veldnummers:
FR 1310 Matucana aureiflora 
L 104 Submatucana aureiflora

C ultuur
M. aureiflora is gemakkelijk te kweken. De plant bloeit in cultuur echter 
moeilijk, dit in tegenstelling tot M. aurantiaca.

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

Lezers schrijven

M eloca ctu s d isc ifo rm is

Misschien is er onder de lezers iemand die een probleempje voor mij kan 
oplossen.
Uit de zaadlijst van het Clichéfonds december 1 982 bestelde ik onder no. 
363 zaden van Melocactus disciformis. Daaruit ontwikkelden zich een aan
tal planten die in de nieuwgroei donkerrode doornen bezitten. Oudere doorns 
zijn ivoorkleurig.
In het novembernummer 1 983 schrijft dhr. Eerkens in zijn artikel ''Braziliaan
se Melocactussen met een HU-nummer" bij HU 1 32 (p. 238) o.a. ''waarop 
de naam moet slaan is niet duidelijk, want de planten hebben een normale 
vorm en zijn zeker niet extra plat. De bedoorning is bruinzwart, 2 a 3 cm lang 
en gebogen” .
In het januarinummer van 1 984 op pag. 1 6 schrijft dhr. Eerkens in het vervolg 
van het artikel onder no. HU 183 o.a. "D it is Melocactus conoideus 
Buin&Bred. Deze planten zijn zeer typisch, de vorm is plat pyramidaal. In Enge
land wordt deze soort aangeduid als M. disciformis, wat uiteraard onjuist is". 
Er rijzen bij mij enkele vermoedens: Kwamen de zaden no. 363 (zaadlijst 
1 982) uit Engeland? Hebben de Engelsen, gezien de omschrijving, toch ge
lijk en is er sprake van een omwisseling van HU-nummers? Moet ik misschien 
de tekst op het etiket veranderen van disciformis naar conoideus?
Een reactie, hetzij via Succulenta, hetzij rechtstreeks wordt door mij zeer op 
prijs gesteld. Bij voorbaat dank.
C.H. Veerman 
Oostrandpark 1 1 0 
821 2 AT Lelystad
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NIEUW BESCHRIJVING

Frailea buenekeri Abraham species nova

WOLF-RAINER ABRAHAM

Het geslacht Frailea komt voor in de Zuidamerikaanse staten Argentinië, Uru
guay, Brazilië, Paraguay en Bolivia. Mede vanwege het grote verspreidings
gebied vertoont het geslacht een grote soortenrijkdom. Desondanks schijnt 
ze zich toch geen hoge gunst te verwerven bij de cactusliefhebbers, zeker 
niet die positie zoals Gymnocalycium en Notocactus, geslachten uit hetzelfde 
groeigebied. Als redenen hoort men dan een lage kiemkracht van de zaden, 
moeilijke planten in de cultuur en weinig bloei.
Als men in verzamelingen Frailea's vindt, dan staan er soms planten tussen 
met de aanduiding "Frailea buenekeri", "spec. Büneker" of "spec. 
Waras". Onder de laatste twee aanduidingen komen ook Frailea's voor die 
behoren tot F. grahliana (Haage) Br. & R.
De bovengenoemde soort was indertijd ontdekt door Rudi Werner Büneker. 
Tijdens een gezamenlijke studiereis in december 1 987 konden wij de groei
plaats bezoeken en aanvullende observeringen doen op welke basis de 
mooie soort beschreven kon worden. Ze is benoemd naar haar vinder.

Corpus in patria rubrobrunneum, in cultura saepe perviride cum nota lunata violacea sub areolis; 
in patria 1 5-20 mm diametiens et fere eadem altitudine, in cultura longius ecrescit; epidermis te
nue scrobiformiter punctata est, vertex alte depressus; radix maxime rapiformis, 3-5 cm longa 
cum paucis radicibus adventiciis parvis.
Costae 1 4-1 9, plerumque 1 7-1 9 (dimidium 1 5 plantarum 1 7 costae), 1 mm altae, 3-4 mm la
tae, 1,5 mm inter se distantes; inter areolas demersiones 1 mm altae ut costae in tubercula sol
vantur.
Areolae oviformes, ad 1 mm longae et fere 0,5 mm latae, in tuberculis positae et tomento suf
flavo instructae.
Spinae adiacent et in corpus curvantur, pectinate ad fere stellaeformiter positae, albae, 1-1,5 
mm longae, fere 0,2 mm crassae, in latera directae, pede non crassatae,'centralis deest; spinae 
multis spinulis adventiciis instructae sunt.
Flos caelo calido circa meridiem aperitur, 25-35 mm longus est eadem apertura; pericarpellum 
7 mm longum et 5 mm latum extrinsecus fulgens rubrum lana subbrunnea instructum est; ca
verna seminifera 3 mm lata et 6 mm alta est, ovulis parietalibus; receptaculum j7 mm longum 
infra 5 mm et supra 8 mm latum; squamae 1 mm latae eadem longitudine acumine vitreo et sae
tis singulis 5-1 5 mm longis instructae; saetae longissimae sunt in regione transeunti in folia peri- 
anthii; squamae in folia parianthii exteriora transeunt; nectarium leviter tantum significatum fere 
0,5 mm altum est; folia perianthii transeuntia sulphurea nervo mediali et acumine rubro, ad 2,5 
mm lata, acumine extrorso; folia exteriora pallide flava nervo rubrescenti mediali plus minusve 
expresso, ad 25 mm longa, acumine serrato, ad 4 mm lata, spathulata; folia interiora pallide fla
va, ad 22 mm longa, 3 mm lata, spathulata; imum floris per 2 mm rubrum est; stamina primaria 
8-1 0 mm longa, secundaria 4 mm longa, eburnea; antherae flavissimae fere ex aureo flavae, 1 
mm longae, 0 ,5  mm latae; pistillum 1 5 mm longum, 1 mm crassum; stigmata 7, 3-4 mm lon
ga, divaricata; pistillum et stigmata eburnea.
Fructus 10 mm longus et 7 mm latus plerumque sine apertura floris fit (cleistogamus), rubro- 
brunneus, lana subbrunnea et saetis ad 5 mm longis obsitus; fere 60 gramina continens maturus 
siccatur et in pulverem vertitur.
Semina 1,5-2,0 mm longa, 1 mm lata, galeriformia, pectine a tergo instructa; testa atrobrun- 
nea, paene nigra, tenuissime tuberculata; embryo globulare parte radiculari in acumen desinens; 
hilum basale et ovo simile; micropyle sub margine hili demersa et cute tenui cui funiculus affixus 
est clausa; cotyledones discerni possunt, perispermum deest.
Habitat: in orientem Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasilia, in altitudine 200 m. Haec species 
in fissuris saxorum planorum, partim sub sole pleno, partim in semi-umbra graminum crescit. 
Substrato pH 5,6 est. In statione aliae cactaceae non inveniuntur.
Holotypus depositus in Succulentario Universitatis Coloniae Agrippinae (KOELN) sub numero 
RWB (Rudi Werner Büneker) 27.
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Frailea bueneke ri 

boven: b loem

re ch tsb o ven : op  de n a tu urlijke  
g roe ip laa ts

rech tso n de r: d e ta il van h e t 

lichaam .

F o to 's  van de 
schrijve r.

Beschrijvingi
Lichaam op de groeiplaats roodbruin, in de cultuur soms donkergroen en met 
een violette kin onder de areolen. Op de groeiplaats 1 5-20 mm 0 en onge
veer even hoog, in de cultuur hoger. Epidermis met fijne korrelstructuur. 
Schedel sterk verzonken. Wortelstelstel een forse penwortel, 3-5 cm lang, 
met enkele kleine zijwortels.
Ribben 1 4-1 9, meestal 1 7-1 9, gemiddeld aantal ribben 1 7 (van 1 5 plan
ten), 1 mm hoog, 3-4 mm breed. Afstand van de areolen 1,5 mm, tussen de 
areolen 1 mm verdiept, waardoor de ribben opgedeeld zijn in knobbels. 
Areolen ovaal, tot 1 mm lang en ongeveer 0,5 mm breed, op de knobbels, 
met lichtgeel vilt.
Dorens aanliggend en naar het lichaam toe gebogen, kam- tot bijna stervor
mig ingeplant, wit, 1-1,5 mm lang, ongeveer 0,2 mm dik, zijwaarts ge
richt, basis niet verdikt, geen middeldoren. Dorens bedekt met vele kleine 
''stekels''.
Bloem opent zich bij warm weer tegen de middag, 25-35 mm lang en bij vol
le anthese even breed.
Vruchtbeginsel 7 mm lang, 5 mm breed, van buiten fel rood, bedekt met 
lichtbruine wol; zaadholte 3 mm breed, 6 mm lang, zaadstrengen want- 
standig. Bloembuis 7 mm lang, onder 5 mm en boven 8 mm breed; bezet 
met schubben, 1 mm breed en lang, met glazige punt, met een bruine, 5-1 5 
mm lange borstelhaar, waarbij de langste optreden bij de overgang naar de 
bloembladeren. De schubben gaan over in de buitenste bloembladeren.
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V erklaring b ij de teken ingen

A  =  bloem snede en schubben  
’  a lsm ede b loem bladeren  

B =  zaad
B1 =  h ilu m -m icro py le -a a nz ich t 

B 2  =  zaad dw arsdoorsnede  

e = em bryo

B 3  = em bryo, co  = co ty ledonen

B 4 = v ru ch t m e t b loem  re s t

C  = jo n g e  a reoo l

C l  = oude areoo l

Tekeningen: A .J . B rederoo
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Nektarkamer nauwelijks herkenbaar, ongeveer 0,5 mm diep. Overgangs- 
bloembladeren zwavelgeel met rode middennerf en rode punt, tot 2,5 mm 
breed, punt naar buiten gebogen. Buitenste bloembladeren bleekgeel met 
een meer of minder duidelijke rode middennerf, tot 25 mm lang, punt ge
tand, tot 4 mm breed, spatelvormig. Binnenste bloembladeren bleekgeel, 
tot 22 mm lang, 3 mm breed, spatelvormig. Bloembodem tot 2 mm hoog 
rood. Meeldraden: primaire 8-1 0 mm lang, secundaire 4 mm lang; helmdra- 
den ivoorkleurig; helmknoppen krachtig geel, bijna goudgeel, 1 mm lang, 
0,5 mm breed. Stamper 1 5 mm lang, 1 mm dik; 7 stempellobben, 3-4 mm 
lang, gespreid; stamper en stempel ivoorkleurig.
Vrucht. Vruchtzetting vindt meestal plaats zonder anthese van de bloem 
(cleistogaam). Vrucht roodbruin, bedekt met lichtbruine wol en tot 5 mm lan
ge borstelharen, 1 0 mm lang, 7 mm breed, bij rijpheid verdrogend en verpul
verend; bevat ongeveer 60 zaden.
Zaad 1,5-2,0 mm lang, 1 mm breed, helmvormig, met een kam op de rug
zijde; testa zwartbruin, bijna zwart, met zeer fijne knobbels; kiem bolvormig, 
worteldeel puntig toelopend. Navel basaal, ovaal; poortje verdiept onder de 
rand van de navel en door een dunne huid, waaraan de navelstreng be
vestigd is, afgesloten. Kiembladeren zichtbaar, perisperm ontbreekt. 
Groeiplaats ten oosten van Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brazilië, 200 m 
boven zeeniveau. De planten groeien in spleten van rotsplaten, deels in de 
volle zon, deels in de schaduw van gras. De pH-waarde van het substraat is 
5,6. Op de groeiplaats komen geen andere vertegenwoordigers van de Cac- 
taceae voor.
Holotype gedeponeerd in het Succulentarium van de Universiteit van Keulen 
(KOELN) onder het nummer RWB (Rudi Werner Büneker) 27.

Bij oppervlakkige beschouwing vertoont Frailea buenekeri een zekere gelijke
nis met F. phaeacantha (Speg.) Speg., dat bij nader onderzoek niet be
vestigd wordt. In de tabel kan men de verschillen zien zoals kleinere li- 
chaamsdiameter, minder ribben, lichtgeel areolenwit, langere vrucht en klei
nere zaden bij F. buenekeri.
F. buenekeri stelt in de cultuur geen speciale eisen. Zaden die koel en vooral 
droog bewaard zijn, behouden hun kiemkracht tot 1 a 2 jaar na de oogst. Kie
ming volgt zeer snel na het zaaien, dikwijls binnen 48 uur. Het substraat 
moet goed doorlatend zijn en mogelijk zwak zuur. Het liefst staan ze met een 
paar te zamen in één pot.
Vergelijkingstabel F. phaeacantha (Speg.) Speg. en F. buenekeri Abraham.

zaad

zaadholte

bracteolenborstels
vrucht

dorenbasis

rib tussen areolen 
areolenvilt

ribbental
ribhoogte

Lichaamsdiameter
F. phaeacantha 
35 mm 
22-26 
0-0,5 mm 
niet verdiept 
violetzwart 
krachtig ontwikkeld 
verdikt 
bruinzwart 
2-3, 3-9 mm 
1 1 mm lang 
1 0 mm breed 
grijswit behaard
3.5 mm lang
1.5 mm breed
2.5- 3 mm lang
1.5- 2 mm breed 
glad

F. buenekeri 
20 mm 
1 4-1 9 
1 mm 
verdiept 
lichtgeel 
weinig 
niet verdikt 
wit
1, 5-1 5 mm 
1 0 mm lang 
7 mm breed 
bruin behaard 
6 mm lang 
3 mm breed 
1,5-2 mm lang 
1 mm breed 
fijn geknobbeld
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Beschreibung:
Körper am Standort rotbraun, in Kultur manchmal dunkelgrün und mit violettem Halbmond unter 
den Areolen. Am Standort 1 5-20 mm Durchmesser erreichend und etwa ebenso hoch werdend, 
in Kultur langer. Epidermis tein grubig punktiert. Scheitel tiet eingesenkt. Wurzeln ausgesproche- 
ne Rübenwurzel, 3-5 cm lang mit wenigen kleinen Seitenwurzeln.
Rippen 1 4-1 9, meist 1 7-1 9, mittlere Rippenzahl 1 7 (aus 1 5 Pflanzen), 1 mm hoch, 3-4 mm 
breit. Areolenabstand 1,5 mm, zwischen den Areolen 1 mm tiefe Einsenkungen, so daR> die Rip
pen in Hoeker aufgelöst sind.
Areolen: Oval, bis 1 mm lang und etwa 0,5 mm breit, aut den Höckern sitzend, mit hellgelbem 
Filz.
Dornen: Dornen anliegend und zum Körper gekrümmt, kamm- bis fast sternförmig gestellt, 
weift, 1-1,5 mm lang, etwa 0,2 mm dick, zur Seite weisend, FuR> nicht verdickt, Mitteldorn feh- 
lend. Dornen mit vielen kleinen Stacheln besetzt.
Blüte öffnet sich urn die Mittagsstunden bei warmen Wetter, 25-35 mm lang, ebenso weit öff- 
nend; Fruchtknoten 7 mm lang, 5 mm breit, auRen leuchtend rot, besetzt mit hellbrauner Wol- 
le; Samenhöhle 3 mm breit, 6 mm hoch, Samenanlagen wandstandig; Blütenröhre 7 mm lang, 
5 mm unten und 8 mm oben breit. Schuppen 1 mm breit, ebenso lang mit glasiger Spitze, eine 
braune, 5-1 5 mm lange Borste tragend, wobei die langsten Borsten am Übergang zu den Blüten- 
blattern stehen. Die Schuppen gehen in die auReren Blütenblatter über; Nektarrine nur angedeu- 
tet, etwa 0,5 mm tiet; Blütenblatter: Die Übergangsblütenblatter schwefelgelb mit rotem Mittel- 
nerv und roter Spitze, bis 2,5 mm breit, Spitze nach aulien gebogen. Auftere Blütenblatter 
blaRgelb mit mehr oder weniger ausgepragtem rötlichen Mittelnerv, bis 25 mm lang, Spitze ge- 
zackt, bis 4 mm breit, spatelförmig. Innere Blütenblatter blaftgelb, bis 22 mm lang, 3 mm breit, 
spateiförmig. Blütenboden auf den unteren 2 mm rot; Staubblatter: Primare Staubfaden 8-10 
mm lang, sekundare 4 mm lang, Staubfaden elfenbeinfarben, Staubeutel kraftig gelb, fast gold- 
gelb, 1 mm lang, 0,5. mm breit; Griffel 1 5 mm lang, 1 mm dick, Narbenaste: 7 Narbenlappen, 
3-4 mm lang, spreizend, alles elfenbeinfarben.
Frucht bildet sich meist ohne Öffnung der Blüte (kleistogam), Frucht rotbraun, besetzt mit hell
brauner Wolle und bis 5 mm langen Borsten, 1 0 mm lang, 7 mm breit, bei Reife vertrocknend 
und verpulvernd, etwa 60 Samen enthaltend.
Samen 1,5-2,0 mm lang, 1 mm breit, helmförmig, Kamm auf der Rückseite; Samenschale 
schwarzbraun, fast schwarz, sehr fein gehöckert; Keim kugelförmig, Wurzelteil spitz zulaufend; 
Nabel basal, oval; Pförtchen unter dem Rand des Nabels eingesenkt und durch eine dünne 
Haut, an der der Nabelstrang befestigt ist, geschlossen; Keimblëtter sichtbar, Nahrgewebe feh- 
lend.
Standort östlich von Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasilien, in 200 m über dem Meerespie- 
gel. Die Pflanzen wachsen in den Rissen von Felsplatten, teils in voller Sonne, teils im Halbschat- 
ten von Grasern. Der pH-Wert des Substrates liegt bei 5,6. Am Standort kommen keine anderen 
Arten der Cactaceae vor.
Holotypus hinterlegt im Succulentarium der Universitat Köln (KOELN) unter der Nummer RWB 
(Rudi Werner Büneker) 27.

Mijn dank gaat uit naar de heren A.J. Brederoo voor de voortreffelijke tekeningen, J. Theunissen 
voor de Latijnse diagnose, Ludwig Bercht voor de Nederlandse vertaling en natuurlijk in 't bijzon
der naar Rudi Werner Büneker voor zijn vertrouwen en hulp tijdens onze gezamenlijke reis in de
cember 1 987/januari 1988.

Sandweg 2, D-31 71 Hillerse

Oproep van de redactie

In de portefeuille van de redactie is weliswaar een aanzienlijk aantal ar
tikelen aanwezig, maar het betreft voornamelijk gespecialiseerde 
teksten zoals nieuwbeschrijvingen en series. Er is momenteel behoefte 
aan teksten voor beginnende liefhebbers, cultuurervaringen, kaserva
ringen e.d.

De redactie
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IMIEUWBESCHRIJVING

Mam m illaria milleri var. milleri (B &R.)Boed. forma 
multiancistra De Morree forma nova.

J.J. DE MORREE

Mammillaria milleri is een van de haakdoornige Mammillaria's. Tot voor kort 
was deze soort beschreven als M. microcarpa, maar aangezien Hunt aan
toonde dat Engelmann niet kan worden erkend als de beschrijver, is de naam 
ontleend aan de door Bödeker beschreven M. milleri. Het verspreidingsge
bied strekt zich uit van Oost-Californië tot West-Texas, en van Noord-Arizona 
tot de staten Sonora en Chihuahua in Mexico. De soort heeft door dit grote 
verspreidingsareaal aanpassingen ondergaan, zodat een aantal variëteiten en 
vormen zijn te onderscheiden. Naast de typesoort is er een forma auricarpa, 
een var. grahamii met een forma oliviae en een var. sheldonii (Neutelings 
1987).
Behalve de oliviae-vorm, die algemeen als een rechtdoornige vorm van de 
haakdoornige milleri's wordt beschouwd, hebben deze planten al naar ge
lang de variëteit een of meerdere middendoorns (1 -4). De onderste doorn is 
het sterkst ontwikkeld en heeft een tot een haak omgebogen doornpunt. 
Soms zijn de rechte middendoorns opgenomen in de kring van randdoorns 
en zijn ze nauwelijks van deze te onderscheiden, maar in andere gevallen zijn 
ze beduidend langer, donkerder van kleur en meer van het plantelichaam af
staand.

Twee geconserveerde exemplaren van M. milleri, waarvan de rechter de forma multiancistra is. Duidelijk is de bezetting 
met vele haakdoorns t.o. v. het linkerexemplaar. Foto v.d. schrijver

Op mijn reis naar Phoenix, Arizona (1980), vond ik in de omgeving van 
Scottsdale een populatie milleri's met zeer aantrekkelijke zwarte midden
doorns. Bij nadere beschouwing bleek dat een aantal planten een voor deze 
soort afwijkende bedoorning vertoonde. Van de 3-4 middendoorns zijn er bij 
deze planten 3 krachtig ontwikkeld, mat donkerbruin tot zwart gekleurd en 
sterk gehaakt. De drie gehaakte doorns zijn in het areool zodanig ingeplant 
dat ze van het plantelichaam afstaan. De basis van de middendoorns is lich-
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ter, grijsachtig van kleur. De planten zijn daarmee geheel anders dan de mille- 
ri's zoals ze in de literatuur worden beschreven door o.a. Craig, Benson, 
Hunt en Pilbeam. Deze auteurs maken geen van allen melding van meerdere 
haakdoorns per areool. Door het lage aantal stevige randdoorns (1 7-20) is 
de gevonden plant niet te verwarren met de eveneens in Arizona voorkomen
de M. tetrancistra (30-60 randdoorns), die ook meerdere haakdoorns per 
areool kan bezitten. Ook verwarring met M. wrightii kan worden uitgesloten. 
In het terrein zijn ook intermediaire vormen aanwezig met 1 gehaakte mid- 
dendoorn en een paar lichtgebogen naar boven uitstralende middendoorns, 
vormen met 1 gehaakte en 3 rechte middendoorns, terwijl ook de bekende 
vorm met 1 gehaakte en 1 rechte middendoorn werd aangetroffen.

Corpus: cylindricum proliferat eoque turmae parvae formantur.
Areolae: rotundae ad ovales lana albescenti quae mox amittitur obtectae 
sunt.
Spinae centrales: 4 quarum tres hamatae et suprema recta est, atrobunneae 
ad valde atrae, 1 0-1 4 mm longae sunt; spina recta paene in corona margina
lium assumitur et coloris clarioris quam hamatae est.
Spinae marginales: 1 7-20, 6-1 0 mm longae, albae acumine atriore, in cor
pus apprimuntur.
Habitat: USA, Arizona, in septentiones Scottsdale prope Phoenix.
Typus: deponetur in Herbarium publicum Universitatis Lugduni Batavorum 
sub numero MO 801 .

De Latijnse diagnose is verzorgd door de heer J.C.M. Theunissen.

Beschrijving
Lichaam cylindrisch, spruitend, waardoor zich kleine groepen vormen. 
Areolen rond tot ovaal met wittige wol, die snel verloren gaat. 
Middendoorns 4, waarvan 3 gehaakt en de bovenste recht. Kleur van de ge
haakte doorns donkerbruin tot diepzwart. De rechte middendoorn is bijna in 
de ring van randdoorns opgenomen en lichter van kleur dan de gehaakte 
doorns. Lengte 10-14 mm.
Randdoorns 1 7-20, tegen het plantelichaam aangedrukt, wit met een don
kerder punt. Lengte 6-10 mm.
Groeiplaats USA, Arizona, ten noorden van Scottsdale bij Phoenix.
Type: Herbariummateriaal nog in bezit van de auteur. Wordt gedeponeerd in 
het Rijksherbarium van de Universiteit van Leiden.

In de korte tijd die ik in Phoenix doorbracht was ik niet in staat om de omvang 
van het areaal te onderzoeken. De vindplaats van de beschreven vorm zal in 
deze publicatie niet nauwkeuriger worden aangeduid om plundering door 
verzamelaars te voorkomen. Maar aangezien Phoenix, en het rijke voorstad- 
gedeelte Scottsdale sterk aan uitbreiding onderhevig is, is het zaak om het 
voortbestaan van deze vorm veilig te stellen. De vindplaats bevindt zich na
melijk in een gebied dat direct aan de bebouwing grenst. Voor zover ik weet 
zijn er geen exemplaren van deze vorm in verzamelingen aanwezig, evenmin 
ben ik zelf in het bezit van een levend exemplaar of zaden.
Botanici die over contacten ter plaatse beschikken kunnen zich voor meer ge
detailleerde informatie tot mij wenden, zodat deze vorm - als hij al niet van de 
aardbodem is weggevaagd - voor de toekomst kan worden behouden.
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Boven:
M. milleri-planten 
op hun natuurlijke 
groeiplaats tussen leisteen.

Bij de tekeningen: 
de variabiliteit 
van de bedoorning 
van M. milleri op 

de standplaats.
De onderste twee 
doornparen overkomstig 
de typeplant.
De middelste twee 
doornparen betreffen 
M. milleri var. milleri 
fa. multiancistra
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S u m m a ry
This publication gives a descriptiori of a form of Mammillaria milleri (B&R)Boed. differing from 
the usual type in having 3 hooked central spines per areole instead of one. It grows near Scotts- 
dale (Phoenix) Arizona. In order to avoid extinction, no exact locality has been given. Because 
building activity can ruin the region where the form grows, (conservational) botanists are invited 
to contact the author for more specific Information.
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IN MEMORIAM

WILHELMUS JOSEPHUS MARIA STERK
Op 26 februari 1990 overleed op 72-jarige leeftijd een van de laatste markante figuren uit de Neder
landse succulentenwereld ons medelid W.J.M. Sterk. Veel heeft hij voor onze vereniging betekend, 
altijd actief in woord en daad. Trouw bezoeker van de bijeenkomsten en vergaderingen, schrijver 
van talloze artikelen in ons blad. Zijn belangstelling ging vooral uit naar het geslacht Echinoce- 
reus, maar ook de andere succulenten, de vetplanten, met name de Aloe’s, verwaarloosde hij niet. 
Twintig jaar geleden was hij ook redacteur van ons blad. In januari 1968 volgde hij Dr. B.K. Boom 
op als redacteur. Uitermate gekwalificeerd voor deze functie door zijn wetenschappelijke oplei
ding en zijn leraarschap, is hij begonnen met de modernisering van het blad. Hij is als eerste be
gonnen met een kleurenplaat in ons blad te plaatsen. Het was toen financiëel nog niet mogelijk 
een kleurenplaat in elke aflevering te zetten. Helaas heeft hij deze functie niet lang kunnen bekle
den. Medio 1970 was hij gedwongen door een ernstige ziekte zijn redacteurschap op te geven. Zijn 
taak werd overgenomen door A.F.H. Buining.
Velen van ons heeft hij een heel groot plezier gedaan door de organisatie van de succulenten- 
reizen naar de Costa Brava, met name naar Blanes. Zij die dit hebben meegemaakt zullen hem al
tijd blijven herinneren als de onvermoeibare gids bij alle bezoeken aan botanische tuinen en 
succulenten-collecties, altijd bereid iedereen met zijn grote kennis van de plantenwereld verder te 
helpen.
Ofschoon zijn gezondheid wankel was en hij een zware operatie had ondergaan, hadden wij de 
hoop nog jaren van zijn aanwezigheid te kunnen profiteren. Het heeft niet zo mogen zijn.
Zijn heengaan is een groot verlies voor Succulenta. Maar natuurlijk is het een veel groter verlies 
voor zijn familie. Mogen zij de kracht vinden het heengaan van hun man en vader te dragen.

J.H. Defesche
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Gym nocalycium  obductum  Piltz -
Een nieuw e cactussoort uit Noord-Argentinië

JÖRG PILTZ

Bij het onderzoek naar het voorkomen en het verspreidingsgebied van Gym
nocalycium ragonesei Cast. aan de westelijke zijde van de Salinas Grandes 
ontdekten wij in 1 978 in het grensgebied van de provincies Cordoba en Ca- 
tamarca een populatie van kleine cactussen behorend tot het geslacht Gym
nocalycium. Onze eerste indruk was dat we hier te maken hadden met een 
nauwe verwant van G. ragonesei. De nieuwe soort groeit in een vergelijk
baar plantenbiotoop als de bovengenoemde soort aan de rand van het grote 
zoutmeer in een overgangsgebied van halofyten naar het Chaco-droogtebos. 
Dit Chaco-droogtebos strekt zich uit van Paraguay over de Argentijnse pro
vincies Chaco en Santiago del Estero tot in het noorden van de provincie 
Cordoba. Evenwel is het Chaco-droogtebos hier, niet in de laatste plaats 
door antropogene invloeden, veel opener dan in het eigenlijke Chaco Central 
en Chaco Austral.
Gymnocalycium obductum groeit net als G. ragonesei in een semivast 
mengsel van klei en zand in de beschutting van struiken. Het lichaam is bijna 
geheel in de aarde verborgen waarbij slechts de vlakke schedel te zien is; de
ze groeiwijze konden we bij veel Gymnocalyciums uit de serie Ouehliana 
rond de Salinas Grandes waarnemen. Zelfs na 1 2 jaar cultuur behouden de 
verzamelde planten hun platte groei; het bovenaardse deel is slechts 2 cm 
hoog. De intussen talrijke zaailingen vertonen enerzijds een opvallende ho
mogeniteit en anderzijds - zelfs voor deze groep die als langzame groeiers 
bekend staan - een extreem langzame groei. Ze bloeien echter al bij een li- 
chaamsgrootte van één tot twee centimeter diameter, wel een bewijs voor 
een perfekte aanpassing aan de extreme omstandigheden op de natuurlijke 
groeiplaats.
Het aanvankelijke vermoeden van een nauwe verwantschap met de in de on
middellijke nabijheid groeiende G. ragonesei kon bij de nadere bestudering 
van plantelichaam, bloemen en vruchten niet bevestigd worden. Reeds als 
kleine zaailingen vertonen zij door het aantal en de vorm van de ribben goed 
onderscheidbare verschillen. De areolen zijn bij G. obductum steeds verzon
ken, terwijl de op de ribben liggende areolen juist bij G. ragonesei een mar
kant kenmerk is.
Enigszins verwarrend was bij de literatuurstudie de opgaven van de bloem- 
grootte voor G. ragonesei (Castellanos 1 949). De auteur beschrijft een 
bloem van 3,5-4 cm, een lengte die ook past bij de bloemen van G. obduc
tum. De bij de tekst afgebeelde bloem heeft een slanke bloembuis, wat ty
pisch is voor G. ragonesei; vermoedelijk heeft Castellanos de bloem van een 
nog jonge plant beschreven. Deze waarneming heb ik ook gemaakt; jonge 
planten hebben beduidend kortere bloemen als volwassen exemplaren. De 
door ons bij Totoralejos verzamelde planten van G. ragonesei (PI 8, Piltz 
1 976) hebben bloemen met een lengte van 4-6 cm, hetgeen overeenkomt 
met de door Frank (1974) aangegeven afmetingen in de latere, aanvullende 
beschrijving. Zonneklare verschillen tonen ook de vruchten van beide soor
ten. De slanke, spoelvormige vrucht van G. ragonesei verschilt behoorlijk 
van de kleine, kogelronde tot ovale vrucht van G. obductum. Deze vrucht- 
vorm duidt op een verwantschap met de verder zuidelijk c.q. westelijk groei-
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ende G. quehlianum en G. stellatum (G. rio/ense sensu Till), waarbij de 
nieuwe soort zich echter duidelijk in de bloem onderscheidt. Het hierbij on
derzochte materiaal was: P 13, Siërra Tulumba, Piltz 1 976; P 18, Salinas 
Grandes, Piltz 1 976; P 1 1 7, Cruz del Eje, Piltz 1 978; P 1 22, Recreo, Piltz 
1 978; P 1 60, zuidelijk Cruz del Eje, Piltz 1978; P 206, westelijk Salinas 
Grandes, Piltz 1 980; P 402, San Martin, Piltz 1 987; alle populaties uit de 
verwantschapsgroep rond G. quehlianum en G. stellatum, gelegen ten zuid
oosten, noordelijk en westelijk van de Salinas Grandes.

Corpus solitarium, planum, subrubrum usque ad canum-fuscum, radice forma magnae rapae,
5.5 cm latum, 6 cm altum, 2 cm ex terra eminet; vertex depressus subflava et alba lana est. 
Costae 1 3, exiles, sulcis nonprofundis disiunctae sunt; areolae rotundae, lana alba, sero calve
scentes, 7 mm disiunctae; sub areola est gibber forma menti, supra est parvus sulcus transver
sarius.
Aculei 3-5, appressi vel paulum proiecti, 2-5 mm longi spadices, in infimo nigricantes, omnes 
aculei marginales sunt.
Flos 3,7 cm longus, 3,3 cm latus est, ex vertice efflorescit infundibuliformis, sordidus - subro- 
seus. Pericarpellum pruinosum fuscum-viride, 1 1 mm longum, 6 mm latum est, squamae ad 3 
mm longae altaeque, subroseae; camera nectarea 3 mm longa violacea est, receptaculum 9 
mm longum, 8 mm latum est, squamae 1 0 mm longae, 4 mm latae, colore viridi olivarum cum 
margine roseo sunt.
Filamenta ad 7 mm longa, subflava, primaria ad 4 mm longa, ad stilum inclinata sunt. Antherae 
flavae sunt. Stilus in superiore parte subflavus, in infimo subruber est, 8 mm longus, stigma 5 
mm longa est.
Folia perianthii exteriora 1 6 mm longa, 3 mm lata sunt; ad partem exteriorem flexa, lanceolata, 
in media parte folii lata virga colore viridi olivarum est. Folia perianthii interiora ad 1 3 mm longa,
l ,  5-2 mm lata, turbida-alba, acute-lanceolate, in media parte folii tenuis virga e rufo candicans 
est.
Fructus rotundus usque ad ovatus 1 8 mm longus, <b 9-1 3 mm est; reliquum floris inhaert, sine 
pruina canus-viridus vel fuscus, pruinosus glaucus est.
Semen leve splendidum fuscum, 1,3 mm longum est; zona micropylae-hili margine spongioso, 
immissa est, typus seminis ad seriem ''Quehliana'' pertinet.
Patria: Argentinia, provincia Cordoba, ad oreintem regionis "Salinas Grandes" in altitudine 300
m. Locus ubi species invenitur in Herbario Universitatis Utrecht depositus est, sub numero P 
121 / 1 .

Beschrijving
Lichaam enkelvoudig, mat roodachtig- tot grijsbruin, afgeplat bolvormig, 
overgaand in een geprononceerde penwortel, 5,5 tot 7 cm breed en 6 cm 
hoog waarvan 2 cm boven de aarde; schedel verzonken, met geelachtig tot 
wit vilt; ribben 1 3 tot 1 5, slechts zwak verheven, door ondiepe groeven ge
scheiden; areolen rond, eerst met wit vilt, later verkalend, verzonken, 5-7 
mm van elkaar verwijderd, op een kleine kinvormige knobbel, onder de knob
bel een kleine dwarsgroef; 3-5 dorens, aanliggend of enigszins afstaand, 2 
tot 5 mm lang, lichtbruin met een donkerbruine tot zwarte voet, geen mid- 
dendoorns.
Bloem 3,0 tot 4,0 cm lang, 3,5 cm breed, nabij de schedel, trechtervormig, 
vuil rosewit; vruchtbeginsel donker olijfgroen berijpt, 1 1 mm lang, 6 mm 
breed, schubben zachtrose, tot 3 mm lang en breed; nektarkamer 3 mm 
lang, lila; bloembuis 9 mm lang, 8 mm breed, schubben 10 mm lang en 4 
mm breed, donkerolijfgroen met rosé rand; meeldraden tot 7 mm lang, geel
achtig wit, primaire tot 4 mm lang, tegen de stamper aan gebogen, antheren 
geel; stamper aan de basis donkerrose, naar boven toe geelachtig, 8 mm 
lang, stempel 5 mm; buitenste bloembladeren 1 ,6 cm lang en 3 mm breed, 
naar buiten omgebogen, vuilachtig wit met een brede, olijfgroene mid- 
denstreep, lancetvormig; binnenste bloembladeren tot 1,3 cm lang, 1,5 tot
2.5 mm breed, grauwig wit, zwakke vuilrose middenstreep, puntig lancet
vormig.
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Vrucht tot 1,8 cm lang, met eraan vastzittende bloemrest, 9-1 3 mm diame
ter, blauwgrijs berijpt, zonder berijping grijsgroen tot omber, bijna bolvormig 
tot licht eivormig.
Zaden glad, glanzend bruin, 1,3 mm lang, hilummicropyle-gedeelte verzon
ken, met zwammige randzoom, behoort tot de serie Quehliana Buxbaum. 
Habitat Argentinië, provincie Cordoba, ten oosten van de Salinas Grandes, 
ca. 300 m boven zeeniveau. De precieze vindplaats wordt te zamen met het 
holotype gedeponeerd in het Herbarium van de Rijksuniversiteit van Utrecht 
onder het nummer P 121/1.

De nieuwe soort groeit aan de rand van de halofyten-gordel die de Salines 
omgeven in het overgangsgebied naar het Chaco-droogtebos. Aan andere 
cactussen werden gevonden Gymnocalycium schickendantzii (G. micho- 
ga), Stetsonia coryne, Cleistocactus baumannii, Echinopsis leucantha en 
een Opuntia species.

REM-opnamen van het zaad
v.l.n.r. zijaanzicht (70x1, hilum (70x) en detail testa (520x1.
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Beschreibung.

Körper einzeln, matt rötlich- bis graubraun, flachkugelig, in eine ausgepragte Rübenwurzel über- 
gehend, 5,5 bis 7 cm breit und 6 cm hoch, davon 2 cm oberirdisch, Scheitel eingesenkt, mit 
gelblichem bis weiftem Filz, Rippen 1 3 bis 1 5, nur schwach erhaben, durch flache Furchen ge- 
trennt; Areolen rund, anfangs weilSfilzig, spater verkahlend, eingesenkt, 5-7 mm von einander 
entfernt, oberhalb eines kleinen kinnförmigen Flöckers, unterhalb einer kleinen Querfurche, 3-5 
Domen, anliegend oder leicht abstehend, 2 bis 5 mm lang, hellbraun, am FuB dunkelbraun bis 
schwarz, alle randstandig; Blüte 3 ,0 -4 ,0  cm lang, 3,5 cm breit, nahe dem Scheitel entsprin- 
gend, trichterig, schmutzig rosaweili, Fruchtknoten dunkeloliv bereift, 1 1 mm lang, 6 mm breit, 
Schuppen zartrosa, bis 3 mm lang und breit, Nektarkammer 3 mm lang, lila, Blütenröhre 9 mm 
lang, 8 mm breit, Schuppen 1 cm lang und 4 mm breit, dunkeloliv mit rosa Saum; Filamente bis 
7 mm lang, gelblich weifi, primare bis 4 mm lang, gegen den Griffel geneigt; Antheren gelb; 
Griffel an der Basis dunkelrosa, oben gelblich, 8 mm lang, Narben 5 mm; aulJere Blütenblatter 
1,6 cm lang und 3 mm breit, nach auften umgebogen, schmutzig weift mit breitem, olivgrünem 
Mittelstreifen, lanzettlich, innere Blütenblatter bis 1,3 cm lang, 1,5 bis 2,5 mm breit, trüb-weift, 
schwacher schmutzigrosa Mittelstreifen, spitzlanzettlich; Frucht bis 1,8 cm lang, mit anhaften- 
dem Blütenrest, 9-1 3 mm Durchmesser, bereift blaugrau, ohne Bereifung graugrün bis umbra, 
fast kugelig bis leichf eitörmig; Samen glatt, glanzend braun, 1,3 mm lang, Hilum- 
Mikropylarbereich eingesenkt, mit schwammigem Randsaum, gehórt zur Series Quehliana. Hei
mat Argentinien, Prov. Cordabo, östlich der Salinas Grandes, auf ca. 300 m.ü.M.
Die neue Art wachst, wie bereits erwahnt, am Rande eines die Salinas umgebenden Halophyten- 
gürtels in der Übergangszone zum Chaco-Trockenwals. An Kakteen konnten weiterhin Gymno- 
calycium schickendantzii (Gymnocalycium michoga), Stetsonia coryne, Cleistocactus bauman- 
nii, Echinopsis leucantha und Opuntia spec. festgestellt werden.
Literatuur
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Monschauer Landstrasse 162, D 5 1 6 0  Düren-Birgel 
Vert.: L. Bercht

Succulenta, hoe speelde je  het klaar? (VIII)
FREDDY DELABARRE

In zijn nieuwjaarstoespraak van 1 979 belichtte de voorzitter 2 belangrijke 
zaken.
Ten eerste het feit dat Succulenta 60 jaar bestond, een feit waaraan de no
dige aandacht zou worden geschonken.
Het tweede punt was het verschijnen van het boek "Discocactus". Dit 
is de monografie over Discocactussen van de hand van wijlen de heer Bui- 
ning. Dit werk kon tot stand komen dank zij het Buining Fonds. Het boek zou 
60 kleurenfoto's, 84 zwart-wit foto's, 33 tekeningen en 6 landkaarten be
vatten. Het werk zou in de Nederlandse, Franse en Duitse taal uitgegeven 
worden. De uitgifte was in de maand juni voorzien. Om voor de Belgische le
den de betaalwijze te vergemakkelijken, werd een girorekening geopend.

Op haar zestigste verjaardag had de club er nog twee kleintjes bijgekregen. 
De afdelingen Noord-Oost-Polder en Fryslan waren de respectievelijke num
mers 33 en 34.

In 1 978 werd voor de afdeling Nijmegen een stukje geschiedenis afgeslo
ten. De heren Wolf en Boers, beiden vanaf de oprichting in 1 936 lid van de 
afdeling, besloten hun lidmaatschap om gezondheidsredenen te beëindigen. 
Beide heren hebben jarenlang bestuursfuncties in de afdeling Nijmegen be
kleed als secretaris en penningmeester. De heer Wolf, bekend om zijn nauw-
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gezetheid, ging 40 jaar lang maandelijks op pad naar de leden om de contri
butie (vroeger f  0,1 0 per maand) te innen. De heer Boers en zijn echtgeno
te stelden hun huis gastvrij ter beschikking voor de maandelijkse bijeen
komsten. In deze bijeenkomsten was het vaak de heer Boers, die met een 
krijtje en schoolbord als gereedschap, uiteenzette wat nu eigenlijk de ken
merken waren van verschillende soorten cactussen. Zo ziet u, er bestaan 
nog liefhebbers van het eerste uur.
In het maartnummer werd gemeld dat zowel de voorzitter, secretaris als de 
tweede penningmeester zich uit het dagelijks bestuur hadden teruggetrokken. 
Het hoofdbestuur stelde tijdelijk de heer Van Kampen als voorzitter en me
vrouw Verduin-de Bruyn als secretaris aan.
Ter ere van het diamanten jubileum richtte de redactie een diawedstrijd in. 
De hoofdprijs was f  1 50, —  . Er moesten 3 dia's ingestuurd worden die dan 
gezamenlijk werden beoordeeld.
In de Jochum Hof werd een weekend vol cactussen en orchideeën georgani
seerd. Dit om de jubelfeesten "Succulenta 60 jaar”  en afdeling "Noord- 
Limburg 20 jaar" te vieren. Deze afdeling heeft dan ook de cactusserre hel
pen oprichten.
Die diatheek liet van zich horen. Reeds 1 .800 dia's waren ter beschikking 
van de leden.
Uit het Succulentarium kwam ook nieuws binnen, zij het dan minder prettig, 
"Diefstal in het Succulentarium” .
Iemand vervreemde 15 oude prachtige Lophophora williamsii. De diefstal 
werd op 3 augustus gepleegd, een ochtend die de heer W.J. Ruysch niet 
snel zal vergeten. Ergens een mescaline verslaafde? Men plaatste een 
oproep in het tijdschrift, in de hoop de lege ruimte te kunnen opvullen.
Er werden 1.000 nieuwe clubspeldjes besteld waarvan er 2 5 bijzondere 
voor de "Leden van Verdienste". Dit was goed voor een bedrag van 
f  3 .0 0 0 ,- .
De laatste twee nummers van 1979 hadden een ietsje ander uitzicht. Dit 
was te danken aan het feit dat de heer De Gast zijn "6 0  Jaar Succulenta" 
schreef. Een bron van informatie bevatten deze tijdschriften voor hen die de 
herkomst van onze vereniging interessant vinden.
In het laatste nummer van 1 97 9 verschenen de voorstellen voor de nieuwe 
statuten. Het eerste wat opviel was dat de duur van de vereniging gewijzigd 
werd in... onbepaalde tijd. Wie weet halen we nu de honderdl De weg is 
geëffend!
Vele activiteiten, ruilbeurzen, tentoonstellingen en het oprichten van drie af
delingen maakten van 1 97 9 een jubeljaar dat voor herhaling vatbaar was.

1980 Begon niet zo schitterend. Na een meningsverschil in 1 979 binnen 
het dagelijks bestuur dat leidde tot het aftreden van enkele bestuursleden 
hebben nu ook de heren De Graaf en Noltee hun medewerking aan de redac
tie stopgezet. Succulenta had op dat ogenblik 4 .000 leden, doch nog 
steeds geen voorzitter. De heer L. van Kampen bleef wel tijdelijk waarne
mend voorzitter.
De Algemene Vergadering werd voorzien voor 31 mei 1 980. Volgens het 
huishoudelijk reglement moet ieder jaar éénderde van het bestuur aftreden, 
doch men kan zich dadelijk herkiesbaar stellen. De vice-voorzitter de heer Uil 
stelde zich niet meer kandidaat zodat de club nu ook zonder vice-voorzitter 
zat. Was de 61ste jaargang de teloorgang van Succulenta? Of vond men 
weer trekpaarden die de "Nederlands-Belgische club" van de ondergang 
redden?
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De voorzitter, de heer L. van Kampen, biedt mevr. Buining het eerste exemplaar van het Discocactus-boek aan.

Met de woorden "Maar ook dankzij deze vertraging is het een schitterend 
boek geworden", introduceerde men het "Discocactus"-boek van A.F.H. 
Buining en uitgegeven door het Buiningfonds. De uitgave was bedoeld voor 
1 979 doch liep wat uit. Op 2 februari 1 980 kon de waarnemend voorzitter 
de heer Van Kampen het eerste exemplaar aan mevrouw Buining overhandi
gen. Dat het boek ook bij de cactusliefhebbers in trek was, bleek uit het feit 
dat er reeds een flink deel van bij de intekening verkocht was. Wie weet 
wordt het "Discocactus” -boek één van de meest gezochte cactusboeken?

De diawedstrijd van 1 97 9 kende nu zijn winnaars. Met de beste reeks won
nen als eerste de heer H. van Donkelaar, als tweede de heer Q. Winkler en 
als derde de heer J. Sjolleman. De tien eersten vielen in de prijzen. Het 
bestuur bedankte iedereen die had meegedaan aan de wedstrijd.

Weer verloor Succulenta één van zijn medewerkers. Op 21 maart 1980 
overleed de heer Boudewijn Karei Boom.
"Vanaf 1 962 tot 1 967 was hij redacteur van ons maandblad. Hij was jaren 
secretaris van het I.O.S. Het Succulentarium en de naam Boom sprak men in 
een adem uit. De hoop is dat het Succulentarium als een postume hulde aan 
de heer Boom nog lang gehandhaafd mag blijven".

Op de vergadering van het dagelijks bestuur van 1 9 april 1 980 werd be
sloten de heren A. de Graaf, F. Noltee, G. Uil en G.W. Leive tot bestuursle
den van het Buiningfonds te her(be)noemen. Zodoende zou het Buining
fonds optimaal kunnen functioneren. De behandeling van de herdruk van het 
boekje van Korevaar werd door het Buiningfonds ter hand genomen.
Op de Algemene Vergadering van 31 mei kreeg Succulenta haar nieuwe 
voorzitter, de heer H. Rubingh. Als voorzitter was de heer Rubingh nieuw, 
doch als voordrachtgever, cactusliefhebber en bestuurslid van de afdeling
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Mevrouw J. GRULLEMANS

Gooi en Eemland draaide hij reeds 
vele jaren mee. De heer Rubingh 
dankte het bestuur voor het ver
trouwen. Zo kon de waarnemend 
voorzitter weer op beide oren sla
pen. Ais secretaris werd de heer 
C.A.L. Bercht benaderd. Ook voor 
een vice-voorzitter werd gezorgd in 
de persoon van de heer M. Jamin.

1 980 Kende een verloop zoals in een sprookje, waar uiteindelijk ook alles 
een goed einde heeft.

Op 27 januari 1981 overleed op 78-jarige leeftijd de oud-secretaresse en 
erelid mevrouw J. Grullemans-van Berghem. Reeds in 1931 werd zij lid van 
Succulenta. Haar nagedachtenis houden wij in ere.

Het ledenaantal ging een ietsje achteruit doch met 3 .778 leden op 1 januari 
1 981 mocht men toch niet spreken van een ledentekort.
De twee eerste leden van verdiensten zouden op de Algemene Vergadering 
voorgesteld worden. Het waren de heren G. Smulders en G. Uil resp. van de 
afdelingen Eindhoven en Nijmegen.
Door het I.V.T. te Wageningen werden geruchten en meldingen verspreid 
dat wegens bezuinigingen en andere overwegingen het Succulentarium zou 
worden gesloten. Het bestuur deed een oproep om een nieuw onderkomen 
te vinden. Ondanks deze donkere wolken draaide het Succulentarium voor
treffelijk, 47 5 nieuwe planten werden er ondergebracht. Inzendingen naar 
tentoonstellingen haalden mooie prijzen, 1.500 Crassulastekjes en 5.000 
pakjes cactuszaden werden over de hele wereld verstuurd.
In het aprilnummer verscheen de herziene versie van het huishoudelijk regle
ment.
Uit Tsjechoslowakije kwam een artikel: "Bij de 5de sterfdag van A.F.H. Bui- 
ning".
Op de Algemene Vergadering van 9 mei 1 981 kwam de melding dat vanaf 
1 januari 1 982 de personeelsvergoedingen die voor het Succulentarium 
werden voorzien, zouden worden gestopt. De verzameling zou nog wel een 
tijdje in het I.V.T. kunnen staan.
Om aan de leden te laten merken hoe het allemaal moet en wat er kon, werd 
in augustus 1 981 een boekje van 1 2 bladzijden verstuurd. Statuten en het 
huishoudelijk reglement werden erin opgenomen.
De derde druk van "Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactus
sen en andere succulenten" werd uitgebracht. De eerste druk was versche
nen eind 1 974, de tweede druk in 1 977.

Om het jaar mooi te eindigen, werd hulde gebracht aan de ereleden de heer 
C. Bommeljé, mej. M. Karsten, mevrouw G. de Boer, de heer J. de Slegte en 
mevrouw E. Verduin-de Bruyn en de leden van verdienste de heren C. Smul
ders en G. Uil. Ook de leden die 25 jaar en langer lid waren met als oudste 
lid de heer C. Bommeljé, lid sedert 1 923, werden met vergeten.

(Wordt vervolgd)
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Het zaaien van Sulcorebutia

JOHAN POT

In heel wat cactusverzamelingen komen wel enkele vertegenwoordigers van 
Sulcorebutia voor. Het zijn meestal kleine plantjes, die opvallen door hun 
mooie bedoorning en de rijke bloei. Ze groeien probleemloos en worden bij 
voorkeur gekweekt op eigen wortel. Helaas blijken ze uit zaad vaak moeilijk 
te vermeerderen. Een veel gehoorde klacht is, dat de zaden niet vers zouden 
zijn.
De laatste jaren heb ik heel wat soorten Sulcorebutia's gezaaid. Hierbij ge
bruikte ik meestal zaden van mijn eigen planten, die vrijwel onmiddellijk na 
het oogsten in augustus gezaaid werden. Meer dan 90% van de zaden ont
kiemde. De keren dat ik in februari zaaide, haalde ik vaak niet eens de helft 
hiervan. Het zou wel eens kunnen zijn, dat de gevoeligheid om te ontkiemen 
seizoengebonden is. Dat is misschien wel als volgt te verklaren:
Sulcorebutia groeit in Bolivia, grofweg tussen Cochabamba en Sucre. In de
ze streek heerst in de wintertijd (juni, juli, augustus) in het algemeen droog
te. Het is er zelfs zo droog, dat veel bolcactussen zich verschuilen in de 
grond. Als er in dit jaargetijde op de natuurlijke groeiplaats gezaaid zou wor
den, zouden de zaden door gebrek aan water niet kunnen ontkiemen.
In de zomertijd van het zuidelijk halfrond valt tussen Cochabamba en Sucre 
de meeste regen. De Sulco's bloeien aan het begin van de regentijd of net er 
voor, de zaden rijpen in enkele weken en de bessen scheuren open. Dit is 
het moment, dat de zaden kunnen ontkiemen, als het tenminste nog regent. 
Met enig geluk zal een kiemplantje voldoende tijd en water hebben om zich 
zo ver te ontwikkelen, dat het de eerstvolgende droge periode kan overleven. 
De harde werkelijkheid leert, dat heel wat zaailingen het tweede levensjaar 
niet halen.
Deze overweging bracht mij er toe direkt na het oogsten te zaaien. Om de 
soorten uit elkaar te kunnen houden, zaaide ik in kleine bloempotjes, die in 
een plastic bak gezet werden. Het substraat (potgrond) werd vrij vochtig ge
houden door op gezette tijden een centimeter water in de bak te gieten. Ik 
zette de bak, niet overdekt door wat dan ook, in de kas of in de tuin. Dit 
laatste heeft het nadeel, dat cactusvriendelijke katten er wel eens in willen 
gaan zitten. Ik gebruikte voor het zaaisel geen speciale verwarming. De na
tuurlijke verschillen tussen dag- en nachttemperatuur golden ook voor de 
zaaibak. Ik ontsmette de zaden en het substraat niet, vooral uit gemakzucht. 
De zaden ontkiemden massaal en van schimmels had ik nauwelijks last. Bij 
het zaaien in februari of maart met bodemverwarming had ik nog wel eens 
aanzienlijke verliezen.
Enkele jaren geleden heb ik in augustus ook zaden gezaaid, die al twee jaar 
in de kast gelegen hadden. Meer dan 40% van de zaden ontkiemde. Een 
jaar later heb ik nogmaals van deze zaden gezaaid, inmiddels drie jaar oud. Ik 
haalde nu een score van ruim 20%.
De zaailingen kunnen groeien tot eind september en daarna droog gehouden 
worden bij een niet te hoge temperatuur, net als de volwassen planten. Het 
volgende voorjaar zullen ze weer snel aan de groei gaan. Ik heb nog nooit 
meegemaakt, dat de zaailingen in de winter volkomen verdroogden.
Een aardig alternatief is echter de plantjes in de winter te laten doorgroeien. 
Ik heb boven de zaailingen een lampekap met een lamp van 1 00 Watt ge
hangen. De kap is aan de binnenkant bekleed met aluminiumfolie. De lamp 
hangt 20 cm boven de planten. 1 4 uur per dag staat de lamp aan. De zaai-

82



lingen zullen door lichtgebrek iets te lang worden, maar dit euvel is in het 
voorjaar in enkele weken verholpen, als de plantjes normaal in de kas staan. 
Ik hou er niet van te schermen. De zaailingen krijgen dus even veel licht als 
de volwassen planten. Dit heeft tot dusver nog geen nadelige gevolgen ge
had.
Om de groei te bevorderen kunnen de zaailingen enkele keren verspeend 
worden. Zet ze vooral niet in een te ondiepe bak, want vrijwel alle Sulcorebu- 
tia's vormen een penwortel.
Bij goede verzorging kunnen verschillende soorten als tweejarige zaailing al 
bloeien.

Gagarinstrstraat 17, 1562 TA Krommenie

M esem bryanthem aceae (LXV)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf

104. Psilocaulon N.E. Brown
(afgeleid van psilos = naakt en kaulon = stengel; met naakte stengels).

Van een in de natuur zo wijd verbreid voorkomend geslacht als Psilocau
lon, zou men mogen verwachten dat de planten ervan ook veelvuldig in de 
verzamelingen aanwezig zouden zijn. Niets is echter minder waar. Slechts 
zo nu en dan komt men bij een verwoed Mesem-verzamelaar een enkel 
exemplaar tegen en dan meestal nog een dunstengelige soort. De verklaring 
voor het ontbreken is dat vooral de struikachtige soorten veelal uitgroeien tot 
woeste verwarde bossen. Ze bloeien bovendien in de cultuur niet zo rijk als 
vele struikmesems kunnen doen. Voorts bevinden zich in het geslacht een 
aantal één- en tweejarige soorten, hetgeen ook al niet bevorderlijk is voor de 
aantrekkelijkheid.
Toch zijn het op zich heel interessante planten.
Bij vele Ruschia's, uit ongeveer dezelfde gebieden afkomstig, zijn de blade
ren sterk gereduceerd. Bij de meeste Psilocaulons is dit verschijnsel nog ver
der doorgevoerd. De, al zeer smalle, blaadjes verdrogen na korte tijd en val
len meestal af. De functie die de bladeren bij het assimilatie-proces hebben, 
wordt overgenomen door de stammetjes en stengels. We zouden in dit ge
val dan ook kunnen spreken van stamsucculenten onder de Mesems, een 
grote bijzonderheid.
In uiterlijk veel weg hebbend van de reeds genoemde Ruschia's, behoren 
Psilocaulons, vanwege de centrale, asstandige zaadaanhechtingen tot een 
heel andere onderfamilie van de Mesembryanthemaceae, namelijk tot de 
Aptenioldeae Ruschia behoort tot de Ruschioldeae met een wandstandige 
placenta. Niettemin gelijken planten uit beide geslachten soms opvallend 
veel op elkaar. Ook bij andere plantengroepen komt dit voor. Denken we 
slechts aan de soms opvallende gelijkenis tussen bepaalde Euphorbia's en 
cactussen.
Het geslacht Psilocaulon heeft planten in zich met een uitgesproken langge
rekte groeiwijze, doch ook planten waarvan de stengels niet zo ongebreideld 
uitgroeien. Alle vertonen zij echter het verschijnsel van de verdrogende en/of 
afvallende bladeren. Na verloop van enige tijd blijven alleen gelede stengels 
over. Door de insnoeringen van de stengels, op de plaatsen waar zich de
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blaadjes bevonden hebben, lijkt het net of de stengels, maar vooral de dikke
re stammetjes, uit een rij op elkaar gestapelde tonnetjes bestaan. Alleen in 
de nieuwgroei en bij voldoende vochttoevoer, verschijnen de kleine, smalle 
blaadjes die, zoals gezegd, spoedig weer verdrogen en afvallen.
De cultuur van Psilocaulons is te verdelen in twee verschillende behande
lingswijzen.
De van dunne stengels voorziene soorten kunnen het beste buiten op een 
zonnig plaatsje gekweekt worden. Gedurende de zomer ontvangen zij buiten 
voldoende regenwater. In de rusttijd — 's winters — verlangen deze planten 
af en toe een flinke slok water. Zo nu en dan in de zomer terugsnoeien om 
een al te weelderige groei te beperken. Planten met een dikkere stam, als P. 
arenosum, P. dinteri (en andere) dienen in de warme kas of bak gekweekt 
te worden, 's Zomers spaarzaam water geven om te voorkomen dat de 
planten te slap worden; 's winters geheel droog houden.
Als substraat geven we de planten een mengsel van goede potgrond, gekor
relde klei en veel grof zand in de verhouding 1 : 1 : 2.
De kortgesteelde, kleine bloemen zijn wit, roodachtig of geel van kleur en 
verschijnen in groepjes aan het einde van de bloeistengels. Er zijn 7 2 soor
ten beschreven en het verspreidingsgebied ligt in een groot deel van 
midden- en west-Namibië en voorts in grote delen van de Kaapprovincie.
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EVENEMENTENKALENDER
20 apr. : Diamontage in overvloeiing te Aal

ter, door 6 samenwerkende Belgi
sche cactusverenigingen, info in 
het maartnummer.

26 apr. : Studiedag van TRAFFIC, zie info in 
dit nummer.

21-22 apr. : Plantenbeurs in de Hortus in Haren.
28-29 apr. : Tentoonstelling en beurs afd. Haar

lem, info Hr. Droog, tel. 023-364325.
28-29 apr. : Internoto bijeenkomst in Böblingen, 

B.R.D.
5 mei : Cactus en Vetplantenbeurs afd. 

Fryslan, info in het maartnummer.
11 mei : Feestvergadering i.v.m. 30 jaar Gru- 

sonia, info in het maartnummer.
12 mei : Open dag van de afd. Zeeland, info 

in het aprilnummer.
12 mei : Cactus en Succulentenbeurs met 

plantenshow te Schlmmert, afd. 
Zuid-Limburg, info in het aprilnum
mer.

12 mei : Ruilbeurs Succulenta afd. Tilburg, 
info in het aprilnummer.

12 mei : Lezing over Agaven door Bernd UII- 
rich, info bij Obregonia, Hr. W. Ver
eist, Denis Voetstraat 13, B-3180 
Westerlo, tel. 014-546277.

12-13 mei : Open-deur van de ver. Cactusweel- 
de te Turnhout, info bij Frans Cuy- 
pers, Fonteinstr. 18, B-2300 Turn
hout.

19 mei : Goudse cactusbeurs, info in het 
maartnummer.

19 mei : 2e Ruilbeurs van de afdeling 
Brabant-België in de zaal de Witte 
Leeuw te Vilvoorde.

19-20 mei : Tentoonstelling van "Leuchtenber- 
gia” .

20 mei : Open dag van de afd. Nrd.-Midden 
Limburg, info in het aprilnummer.

24 mei : Tentoonstelling en beurs van de af
deling Achterhoek, info in het 
maartnummer.

24-27 mei : Opendeur dagen bij J. Callebert, Tijl 
Uilenspiegelstr. 11, B-8020 Oost- 
kamp.

26-27 mei : Open-deur van de ver. Cactusweel- 
de te Turnhout, voor info zie 12-13
mei.

27 mei 

27 mei 

1- 3 juni

3- 4 juni 

3 juni

9- Juni 

9 juni

9-10 juni

16-17 juni

23 juni-1 juli

30 juni-2 juli 

30 juni

18 aug.

18 aug.

1 sept.

8- 9 sept. 
15-16 sept. 
23 sept.

6 okt.

30-11/9-12 
13 okt.

: Internationale Asclepiadag, info in 
het maartnummer.

: Grote verkoopbeurs te Vilvoorde, 
Brabant-België.

: Cactus-expo in de botanische tuin 
te Monaco in samenwerking met de 
Franse cactus en vetplanten ver. Al- 
APS.

: Plantententoonstelling in het Cultu
reel Centrum te Zolder.

: Jaarlijkse tentoonstelling van de 
afd. CACTUSWEELDE afd. Noorder- 
kempen.

: 3e Leidse cactus- en vetplanten
beurs, info in het maartnummer.

: Tweede Vlaamse Plantenbeurs in 
het kasteel van Poeke, Kasteelstr. 
29 te Aalter.

: Tentoonstelling van Cactusclub ’t 
Stekeltje in zaal Molenhof, Mechel- 
sesteenweg 47, 2660 Willebroek.

: Cactus en Succulentenweekend in 
de Flevohof, info in het maart- en 
meinummer.

: Leidse cactusshow in de Hortus 
Botanicus, info in het maartnum
mer.

: Tentoonstelling te Roeselare van de 
ver. GRUSONIA.

: Agrarische open dag Land van 
Heusden en Altena. Plantenliefheb- 
bersmarkt bij van Donkelaar Wer
kendam.

: Landelijke ruilbeurs afd. West- 
Brabant.

: Euphorbia-themadag, tevens ruil
beurs van Donkelaar Werkendam.

: 13e Internationale cactus- en vet- 
plantenmarkt te Nijmegen.

: E.L.K. te Blankenberge.
: Plantenbeurs in de Hortus in Haren.
: Internationale Succulentenbeurs 

van de ver. LEUCHTENBERGIA te 
Brasschaat.

: Ruilbeurs van het Noorden te Zuid- 
laren.

: VIVOKA 90 te Middelburg.
: Hoya-themadag, tevens ruilbeurs 

van Donkelaar Werkendam.

Veel zaad van vnl. ANDERE SUCCULENTEN en AFRIKAANSE GE- /10,
WASSEN is UITVERKOCHT. Wij kunnen U misschien toch nog hel- i / ƒ / / #pen. Vraag direct onze gratis plantenlijst aan en bestel! V

Wij moeten ruimte maken in onze kassen. Daarom in april en mei '

10% korting op alle succulente planten.

B lo e m e n -  e n  p la n te n tu in

V A N  D O N K E L A A R  ^

4 2 5 0  E L  W e r k e n d a m  L a a n t je  1 T e l .  0 1 8 3 5 -1 4 3 0  G ir o  1509830
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GEACHTE LEDEN VAN SUCCULENTA

Mocht ik U in het maartnummer melden dat de Redaktieraad een feit was, zo mag ik U nu op de hoogte 
brengen van de eerste voorstellen van deze Raad en de resultaten van de samenwerking met de Redaktie.

Succulenta is ons visitekaartje en moet van een goed nivo blijven waarin toch een breed publiek interes
sante artikelen vindt.
Nieuw-beschrijvingen passen zeer zeker in deze opzet.
We gaan een duidelijke hoek voor beginners inruimen.
Er zal een aktief beleid gevoerd dienen te worden om meer auteurs te bereiken.
Het aantal "goed leesbare en populaire artikelen”  zal moeten toenemen.
De herkenbaarheid van de artikelen zal omhoog gebracht worden door met steeds dezelfde "kopjes”  te 
werken.
Indien u ons uw afdelingsnieuws laat toekomen kunnen wij dit doornemen op breder bruikbare artikelen 
en wellicht brengt u ons op ideeën. Gelieve deze blaadjes aan Hr. Alsemgeest te sturen.
Wij zijn op zoek naar een reporter die voor het blad b.v. interviews kan verzorgen, op bezoek bij... of in 
gesprek met...
Indien er voldoende reakties komen kunnen we een brieven of vragenrubriek starten. Hr. Pullen wacht vol 
spanning op de eerste post.
En dan last but not least zal de Redaktieraad, om te beginnen eenmaal per jaar, een themanummer bren
gen.
Een themanummer zal geheel aan een thema gewijd worden dat dan van zoveel mogelijk kanten belicht 
moet worden, b.v. zaaien.
In dat nummer zullen dan alle aspekten die bij het zaaien te pas komen de revue passeren, ook diverse 
zaaimethoden.

Deze ambitieuze plannen kunnen deze mensen uiteraard niet alleen realiseren; daarvoor zijn reakties en 
hulp nodig en deze moeten van de lezers, de leden van Succulenta komen. Wij wachten vol spanning af.

Rob de Groot

RUILBEURS STUCCULENTA TILBURG 12 mei 1990

Zaal open voor publiek: 10.00-15.00 uur voor standhouders: 09.00-16.00 uur. Plaats: de Kasteelhoek, Has- 
seltstraat 256. Reserveren: dhr. v. Herpt, Olmstraat 30, Tilburg. 013-436467. Prijs per strekkende mtr f  5,00.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek
10 mei, dia-avond
Afd. Amsterdam
20 april te verzorgen door eigen leden. Plaats: De 
Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam, aan
vang 20.00 uur.
Afd. Arnhem
10 mei, avond gewijd aan Caudiciforme planten. 
Plaats: Zaaltje van de Speeltuinvereniging "Tuin
dorp” achter het pand Floralaan 18 in Wageningen. 
Aanvang: 20.00 uur.
16 mei, reisje naar het Westland, inlicht. + aan
meld. Mevr. van Die en Mevr. Smit.
Afd. Brabant-België
25 mei, Hr. D. Jacobs met Mexico 1989. Plaats: 
Horteco, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.
Afd. Delfzijl en omstreken
19 april, gezamenlijke vergadering met afd. Gronin
gen. Spreker Hr. F. Noltee.
28 april gezamenlijke reis met afd. Drente en Gro
ningen.
3 mei, Hr. Kruiter houdt een inleiding over alles 
wat met cactussen te maken heeft.
12 mei kasje kijken bij eigen leden.
Afd. Dordrecht e.o.
10 mei onderlinge ruilbeurs en voorbespreking van 
een eventueel te houden Plantenbeurs Dordrecht. 
Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterink- 
laan 45, Dordrecht. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Flevozoom
23 april, door eigen leden, plant van de maand Sta- 
pelia.
21 mei, Hr. de Looze met een reis langs de Noord
westkust van Amerika. Plaats Groen van Prinste- 
rerschool, Verkeersweg 51, Harderwijk, aanvang 
19.45 uur.
Afd. Fryslan
8 mei, Hr. Linsen met dialezing over Astrophytum. 
Plaats: Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, 
Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Gouda e.o.
17 mei, lezing over Pacific North-West door Hr. de 
Looze. Plaats: ” ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gou
da, aanvang 20.00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
26 april, Nico Uittenbroek met zijn lezing "van pre
historie tot huiskamer” . Plaats Grote zaal sporthal 
"Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag. 
Afd. Groningen
zie ook afd. Delfzijl e.o.
17 mei, onderlinge avond tevens ruilbeurs. Plaats 
De Hortus te Haren, aanvang 19.30 uur.
Afd. Den Helder e.o.
28 april, Hr. de Looze over Amerikaanse cactussen. 
Plaats: Kantine van de Gemeenschappelijke Plant
soenendienst, Soembastraat 83, Den Helder. Aan
vang 13.45 uur.
19 mei, excursie.
Afd. Hoeksche Waard
10 mei, lezing door Hr. Hoey-Smit over het Arbore
tum Trompenburg. Plaats Natuur Educatief Cen
trum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Nijmegen
1 mei, interne ruilbeurs. Plaats: Rijksmiddelbare 
Tuinbouwschool, Energieweg 19 te Nijmegen. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. Rotterdam
23 april, Hr. G. Vervoort met "Flora en landschap
pen uit het bergland, rotsplanten en hun toepassin
gen". Plaats: Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener 
Manzstraat 80 te Rotterdam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Utrecht
10 mei, rondleiding door de Botanische tuin 
Utrecht. Budapestlaan 17. Aanvang 19.00 uur. Be
langstellenden zijn welkom.
Afd. West-Brabant
28 april, lezing en plantenkeuring. Plaats: Café- 
restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. Aan
vang 14.00 uur.
Afd. West-Friesland
23 april, dialezing door Freek Hoogvliet over cac
tussen en vetplanten in het algemeen. Plaats: 
Fam. Hoogvliet te Heerhugowaard.
Afd. IJsselstreek
20 april, te Goor lezing over cactussen en vetplan
ten.
18 mei, in Zutphen, lezing over kassen en aanver
wante zaken door fa. Vemakas.
Afd. Zaanstreek
4 mei, Hr. de Looze Zuiden van de V.S. en Pedio- 
en Sclerocactussen. Plaats: Stadskwekerij, Brus- 
selsestraat 10, Zaandam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Zeeland
27 april, Nico Uittenbroek met de lezing "Gringo’s 
hobby” . Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid-Limburg
12 mei, derde plantenbeurs te Schimmert, Het Ge
meenschapshuis, Hoofdstraat 12.
Afd. Zwolle
26 april, Hr. de Looze houdt een lezing over een 
van zijn Amerikareizen. Plaats: Centrum voor Tuin- 
bouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. 
Aanvang 19.30 uur.

Bewaarbanden voor Succulenta’s 
Verertigingsspeldjes 
Ansichtkaarten 
Propagandafolders 
Mevr. v. Die 
Molenweg 56 - 6741 KA Lunteren

s
karlhe inz uhlig ■ kakteen

7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)
W .-Duitsland LILIENSTR. 5

Plantenlijst 1990-1991 is uit!
Austrocepha locereus
do lichosperm aticus
Ech inocactus grandis
Excobaria duncanii
M am m illa ria  v irid iflo rus  
Uebelm annia pectin ife ra

DM 28,00
DM 40,00
DM 10,00
DM 6-7,00

v. m u lticos ta ta  geënt DM 12-15,00
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TRAFFIC NEDERLAND

TRAFFIC staat voor Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce.
STUDIEDAG Handelend zorgen voor de natuur van morgen. Handel in planten en dieren; wet en praktijk 
donderdag 26 april 1990, Jaarbeurs Utrecht. Inl. 03404-19438.
Voorlopig programma:
09.00- 09.30 uur: Ontvangst met koffie.
09.30- 09.45 uur: Opening
Drs. S.M. ten Houte de Lange, voorzitter Stichting TRAFFIC (Nederland)
09.45- 10.15 uur: Het Nederlandse beleid inzak CITES
Drs. J.P. Pieters, directeur Natuur, Milieu en Faunabeheer, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis
serij
10.15- 10.45 uur: Controle en opsporing
Mw. mr. G.A. Kostwinder, directer Algemene Inspectiedienst, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij
10.45- 11.15 uur: Koffie
11.15- 11.45 uur: Het vervolgingsbeleid bij overtreding van CITES
Mr. J.J.A. van der Bruggen, officier van justitie Arrondissementsparket Haarlem
11.45- 12.15 uur: De handel en CITES
De heer Q. van Dijk, International pet Trade Organisation
12.15- 13.30 uur: Lunch
13.30- 14.00 uur: De rol van de liefhebbers in de uitvoering van CITES 
De heer H. de Geus, Nederlandse bond van vogelliefhebbers
14.00- 14.30 uur: Het Europese beleid nu en na 1992 
De heer H. Muntingh, Europarlement
14.30- 15.00 uur: Thee
15.00- 16.15 uur: Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter 
In het forum nemen zitting:
drs. C.L. Schürmann, Bureau Conventie van Washington, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis
serij
de heer A.H.M. Schleedoorn, Algemene Inspectiedienst 
mr. J.J. A. van der Bruggen, Arrondissementsparket Haarlem 
de heer Q. van Dijk, International Pet Trade Organisation 
drs. A.H.M. Dorresteyn, Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 
de heer H. Muntingh, Europarlement
dr. G.C.J.M. van Vliet, Adviescommissie wet BUD/CITES secretariaat Lausanne 
drs. H. Brouwer, TRAFFIC (Nederland)
Inschrijvingen voor 1 april 1990 zenden aan: Traffic (Nederland) o.v.v. "Studiedag” , Postbus 7, 3700 AA 
Zeist. Kosten f 35,— incl. koffie, thee, lunch en rapport.

OPEN DAG AFD. NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

De Afd. Noord- en Midden-Limburg houdt op 20 mei 1990 wederom haar jaarlijkse open dag. Tussen 10 en 
17 uur kunnen de verzamelingen van nagenoemde leden worden bezichtigd. U bent van harte welkom.
T. Gommans, St. Jozeflaan 8, Smakt-Venray; A. Dorssers, Snelkensstraat 28a, Sevenum; R. Doek, St. Vin- 
centiusstraat 7, Panningen; G. Linssen, Jacob Catsstraat 61, Blerick-Venlo; J. Schraets, Tegelseweg 131, 
Venio; J. Vostermans, Schoolweg 55, Venio; A. Stroucken, Ouddorp 12, Beesel; M. Bieshaar, Kasteel Ver- 
duynenstraat 9, Roermond; J. Slabbers, Molenweg 5, Merum-Herten; F. Maessen, Bereklauw 19, Herken- 
bosch; C. Wolters, Broekweg 27, Haelen; H. Knapen, Kortestraat 1, Asten (bij molen); P. Wijnen, Vaar- 
selstraat 46, Someren; W. van Brussel, Kommerstraat 56, Someren.

DERDE PLANTENBEURS MET PLANTENSHOW VAN DE AFD. ZUID-LIMBURG

In ons jubileumjaar, 25 jaar Succulenta Zuid-Limburg, zullen wij op 12 mei in het Gemeenschapshuis, 
Hoofdstraat 12 te Schimmert, een plantenbeurs en tentoonstelling houden, entree gratis en geopend van 
10-16.00 uur. Er zal ook een plantenverloting gehouden worden.
Tafelverhuur, in principe alleen voor de leden van de afdeling indien er ruimte overblijft dan ook voor an
dere leden van Succulenta. Huurprijs f  2,50 voor de eerste tafel en f 5,00 voor de tweede tafel, informatie 
na 15 april.
Aangezien de afdeling dit jaar haar 25-jarige jubileum viert willen we aan de plantenbeurs wat meer be
kendheid geven en ereen leuke tentoonstelling aan verbinden om de bezoekers een wat bredere blik op 
onze hobby te geven en uitgebreide informatie te verstrekken.
Daar de beide vorige beurzen in een prima, vriendschappelijke sfeer verliepen hopen we hiermee in deze 
regio te kunnen voortbouwen en er een traditie en begrip van maken.
Inlichtingen: J. Essers, Hokkelenbergstraat 8, 644 AG Brunssum. Tel. 045-251191.
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E X O T I C A
-  DETAILHANDEL & GROOTHANDEL -  

EU R O PA'S GROOTSTE KEUS AAN ANDERE SUCCULENTEN
Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, Cyphostemma, Dioscorea, 
Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, Ipomoea, Jatropha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Ptero- 
discus, Sarcocaulon, Trichocaulon, Bolgewassen . . .  en nog veel meer!

KOSTELOZE LIJST OP AANVRAAG.
Ernst Specks, Am  K lo ster 8, D -5 1 4 0  E rke len z-G o lk ra th  

BRD, T e l . : O 24  31 / 7 39  56, F A X : 0  24  31 / 44  95
Openingstijden: april -  sept., zaterdags 9 - 1 4  uur; — Andere tijden alleen na telefonische afspraak!

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

Spéeiitil P la n 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

CACTUSSEN- EN VETPLANTENKWEKERIJ

KRAMER
Hegedijk 120. 8404 GE Langezwaag 
(tussen Heerenveen en Gorredijk) 

telefoon 05130-88140 
geopend: ma.-za. 9.00-18.00 uur 

dinsdagmiddag gesloten.
OOK VEEL ANDERE SUCCULENTEN, 

o.a. Tillandsia's.

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

DCHJG ft VIVI ROWIAND
200 Spring Rood • Kempiton. B#dtord • Engkind MK42-AND 

Jelophono tedford (0214) S6970

DE CACTUSKRIEBELS AL IN UW MAAG?
De planten ontwaken uit hun winterslaap. 

De eerste knop- en bloeiaanzet zien we 
verlangend tegemoet.

Kom en beleef dit "herboren leven” mee. 
We heten U van harte welkom!

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl. 

Telefoon 04763-1693
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GROTE CACTUSSHOW TE WIJNEGEM
Meer dan 40.000 Succulenten te Wijnegem bij Antwerpen en dit op 24 - 25 • 26 en 27 mei aanstaande. 
Deze cactustentoonstelling wordt ingericht door de Belgische vereniging CACTUSSEN EN VETPLANTEN, 
ten huize van onze secretaris Eduard Van Hoofstadt, Kasteellei 111 te Wijnegem.
Deze unieke privé-verzameling werd bijeengebracht in een periode van 40 jaar.
De verzameling staat gedeeltelijk uitgeplant in een serre van 200 m! en gedeeltelijk in open lucht.
De openlucht aanplanting is tamelijk groot en te bekijken van half mei tot einde september. De planten 
staan uitgeplBnt tussen vele rotsstenen, zowel in de open lucht als In de serre.
Veel aandacht wordt hier geschonken aan zaaien en zaailingen.
De vereniging zorgt eveneens voor een uitgebreide plantenverkoop in de zaal en tent, rechtover de ten
toonstelling. 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 zeer matige prijzen te 
verkrijgen.
Deze tentoonstelling is iedere dag 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.

OPEN DAG SUCCULENTA AFD. ZEELAND

Op zaterdag 12 mei stellen een aantal leden van afd. Zeeland hun kassen weer open voor alle belangstel
lenden. Iedereen is op deze dag van harte welkom van 10 tot 16 uur op de volgende adressen:
J. Minnaar, H.A. Hankenstraat 18, Wilhelminadorp; J. de Jonge, Scheldestraat 95, Goes; G. Spee, Diepe- 
neestraat 4, Borssele; J. Mesu, Nachtegaalstraat 12, Middelburg; J. Antheunisse, Zach. Jansenstraat 39, 
Middelburg; T. de Rijke, Noordweg 444, Middelburg (st. Laurens); P. Dekker, Noordweg 476, Middelburg (st. 
Laurens); R. Wondergem, Dorpsstraat 38, Biggekerke.
Voor meer informatie kunt U bellen 01105-2595.

DE MAMMILLARIA WERKGROEP

Al enige jaren is een aantal mammillarialiefhebbers in werkgroepverband bezig om het geslacht mammil
laria nader te bekijken. En zo groot geslacht met een paar honderd soorten is enerzijds een uitdaging voor 
de verzamelaar die niet al te snel wil constateren dat hij zijn collectie compleet heeft (sic) en anderzijds is 
er nog de nodige studie naar de relaties tussen de diverse soorten en series binnen het geslacht mogelijk. 
Het is een relatief kleine werkgroep, ongeveer 10-15 personen, die tweemaal per jaar bijeenkomt om aan 
de hand van thema’s nader in te gaan op de planten van hun interesse. Zo wordt er elke keer een serie be
keken en wordt aan de hand van meegebrachte planten een beeld verkregen van wat men zich bij de 
plantbeschrijvingen in de literatuur dient voor te stellen. Planten die iemand niet op naam heeft worden in 
onderlinge discussie van een naam voorzien. Ook de aanverwante escobaria’s en coryphantha’s worden 
af en toe in de discussie betrokken. Om de diversiteit en de continuïteit van de werkgroep te waarborgen 
kunnen geïnteresseerde leden zich aanmelden. (Er zijn geen hoge kosten aan deze werkgroep verbonden 
aangezien tot nu toe alleen f 10,- voor portokosten e.d. wordt gevraagd.)
De eerstvolgende vergadering is op zaterdag 21 april te Soest.
Onderwerpen: de series Dolichothelae en Macrothelae.
Bent u geïnteresseerd, belt u dan van tevoren zodat we rekening kunnen houden met uw komst naar de 
secretaris van de werkgroep:
J.J. de Morree, Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam 070-3200073.
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Opgaven voor het juni-nummer moeten vóór 15 mei 
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 hob
by betreffende worden opgenomen.

Te koop: Kasglas 4 mm dik, 155x60 cm è f  7,— per 
stuk< Ruim 10 jaargangen Succulenta (enige stuks 
ontbreken) in één koop f  50,—. Honderden soorten 
cactussen vanaf f 1,— per stuk. Mijn 1500 m2 kas 
geopend zaterdags van 9 tot 12 uur. G. Geling, 
Noorderstraat 274, Sappermeer.
Te koop: Grotere verzameling literatuur (A.F.H. Bui- 
ning) over cactussen en vetplanten. Inlichtingen 
bij: Albert Hofman, J. v.d. Haagenlaan 37, 6814 LJ 
Arnhem.
Te koop: Zaailingen (16-25 mdn., wortelecht) van 
Ariocarpus, Astrophytum, Obregonia, Pelecyphora, 
Roseocactus, Turbinicarpus. Alleen op de cactus
beurzen. Gevraagd jaargangen KuaS vanaf 1970. 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 1068 LH 
Amsterdam. Tel. 020-191055.
Te koop: Succulentenverzameling van ca. 800 plan
ten w.o. Echinofossulo, Euphorbia, Mammillaria, 
Gymno en Rebutia en vele soorten vetplanten. Al
les in één koop, prijs in overleg. Tevens een al. 
kweektafel te koop, afm. 5x0,80 m. Mevr. T. 
Stortenbeek-van Veen, Grietjeshof 53, 6721 VH 
Bennekom. Tel. 08389-17088.
Te koop: Wegens gezondheidsredenen een verza
meling van ca. 6000 uitstekende en zeer goed ver
zorgde cactussen (van Acanthocalycium tot Zygo- 
cactus). Vele zeldzame soorten. Ook vele zeldzame 
cristaten. Ook de kas 5x10x3,6 m is te koop. Even
tueel alles in één koop. Opendeurdagen en ver
koop 5, 6 en 12 mei, tussen 9 en 20 uur. Werner 
Wittesaele, Zomerweg 16, B-8230 Oudenburg (B). 
Tel. 059-266732.
Gevraagd: Contact met liefhebbers die deelnemen 
aan het congres "SUCCULENTA 90” in Zuid-Afrika 
tijdens de maand juli 1990. W. Vereycken, Brande- 
kensweg 50, B-2621 Schelle (B). Tel. 03-8880545. 
Gevraagd: Planten van Astrophytum coahuilense 
en Astrophytum crassispinum. B. van Keymeulen, 
St. Michielslaan 2, b-9220 Merelbeke (B).

’T STEKELTJE
Voorzitter: W. Vereycken, Brandekensweg 50, B- 
2621 Schelle. Tel.: 03/888.05.45.
Secretariaat: A. Mestdach, Steenw. op Heindonk 
11, B-2801 Mechelen. Tel.: 015/20.05.08.

BIJEENKOMSTEN VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN

Cactusvrienden Limburg
14 mei, enten, theorie en praktijk. Plaats: Cultureel 
Centrum van Heusden-Zolder om 20.00 uur. 
Cactusweelde Noorderkempen
17 mei, Panel met dia’s van en door eigen leden. 
Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. 
Aanvang 20.00 uur.
M. Bastiaenssens, tel. 03-6519211 Noorderkempen.
Grusonia
11 mei, feestvergadering 30 jaar Grusonia, zie ook 
het maartnummer. Lezing door Henk de Looze en 
reuze tombola. Plaats: St. Jozefsinstituut, St. Jo
zefstraat te Torhout. Aanvang 20.00 uur. Johan 
Keirse, tel. 050-824660.
Islaya
4 mei, Cactusreis door Zuid-Duitsland tot Oosten
rijk. 1 juni 2e deel van de reis 1800 km door de V.S. 
van Henk de Looze. Plaats: R.B.S./R.M.S., Stati
onstraat 82 te Aalter.
Leuchtenbergia
15 juni, Mexicaanse hoogtepunten door A. Liekens. 
Plaats: "Dienstencentrum", Schoolstraat in Schil
de. Aanvang 20.00 uur.
Obregonia
12 mei, Bernd Ullrich met een uitgebreide lezing 
over Agaven. Plaats: Sint Lambertusscholen, Denis 
Voetstraat 21, Westerlocentrum. Aanvang 19.00 
uur.

NIEUWE LEDEN

Janssens Jos, van Lissumstraat 80, 02100 
Deume/Antwerpen-B.

Hoogstraten-Klijnhout D.C., Rozenkam 8, 7151 VN 
Eibergen.

Huininga-Straat A.E., Boersterweg 61, 9796 TA Sint Annen 
(Gr.).

Beurskens Dhr., Bourgognestraat 49/2, 6221 BW 
Maastricht.

Zwienen A. van, Oost-Kinderdijk 349, 2953 CN 
Alblasserdam.

Ursem C.J., Oliver Parachutes 286, 1682 NS Zwaagdijk. 
Remmers J., Wijkeroogstraat 188, 1951 AG Velsen-noord. 
Menting R.A.H., Meyhorst 64-42, 6537 LG Nijmegen. 
Hoen-Braat A.La. v.'t, Stationsweg 163, 3362 HD Sliedrecht.

U bent nog geen lid 
van een afdeling?

Bel eens met de secretaris, 
hij kan u vertellen 

waar bij u in de buurt een 
afdeling bij elkaar komt.

R. DE GROOT 
03200-41379
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105. Rabiea N.E. Brown
(genoemd ter ere van W.A Rabie, Oranje Vrijstaat).

De vorm, bloeiwijze en wortelformatie van deze kortgedrongen, gladbladige 
planten zijn nauwelijks te onderscheiden van die van het geslacht Nanan- 
thus.
Het verschil tussen beide geslachten is gelegen in het feit dat Rabiea zaad
dozen heeft mét hokdeksels, terwijl die bij Nananthus ontbreken. Zoals u 
weet is de indeling van de familie der Mesembryanthemaceae in geslachten 
voornamelijk gebaseerd op de bouw van de vruchten; in droge vorm zaad
dozen of capsules genaamd.
Het kan dan voorkomen, zoals bij het onderhavige geslacht, dat het uiterlijk 
van de planten volkomen of vrijwel geheel overeenkomt met dat van planten 
uit een ander geslacht, terwijl zij daarvan, uit systematisch oogpunt bezien, 
geheel verschillen. Uitsluitend op grond van de bouw of hoedanigheid van 
onderdelen van de zaaddozen behoort een plant of groep van planten dan 
tot het ene of tot het andere geslacht.
Rabiea's zijn heel aantrekkelijke liefhebbersplantjes met hun in doorsnee 
driehoekige, gekielde, in een punt uitlopende en van duidelijke, verhoogde, 
witte of roodbruine wratjes voorziene bladeren. De planten groeien uit tot 
compacte groepjes van bladeren, waar vanuit het midden de goudgele of 
oranje bloemen ontspringen. Rabiea's hebben een fors ontwikkelde wor
telstok en het is dan ook het beste ze een hoge pot te geven. Ze verlangen 
een zonnige standplaats in de kas of platte bak en slechts weinig water. 
Grondmengsel: potgrond, korrelige klei en grof zand in de verhouding 1 : 1 :  
2 .

De vegetatieperiode valt in onze zomer; rusttijd van september tot maart. 
Bloeitijd in de herfst.
Er zijn 7 soorten met een 3-tal variëteiten beschreven en het zijn alle leuke 
plantjes.
De natuurlijke vindplaatsen liggen in het centrale deel van de Kaapprovincie 
en in Oranje Vrijstaat.

(Wordt vervolgd)

H et geslacht Thelocephala (III)

S. KOOIJ

Verkrijgbaarheid materiaal
Het is niet aan een ieder gegeven in een vliegtuig te stappen en in het land 
van herkomst de planten te gaan uitspitten om zo thuis de kas te vullen, nog 
afgezien van het feit dat dit geheel indruist tegen de huidige opvattingen over 
natuurbescherming. Er blijven echter nog genoeg mogelijkheden over, zoals 
kopen, zaaien en krijgen. De zaad- en plantenlijsten van diverse al dan niet 
gerespecteerde kwekerijen geven, hoewel dit voor Chileense soorten wat 
minder is/wordt, een keur van planten.
De eerste stap om een verzameling op te zetten is het kopen van planten. Je 
rent alle kwekerijen/liefhebbers af om planten van jouw gading te vinden. Die 
schaf je zonder meer aan. Namen zeggen je nog minder dan de planten. Je

'  vorige aflevering 1 989, p. 1 66
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koopt alles wat maar op een plant van jouw interesse lijkt. Later komen de 
problemen. Zaden koop je in als ware je van plan een kwekerij te beginnen. 
In korte tijd heb je een schat aan namen en nog meer planten. Tot het "m o
ment suprème" dat je, wat wijzer geworden via de literatuur, sommige plan
ten voorzichtig gaat herkennen. Dan blijk je ineens gezegend te zijn met tien
tallen planten die allemaal onder te brengen zijn bij een tweetal Pyrrhocactus- 
soorten nl. P. jussieui en P. intermedia, hoewel P. neohankeana ook fors 
meedoet. De commercie deed ook mij misgrijpen. Dit leer je pas achteraf en 
is ook niet echt een drama.
Het zaaien geeft naast een stuk hobbyisme ook een veel betrouwbaarder 
beeld, tenminste wanneer je zaad krijgt van een goede leverancier. Het mag 
gezegd worden dat met name de zaden verkregen via De Herdt in België voor 
wat betreft de Chileense groep planten — over andere soorten kan ik niet oor
delen — van de juiste namen voorzien zijn. Dat geeft in de totale wirwar van 
namen een fijn gevoel. Je kunt dan met behulp van de literatuur vanuit die 
optiek verder bouwen.
Het beste blijft natuurlijk zaad, verkregen uit het land van herkomst via 
collega-liefhebbers, maar zoals ik al zei, het is niet een ieder gegeven de na
tuur in te trekken en te gaan oogsten. Daarbij komt ook hier dat de planten in 
de natuur geen naambordjes bezitten, dus kunnen naamgevingen ook fout 
gaan.
Voor in Chileense cactussen geïnteresseerden is in Duitsland een zgn. Ring- 
brief gestart. Daarin zijn een aantal liefhebbers bezig ervaringen, planten, 
etc. uit te wisselen. Wij komen ook regelmatig bj elkaar om visueel, hetzij met 
diapresentaties hetzij aan de hand van planten, te discussiëren over bepaalde 
soorten. In Nederland kennen wij dit fenomeen niet. Misschien een idee om 
ook hier bij ons de betrokkenheid van liefhebbers bij bepaalde geslachten te 
bundelen om samen een ieders verzameling op een hoger peil te brengen. 
Door deze samenwerking is in korte tijd tussen enkelen een hechte vriend
schap ontstaan, die resulteerde in een snelle opbouw van onze verzamelin
gen met zeer interessant studiemateriaal.

Theiocephaia napina (Phil.) Y. Ito 1957
Synoniemen:
Echinocactus napinus PHil. 1872 
Echinocactus mitis Phil. 1894 
Neoporteria napina (Phil.) Backbg. 1935 
Neochilenia napina (Phil.) Backbg. 1942 
Chileorebutia napina (Phil.) Ritt. 1959

Over Theiocephaia napina is zeer veel te doen geweest. Reeds in 1 903 
heeft Schumann in het supplement op zijn Gesamtbeschreibung der Kakteen 
Echinocactus mitis Phil. als een synoniem van E. napinus Phil. aangeduid. 
De beide beschrijvingen van Philippi onderscheiden zich alleen maar daarin 
dat bij E. napinus 9 doorns aangegeven worden met ten hoogste een lengte 
van 3 mm en bij E. mitis 6-8 doorns, met een lengte van 1-1,3 mm. 
Ritters herbariummonster, dat van de typevindplaats Huasco afkomstig is, 
heeft per areool 6-13 doorns met een lengte van 1-5 mm; door de sterke 
kromming bedraagt de rechte afstand bij doorns van 5 mm lengte van de ba
sis tot aan de punt maar 3 mm. Dat E. mitis onvoorwaardelijk als synoniem 
bij napinus geplaatst wordt ligt aan het feit dat beide als vindplaats Huasco 
hebben.
Ritter heeft de omgeving van Huasco diverse malen doorzocht, ook nog tij
dens een reis met Buining in 1 968/1 969. Hij heeft daar slechts 1 Theloce-
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phalasoort gevonden en dat is Thelocephala napina.
Backeberg geeft, volgens Ritter foutief, in Die Cactaceae Bd. 3 blz. 3772 
"...kann kein Zweifel daran besteden, das F. Ritter den Eet. mitis Phil. 
wiederentdeckt hat." Backeberg plaatst de door Ritter beschreven T. glabres
cens, welke totaal ergens anders groeit (zie later), bij de oude E. mitis. Men 
weet nu bovendien dat Philippi, toen hij al een hoge leeftijd had bereikt, vaak 
planten van een nieuwe naam voorzag, die hij in zijn jonge jaren reeds onder 
een andere naam had beschreven, maar waarvan hij het bestaan gewoon 
vergeten was. Toen hij E. napinus beschreef was hij 64 jaar oud. Toen hij E. 
mitis beschreef was hij 22 jaar ouder, nl. 86 jaar; hij vergat toen gewoon dat 
hij reeds E. napinus beschreven had en dat deze van dezelfde vindplaats wa
ren.
Backeberg plaatst in Bd. 6 blz. 377 2 een foto van Neochilenia mitis. Dit is de 
vorm T. glabrescens. In Backebergs Kakteenlexikon afb. 258 als N. mitis af- 
gebeeld is veel meer een door enten onnatuurlijk uitgegroeide T. napina. De 
plant vertoont veel ribben, iets dat T. glabrescens (zeker in de natuur) niet 
doet. Ook de zwarte doorns wijzen in de richting van T. napina, want T. gla
brescens heeft lichtbruine doorns.
Anderzijds heeft Backeberg de afbeelding op Tafel 1 33 in Bd. 3 als mitis be
schreven, terwijl hij in Bd. 6 blz. 3772 vermoedt, dat het eriocephala is.
In waarheid was de vroegere opgave van mitis alleen maar een raden ge
weest, zoals vele afbeeldingen in Backebergs boeken geen onberispelijke 
vaststellingen zijn, maar verzwegen veronderstellingen, en zelfs weliswaar 
veel valse vermoedens. Ritter stelt tevens dat zulke zaken niet in een hand
boek thuishoren, daar een handboek er juist voor is om aan de hand van de 
afbeeldingen een juist beeld te beschrijven.
De bovengeschetste plant is vermoedelijk een vorm van T. krausii. Om de' 
kritiek van Ritter wat af te zwakken schrijft hij zelf dat het door de toen zeer 
vele entingen van materiaal uit de natuur op zich al moeilijk wordt om een 
juiste naam bij een plant te krijgen, omdat de natuurlijke kenmerken steeds 
meer vervagen. Om dan korrekt te determineren moet men afgaan op de er
varingen van de kweker over de veranderingen van de planten welke door 
hem geënt zijn. Alleen al uit de determinatie door Backeberg blijkt al hoe 
moeilijk het wordt als een ieder zich met de benamingen der planten gaat in
laten.
In zijn blad "Blattern für Kakteenforschung”  1 935-9 publiceert Backeberg 
een variëteit van E. napinus nl. E. napinus v. spinosior. Hij geeft geen Latijn
se diagnose. De soort behoort vgls. Ritter niet tot dit geslacht. De plant heeft 
een bedoorning die veeleer bij Pyrrhocactus behoort. De sterke bedoorning 
van de plant behoort niet bij Thelocephala. Geen enkele Thelocephala heeft 
een dermate sterke bedoorning. Ook is de bloem te kort voor T. napina.
In Die Cactaceae band 3 blz. 1818 beschrijft Backeberg de in het blad Kak
teenforschung afgebeelde exemplaar als N. napina , hetgeen verkeerd is 
daar hij op blz. 1 820 van hetzelfde handboek bd. 3 dezelfde plant beschrijft 
als N. napina v. spinosior. Een andere afbeelding staat in bd. 6 blz. 3773, 
met een zeer onvolledige Latijnse diagnose.
Donald & Rowley hebben in 1 966 nog een duit in het zakje der namen ge
daan door Neoporteria napina var. spinosior in het leven te roepen hetgeen 
een vermeerdering van het aantal synoniemen is en volstrekt onnodig. Het
zelfde deed Ito met zijn T. napina var. spinosior waarmee hij zijn T. roseiflora 
bedoelt die hiermee identiek moet zijn.
Om klaarheid in de systematiek te krijgen had men eerst moeten vaststellen 
dat de var. spinosior in tegenstelling tot napina geen zgn. "Windverweh-
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Thelocephala
napina

zuidelijk
Huasco

Foto:
A.F.H. Buining

rungsfrüchte" heeft. Zoals reeds gezegd handelt het hier misschien om een 
vertegenwoordiger van het geslacht Pyrrhocactus sensu Ritter. Het zijn enke
le planten uit Liefhebbersverzamelingen, die een onbekende herkomst heb
ben. De voor de plant in kwestie bedachte namen horen niet in een handboek 
en zijn niet meer dan nomina dubia delenda.

De vrucht van Thelocephala napina is een typische "Windverwehrungs- 
frucht” , hoewel deze de vrucht van T. aerocarpa qua graad van doorgroei- 
ing niet benadert. Zoals bij alle vruchten van Thelocephala groeien de vruch
ten groter uit, waarbij het onderste gedeelte van de vrucht hol blijft, alleen in 
het bovenste gedeelte bevinden zich de zaadstrengen. Deze groeien onder 
elkaar tot volle wasdom en bij rijpheid laten ze los als een soort tasje, welke 
de zaden bevat. Deze vallen niet gelijk van de plant af, maar eerst met het uit
drogen van het vruchtvlees, zodat bij het verwaaien van de vrucht de zaden 
na elkander worden uitgezaaid. Van buiten heeft de vrucht sterke wolvlok
ken, zeker sterker dan op de foto van Backeberg, en ook somstijds fijne zwar
te haarpieken; deze en de aanwezige bloemresten zijn niet naar buiten gericht 
zoals wel bij de typische Windverwehrungsfrucht. Zie daartoe de foto in band 
3 van Ritters boek Kakteen in Südamerika blz. 1181 afb. 907 (T. 
aerocarpa). Ook is de vrucht wat dikker, vleziger, derhalve ook niet zo licht 
voor een goede verwaaiing. Afgezien van de kleur der kroonbladen lijken de 
bloemen van T. aerocarpa en T. napina sterk op elkaar. De kroonbladen zijn 
roodachtig, geelachtig of soms licht groenachtig; een gelijke kleur vinden we
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bij T. lembckei, zoals überhaupt de kleuren van de kroonbladen bij Thelo- 
cephala meestal niet soortspecifiek zijn.
Een goede afbeelding van T. napina staat in Ritters boek op blz. 1 1 78 afb. 
893. Thelocephala napina is dan in zijn totaal bezien niet het meest spreken
de voorbeeld van een Thelocephala-vorm, maar het behoort door zijn uiterlij
ke vormen wel degelijk bij Thelocephala en niet bij Pyrrhocactus sensu Ritter. 
Thelocephala napina is een duidelijk voorbeeld van een overgangssoort tus
sen twee geslachten.

Landinwaarts oostelijk van Huasco overlappen de verbreidingsgebieden van 
T. napina en T. lembckei elkaar in een smalle zone. Er komen hier dan ook 
hybriden tussen de beide soorten voor. In band 3 van Backeberg blz. 1 82 2 
afb. 1 749 is mogelijkerwijs een hybride afgebeeld tussen beide soorten.

Groeneveld 4, 2 2 0 3  BP Noordwijk (Wordt Vervolgd)

Het geslacht M atucana Br. & R. (XXIX)

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

Matucana comacephala Ritter. Succulenta 37 (8), p. 92 (1 958)
(comacephalus = gekuifd)

Synoniemen:
Matucana calocephala Skarupke. Stachelpost 9, p. 99 (1 973)
Matucana crinifera Ritter. Taxon 1 2(3) p. 1 25 (1 963)
Borzicactus calocephalus (Skarupke) Don. Ashingtonia 2 (4) (1 976) 
Matucana lutea n.n.

Matucana comacephala cultuurplant Matucana crinifera KK 5 7 7  cultuurplant.
Foto's: P. Melis



Matucana luteispina n.n.
Matucana comacephala var. lutea n.n.
Matucana comacephala var. luteispina n.n.
Matucana huarinensis n.n. (sensu Knize)
Matucana spec. Pomabamba n.n. (sensu Knize)
Matucana spec. Huari n.n. (sensu Knize)
Matucana spec. Huari n.n. (sensu Lau)
Matucana spec. Pomabamba Huari (sensu Knize)
Matucana cephalophora n.n.

Beschrijving
Lichaam grasgroen tot grijsgroen; eerst bolvormig, later zuilvormig, tot 1 2 
cm dik, tot 75 cm lang (soms nog langer); zelden spruitend; geen penwortel. 
Ribben 22-30, 4-8 mm hoog, knobbelig. Areolen rond tot ovaal, 4-7 mm 
lang, lichtbruin tot geelachtig, 3-1 0 mm van elkaar verwijderd; jonge areolen 
voorzien van witte haren. Bedoorning dicht, de plant omhullend, wit tot geel
wit, borstelachtig, in de kop van de plant recht omhoog staand als een kuif; 
randdorens 15-20, 1-5 cm lang; middendorens 5-10, 1-4 cm lang.
Bloem 5-7 cm lang, in anthese 3-4 cm breed, iets scheef; petalen rosé tot 
oranjerood. Bloembuis 3-5 mm dik, rood, kaal. Nektarkamer 1-10 mm 
hoog. Helmdraden goudgeel tot rood, helmknoppen goudgeel tot violet; pri
maire meeldraden aan de basis 2-3 mm vergroeid als een manchet om de 
stijl. Stamper oranje tot karmijnrood, stempellobben 5, ca. 1,5 mm lang. 
Vrucht ovaal, tot 2 cm lang, ca. 5 mm dik, groen.
Zaad als beschreven in deel XXVI, 1,2-2,0 mm hoog, 1,2-1,4 mm breed, 
0,6-0,7 mm dik.

O pm erkingen
Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de typische omhoogstaande be
doorning in de kop van de plant. Dit kenmerk vertonen jonge planten ook al. 
Aanvankelijk leek de rosé bloemkleur eveneens een bruikbaar kenmerk om 
deze soort van zijn naaste verwanten te onderscheiden, totdat Ritter in 1 963 
M. crinifera beschreef met oranje-rode bloemen. Volgens Lau, die de niet 
ver van elkaar verwijderde type-vindplaatsen van M. comacephala en M. cri
nifera bezocht, behoren beide taxa tot één soort met variabele bloemkleur, 
een opvatting die wij delen.
Er bestaat enige onduidelijkheid omtrent een aantal bloemkenmerken van de
ze soort. Volgens de beschrijving van M. comacephala en M. crinifera door 
Ritter heeft M. comacephala een roze bloem, een lange (ca. 1 cm) nektarka
mer en een nauw om de stijl aansluitend diafragma waarop de primaire meel
draden staan ingeplant, terwijl M. crinifera een rode bloem, een korte nektar
kamer (1-2 mm) en ook een goed ontwikkeld diafragma heeft. Ons bloem- 
materiaal (M. comacephala, M. crinifera KK57 7 en M. lutea) vertoont in al
le 3 genoemde planten een roze bloemkleur, een lange nektarkamer en een 
zwak ontwikkeld diafragma dat bestaat uit niet meer dan een verdikking van- 
de binnenwand van de bloembuis, zodat er tussen de primaire meeldraden 
en de stijl een grote ruimte ontstaat (zie Fig. 2). Naast een aantal onduidelijk
heden is echter één ding wel duidelijk: M. crinifera KK577 van Knize en M. 
crinifera Ritter zijn 2 verschillende taxa.
In 1 973 beschreef Erich Skarupke M. calocephala, een rosebloeiende, 
dichtbedoornde plant uit dezelfde streek als M. comacephala en M. crinifera. 
Deze plant is nagenoeg identiek aan M. comacephala sensu Ritter.
De zaden van M. comacephala verraden, evenals die van M. yanganucen-
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Tekeningen en SEM-opnamen: R. Bregman.

Tekeningen 4, 5 en 6 gemaakt van 2 in alcohol 
geconserveerde bloemen, verzameld van plan
ten bij Huari, dept. Ancash, in 1986.
1. Matucana cephalophora (Köhres 1981), zaad in zij

aanzicht; dorsale zijde rechts, ventrale zijde links; 
vergroting 60x.

2. Matucana spec. Pomabamba KK 1776 (Knize
1983), detail van de testa in het apikale deel van 
het zaad; 
vergroting 240x.

3. Matucana crinifera (Köhres 1980), hilum; vergro
ting 90x.

4. Matucana comacephala, lengtedoorsnede van de 
bloem.

5. idem, detail van de nektarkamer.
6. idem, zaadknoppen.
7. Matucana cephalophora (Köhres 1981), embryo.
8. Matucana lutea (Köhres 1984), embryo.
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sis, verwantschap met soorten die tot de aurantiaca-groep behoren. De bui
ten het hilum uitstekende micropyle, een typisch kenmerk van alle soorten 
van de aurantiaca-groep, komt ook voor bij de zaden van M. comacephala, 
zij het minder duidelijk. Ook hebben lang niet alle zaden dit kenmerk. M. co
macephala neemt dus, althans wat zaadstruktuur betreft, een intermediaire 
positie in tussen de aurantiaca-groep en de haynei-groep.

Matucana comacephala is in 1 956 door Ritter ontdekt en in 1 958 beschre
ven. Het type-exemplaar is gedeponeerd in het herbarium van de Stadtische 
Sukkulenten-Samlung te Zürich.

Verspreid ing
De typevindplaats van M. comacephala is Rahuapampa, Dept. Ancash, Pe
ru. De soort werd daar gevonden op een hoogte van ca. 2800 m. M. 
comacephala komt voor op de oosthellingen van de Cordillera Blanca in het 
Dept. Ancash. Waarschijnlijk strekt het verspreidingsgebied van deze soort 
zich verder in oostelijke en noordelijke richting uit dan wij op dit moment we
ten, misschien zelfs tot in het Dept. La Libertad. Dit zal moeilijk aan te tonen 
zijn, want dit gebied is bijzonder onherbergzaam.
Voor M. crinifera, die wij voor identiek houden met M. comacaphala, wordt 
door Ritter Machac, Dept. Ancash opgegeven. Skarupke geeft voor zijn M. 
calocephala Llamellin, Dept. Ancash op. Knize noemt nog de plaats Poma- 
bamba. De aanduiding Huari slaat waarschijnlijk op de provincie van die 
naam, een kleiner deel van het Dept. Ancash.

V eldnum m ers
Hieronder volgt een lijstje met veldnummers van tot M. comacephala beho
rende planten met daarbij de naam, waaronder zij in omloop gebracht zijn.

FR 1 42a Matucana crinifera
FR 587 Matucana comacephala
FR 592 Matucana crinifera
FR 592a Matucana crinifera
FR 595 Matucana crinifera
L 1 84 Matucana crinifera
L 185 Matucana comacephala
L 272 Matucana spec. Huari
KK 573 Matucana huarinensis
KK 574 Matucana comacephala var. luteispina
KK 57 7 Matucana crinifera
KK 1038 Matucana spec. Pomabamba
KK 1 038aMatucana spec. Pomabamba Huari
KK 1299 Matucana comacephala var. lutea
KK 17 76 Matucana spec. Pomabamba

(wordt vervolgd)
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Voor beginners (II)

HANS POEL

Hoe verzorg ik mijn planten? Uitgangspunt is een gemiddelde liefhebberscol- 
lectie. Voor het grootste deel der cactussen geldt een zonnige standplaats en 
veel frisse lucht. Na de winterrust, die duurt van oktober t/m februari, kan bij 
helder weer in maart zo nu en dan geneveld worden. Je zult al gauw zien dat 
de planten dit waarderen, ze gaan er weer frisser uitzien. Vanaf april begint 
de verzorging zoals die het grootste deel van het seizoen tot ongeveer half 
september zal voortduren. We beginnen met watergeven maar hierbij geldt 
dat je meer planten verspeelt met teveel en verkeerd watergeven dan met te 
weinig. Vaste regels zijn dan ook nauwelijks te geven, je .moet het leren, als 
het ware aanvoelen wanneer je moet gieten. Houdt hierbij de weerberichten, 
hoe onbetrouwbaar vaak ook, goed in de gaten. Bij zonnig en warm weer det 
aanduurt kan in het algemeen ruim gegoten worden, bij bewolkt en kil weer 
extra voorzichtig zijn, niet gieten!
Ook de potkluit controleren voordat weer gegoten wordt. De potkluit afdek
ken met kleikorrels of split, waardoor het water beter vastgehouden wordt. 
De watergift na april geleidelijk opvoeren afhankelijk van het weer en na half 
september niet meer gieten. Van ca. half juli tot ca-, half augustus maken vele 
uitgebloeide planten een korte rustperiode door, deze dan nauwelijks of niet 
begieten.
We gieten bij voorkeur met regenwater, hoe zuur het ook mag zijn. Planten 
die verpot zijn niet direct gieten, maar enkele dagen rust gunnen. In het voor
jaar waakzaam zijn in verband met de kans op kopverbranding. Vooral zuil- 
cactussen en een aantal zwak bedoornde planten lopen dit risico. Wat scher
men met b.v. kranten is dan nodig.
De bemesting. Er zijn meerdere mogelijkheden. Teveel mest en een te rijke 
grond blaast de planten op wat lelijk is.
Een goede meststof die door de aarde gewerkt moet worden, is Osmocote 
kunstmestkorrels waarvan de bestanddelen geleidelijk door de wortels wor
den opgenomen. Bij tuincentra is o.a. Asef cactusvoeding vloeibaar verkrijg
baar, hetgeen eenmaal in de 2 a 3 weken tijdens het groeiseizoen aan het 
gietwater wordt toegevoegd.
Wil je naast een rijke bloei ook bessen aan de planten en heb je de ruimte dan 
moet je steeds 2 dezelfde planten aanschaffen en deze met een penseel of 
kwastje bestuiven. Het gehele seizoen bijzonder attent zijn op wolluis, wortel- 
luis, thrips en spint. Vooral thrips en spint kunnen een gehele collectie te 
gronde richten. Zodra aantasting wordt waargenomen spuiten met b.v. Spru- 
zit. Wolluis en wortelluis kunnen ook met Undeen bestreden worden. Voor 
wortelluisbestrijding Undeen aan het gietwater toevoegen. Veel succes en 
een rijke bloei toegewenst.

Thrips: 1-4 mm kleine insecten ook wel blaaspoten i.v.m. de blaasvormige 
orgaantjes aan de poten of onweervliegjes genoemd. Zuigen de sappen uit 
de planten. Twee generaties per jaar.

Spint: Spintmijten, oranje/rood of geel/groen, kleiner dan 1 mm, leven bin
nen een witte spinselmassa. Zuigen de sappen uit de planten waardoor vaak 
bruine plekken ontstaan. Talrijke generaties per jaar.
Over het zaaien is al op velerlei manieren geschreven. Er zijn nogal wat lief
hebbers die er tegenop zien, het teveel rompslomp vinden en het dan jammer
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genoeg maar achterwege laten. Ze missen hierdoor mijns inziens één van de 
aantrekkelijkste aspecten van de hobby, namelijk het creatief bezig zijn met 
de planten. Het is mogelijk met eenvoudige middelen die weinig kosten heel 
behoorlijke resultaten te verkrijgen. Je begint bijvoorbeeld met de aanschaf 
van een of meer zogenaamde "propagators", dat zijn kunststof broeibakjes 
met een transparant deksel waarin ontluchtingssleuven zijn aangebracht. Ze 
zijn te koop voor ca. f  10 ,— per stuk. Bij tuincentra zijn ze vaak wel duurder 
(ca. f  16 ,— è f  17, — ). In een broeibak passen ongeveer 18 potjes van 
5,5 cm. Nu gaan we zaaien. We gebruiken hiervoor goede potgrond, de 
grond in de potjes laten zakken door ze een paar maal aan te tikken, vervol
gens ieder potje met een laagje gezeefde potgrond afdekken. Op de gezeefde 
bovenlaag zaaien we nu, zoveel mogelijk verspreid, de zaden uit één zakje. 
De zaden voorzichtig iets aandrukken, bijvoorbeeld met een lucifersdoosje, 
maar niet onder werken. Het zaad afdekken met een laagje zeer fijne aquari- 
umkiezeltjes, die voor een luttel bedrag te koop zijn. Het grindlaagje moet niet 
dikker zijn dan de grootte van de zaden. Niet vergeten het potje direct te voor
zien van steeketiket met naam. Nadat op deze manier alle zaden gezaaid zijn, 
de potjes zich in de broeibak geheel vol laten zuigen met water waaraan een 
paar tabletten Superol (te verkrijgen bij elke drogist) zijn toegevoegd. Dit 
laatste om schimmels tegen te gaan. Tenslotte de bovenlaag nog een keer 
extra met een plantespuit met de fijnste broes voorzichtig sproeien. Goed af
stand houden opdat de soms zeer fijne zaden niet wegspoelen. Aan het wa
ter is uiteraard eerst weer Superol toegevoegd. Hiermede is het geheel van 
het zaaien voltooid.
De deksel op de broeibak zetten en de ontluchtingssleuven dichthouden. Zelf 
zaai ik meestal half februari en zet de broeibakjes dan op een paar plankjes op 
de centrale verwarming. Temperatuur in de bakjes overdag ca. 25 /30° C 
's nachts loopt de temperatuur zonder dat dit problemen geeft terug. Van
zelfsprekend is het ook mogelijk later te zaaien bijvoorbeeld april/mei en de 
bakjes dan gewoon op een lichte plaats in de kas te zetten, maar niet in de 
volle zon. Het is iedere keer weer een belevenis als de eerste zaden opko
men. Zodra de meeste zaden ontkiemd zijn, kan men beginnen de bakjes te 
luchten. Hierna laat ik de bakjes nog ca. 2 maanden op de verwarming staan, 
alvorens ze naar de kas verhuizen. Over het verspenen wordt verschillend ge
dacht. Sommigen laten de plantjes het gehele eerste jaar in de zaaipotjes 
staan. Ik doe dit niet. Meestal verspeen ik in juni/juli in een polystyreen bak, 
waarin de jonge plantjes in rijen dicht bij elkaar worden gezet, wat ze prettig 
vinden. Aan de potgrond voeg ik perlite-korrels en rivierzand toe om het 
mengsel luchtig te houden. De eerste winter staan de zaailingen bij mij bin
nen in een koele kamer; daar ze echter doorgroeien moet zo nu en dan heel 
voorzichtig van onderen af iets water gegeven worden. Ik houd de bak dan 
heel even in het water zodat het water de wortels kan bereiken maar meer 
ook niet. Daarna laat ik de temperatuur in de koele kamer tijdelijk oplopen tot 
ca. 1 9 0 Celsius.
In het voorjaar van het tweede jaar zet ik de zaailingen in een eigen potje, 
waarna ze bij een goede verzorging voorspoedig zullen gedijen. Sommige 
bloeien al heel snel, soms in het tweede of derde jaar al.
Indien het zaaien op deze manier tot een goed einde gebracht is, geeft dit bij
zonder veel voldoening en ik kan degenen die zich er nog niet mee bezig ge
houden hebben, slechts adviseren: Doe het ook eens, je zult er enorm veel 
plezier aan beleven.
Volgende keer: Verpotten en ziektes/plagen meer in detail.

(Wordt vervolgd)
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BOEKBESPREKING

BRADLEYA, Yearbook of the British Cactus and Succulent Society, vol. 6 (19 8 8 )

Het zesde deel van deze belangwekkende publikatie begint met de door P.V. Bruyns geschreven 
revisie van het geslacht Echidnopsis (48 pp ). Na te zijn ingegaan op de taxonomische geschie
denis, vergelijkende morfologie, verspreiding, taxonomie en bestuiving wordt het genus inge
deeld in vier nieuwe secties. Slechts negentien soorten worden erkend (vgl. Boele et al. (1 987), 
A. Checklist of Brachystelma, Ceropegia, Riocreuxia and the Stapelieae: 29), twee nieuwe on
dersoorten beschreven en vier nieuwe kombinaties gemaakt. De meest opvallende hiervan is 
Echidnopsis malum, voorheen tot het monotypische Pseudopectinaria behorend. De beschrij
vingen worden ondersteund door de van Bruyns bekende gedetailleerde tekeningen. Voorts wor
den verspreidingskaartjes en een aantal kleurenafbeeldingen gegeven.
J.D. Mauseth en R.G. Ross behandelen uitgebreid de systematische anatomie van de primitieve 
Leptocereus quadricostatus (16 pp.), een cactoïde die nog enkele kenmerken van Pereskia 
vertoont. Dit zeer technische artikel is geïllustreerd met microscopische opnamen van weefsel- 
preparaten.
N P. Taylor presenteert in 20 pp. het eerste deel met aanvullende notities op zijn boek 'The Ge
nus Echinocereus', verschenen in 1 985. Vijf nieuwe taxa worden beschreven en drie nieuwe 
kombinaties gemaakt, terwijl E. freudenbergeri wederom als zelfstandige soort wordt be
schouwd. E. knippelianus wordt naar sectie Echinocereus (E. viridiflorus-groep) overgeheveld 
(was sect. Pulchellus) en E. pentalophus verlaat deze om te verhuizen naar sect, Reichenbachii 
(E. subinermis-groep). De omschrijving van E. viereckii var morricalii is uitgebreid en omvat nu 
ook bedoornde vormen. Fraaie opnamen uit natuur en kuituur in zwart-wit en kleur ondersteunen 
de tekst.
P.J. Braun behandelt de taxonomie van de Braziliaanse Cereeae (1 5 pp ), waarbij de volgende 
genera worden erkend: Cereus, Pilosocereus, Stephanocereus, Arrojadoa, Micranthocereus, 
Austrocephalocereus, Coleocephalocereus en Melocactus
De volgende ondergeslachten worden genoemd: Brasilicereus (van Cereus), Lagenopsis en 
Floribunda (van Pilosocereus) en Buiningia (van Coleocephalocereus) Monvillea wordt syno
niem gesteld aan Cereus, ofschoon ze in een diagram als subgenus wordt beschouwd. Zijn inde
ling wijkt af van die voorgesteld door de I.O.S.-werkgroep (Hunt & Taylor [eds.] in 'Bradleya', vol 
4 [19861. In totaal worden 41 nieuwe kombinaties gemaakt. Ook bij dit artikel zijn zwart-wit en 
kleurenafbeeldingen geplaatst.
D.R. Hunt geeft op één pagina aanvullingen en verbeteringen op een eerder gepresenteerde lijst 
met cactusnamen voor de 'European Garden Flora' (Hunt & Taylor in 'Bradleya', vol. 5 [1 9871). 
De nieuwe naam Cleistocactus winterae ('winteri'), als vervanging van C. aureispinus (Ritter) 
Hunt (syn. Hildewintera aureispina), een homoniem van C, aureispinus Fric, is ongeldig.
S.A. Hammer geeft een 'checklist' van Conophytum-namen voor de soorten met soortaandui
ding van a-c (20 pp.). Van de 97 behandelde namen worden slechts 1 7 erkend. Vijf nieuwe sec
ties worden voorgesteld. Enkele zwart-witfoto's verlevendigen de lijst.

THE EU P H O R B IA  JO U R N A L, vol. 5 (19 8 8 )

In deze bibliofiele uitgave vinden we wederom een keur aan zeer fraai geïllustreerde artikelen
M. J. Kimberley stelt Leslie Charles ('Larry') Leach voor, bekend van publikaties over Aloë, 
Euphorbia en verscheidene genera uit de Asclepiadaceae, zoals zijn recentelijk verschenen revi
sie van Huernia (2 pp.).
W. Rauh verhaalt in 1 1 pagina's over kamvorming en dichotome vertakking bij succulente 
Euphorbia's. Ook M. Hunter heeft cristaatvormen als onderwerp (4 pp ).
S. Carter behandelt de Somalische vertegenwoordigers van de sectie Somalica (1 3 pp ), waar
toe een aantal struikvormige soorten behoort. Tien soorten worden besproken, waarvan drie 
nieuw zijn. E. socotrana komt, politiek gezien, niet uit Somalië.
D. Court vertelt over de bedreigde E. polycephala (4 pp ). Deze komt in twee verschijningsvor
men voor: in bergachtig of heuvelig terrein vormt de plant grote bulten, terwijl in valleien een 
matvormige groeiwijze wordt aangenomen.
K. Venter bericht in 1 p. over E. clavarioides, die in een krante-artikel werd genoemd.
D. Koutnik geeft een verhandeling over de succulente Euphorbia's die hij aantrof tijdens een reis 
door Namibië (10 pp.). Over de herontdekking van E. tanaensis lezen we in een verslag van A. 
Robertson (4 pp.).
N. H.G. Jacobsen verhaalt in 1 0 pp. over de Euphorbia's van het Skeleton Coast National Park en 
aangrenzende gebieden (NW-Namibië).
S. Carter is toe aan haar vijfde deel over de laatste door Pax beschreven Euphorbia’s uit Oost- 
Afrika (8 pp ). E. (Monadenium) schubei, E. stapfii, E. implexa (een synoniem van E. gossypi-
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na), E. uhligiana, E. winkleri en E. pimeleodendron (synoniem aan E. robecchii) worden voor 
het voetlicht gehaald.
Door dezelfde auteur worden een aantal van P.R.O. Bally's Euphorbia-aquarellen voorgesteld (7 
pp.l.
Van S.P. Fourie nemen we kennis van zijn derde deel over de succulente Euphorbia's van Trans
vaal (1 1 pp ), waarbij ditmaal een gedeelte van de dwergstruikjes wordt behandeld (E. tortira- 
ma, E. groenwaldii, E. clavigera, E. enormis - in tegenstelling tot haar naam een kleine plant - 
en E. schinzii)
E. meloformis en E. valida, door sommigen wel eens verenigd, zijn het onderwerp van een ver
handeling door G. Marx (1 0 pp ). Hij vindt deze, in 'het veld' zeldzame, planten goed te onder
scheiden. Laatstgenoemde heeft een grotere en meer verlengde hoofdstengel, aan de plant blij
vende bloemstengels en voorts is het wortelstelsel oppervlakkig en zwakker ontwikkeld.
S. Carter gaat in op de kwestie of de contoversiële, naam E. candelabrum aan Welwitsch moet 
worden toegeschreven, zoals Leach van mening is, of aan Kotschy (4 pp.). Zij is van mening dat 
de laatste auteur het taxon geldig heeft beschreven.
U. Deil en K. Müller-Hohenstein brengen het eerste deel over de Euphorbia's van Noord-Jemen 
(1 3 pp.) E. triaculeata, E. fractiflexa, E. inarticulata, E. cuneta, E. cactus, E. ammak, E. par- 
ciramulosa, E. fruticosa, E. schimpen en E. balsamifera ssp. adenensis worden in een fytoge- 
ografisch kader geplaatst.
In 36 pagina's worden vervolgens een aantal soorten in woord en beeld voorgesteld, waarvan 
enkele nog onbeschreven.
Biografieën van de auteurs en een index besluiten zoals gebruikelijk deze jaargang.

B. Jonkers

DIE M A M M ILLA R IA E ,
übersicht über die Arten, Varietaten und Synonieme der Mammillarien und verwand- 
ter Gattungen, door Dr. Bernd Hofmann et al., uitgave Zentrale Arbeitsgemeinschaft Mammil
larien beim Kulturbund der DDR. Aflevering 4 d.d. 1.12.1 988.
In deel 4 van dit losbladig systeem komen weer vele soorten aan de orde. Van tevoren zij opge
merkt dat alle besproken planten uitvoerig behandeld worden, waarbij eerst de oorspronkelijke 
diagnose gegeven wordt. Deze staat meestal in het Latijn, maar kan ook in het Duits, Engels, 
Spaans of Tsjechisch zijn. Daarop volgt onmiddellijk de (Duitse) vertaling van het origineel. Ver
volgens worden aanvullingen op de plantbeschrijving verschaft, de natuurlijke plaats van voorko
men vermeld, cultuurervaringen gegeven en afgesloten met kritische opmerkingen. Deze grondi
ge aanpak verdient alle lof, want daardoor ontstaat er een standaardwerk dat zijn gelijke thans 
niet kent. Jammer is het wel dat het op deze wijze erg lang zal duren, alvorens dit werk min of 
meer kompleet wordt. Echt kompleet kan het uit de aard der zaak nooit worden. Een grote ver
dienste is, dat elke besproken plant voorzien is van een kleurenplaat. Ook de oorspronkelijke af
beeldingen worden afgedrukt en als het enigszins kan foto's van de zaden.
De nu behandelde species zijn: Coryphantha sulcolanata, Mammillaria aureilanata, M. backe- 
bergiana, M. bocasana, M. coahuilensis, M. coahuilensis var. albiarmata, M. elegans var. 
meissneri, M. kraehenbuenhlii, M. leona, M. longimamma, M. matudae var. serpentiformis, 
M. microthele, M. orcuttii, M. plumosa, M. poselgeri, M. schiedeana en M. varieaculeata. 
Voorts is men begonnen met een aparte serie, waarin de twijfelachtige en niet geldig beschreven 
soorten aparte aandacht volgens hetzelfde stramien krijgen. Cactus cylindricus heeft de eer de
ze reeks te mogen gaan openen, een soort waarvan verondersteld wordt dat deze Mammillaria 
hamata voorstelt.

Theo Neutelings
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Het Succulentarium

BEN GROEN

Ouderen onder ons weten nog dat omstreeks 1 960 dr. B.K. Boom het plan 
had een nationale succulentencollectie op te bouwen. Deze collectie zou ook 
ten dienste staan van Succulenta, onder meer als leverancier van zaden voor 
het Clichéfonds. De vestigingsplaats werd Wageningen, waar faciliteiten 
voor een dergelijke collectie waren op het Instituut voor Veredeling van Tuin- 
bouwgewassen (IVT). Het plan is uiteindelijk uitgewerkt met medewerking 
van succulentenliefhebbers en specialisten. Belangrijke bijdragen tot de col
lectie zijn destijds geleverd door Buining, Van Marle, Uitewaal, De Boer en 
Boom. Ook zijn jaren veel planten opgekweekt uit zaad, onder meer verkre
gen van botanische tuinen. De verzorging van de collectie was voor de ver
antwoording van de heer W.J. Ruysch, terwijl dr. Boom het wetenschappe
lijk deel voor zijn rekening nam.
Talrijke artikelen zijn in deze periode door het duo De Boer en Boom gepubli
ceerd, vooral over Lithops en Conophytum. Nog steeds vormen deze artike
len een belangrijke bron van informatie van deze geslachten. Helaas eindigde 
na het overlijden van De Boer en Boom het onderzoekswerk en wenste het 
IVT de collectie af te stoten. Uiteindelijk bleek de Flevohof bereid het Succu
lentarium op te nemen en te verzorgen.

Het is nu 7 jaar geleden dat het Succulentarium van Wageningen naar de Fle
vohof te Biddinghuizen verhuisd is.
Bij de verplaatsing van de collectie heeft haar behoud voorop gestaan. De 
verzameling is internationaal erkend als botanische tuin met de afkorting BID. 
Deze erkenning houdt ook in dat er een wetenschappelijk verantwoord be
heer gevoerd wordt.
Omdat de hiervoor vereiste staf op de Flevohof ontbreekt, is er externe hulp 
gezocht. Dit had als resultaat dat het wetenschappelijk beheer in handen 
werd gelegd van de botanische tuinen van de Landbouwuniversiteit. Deze 
constructie was mogelijk door financiële steun van het ministerie van WVC. 
Gelukkig is van de Flevohofcollectie de administratie niet verloren gegaan, en 
alle informatie is nu ingevoerd in het computersysteem van de Landbouwuni
versiteit. Hierbij is veel speurwerk gedaan in de archieven van de eerder ge
noemde specialisten.
Een bekroning van het wetenschappelijk beleid was de erkenning door het 
IOS van de Astroloba, Conophytum en Faucaria verzamelingen op de Flevo
hof. Dit betekent dat deze "generic reserve collections" van mondiaal be
lang zijn. Een ander belangrijk resultaat van het collectiewerk wordt de publi- 
katie van de nationale succulentenlijst. Deze uitgave van de Stichting Neder
landse Plantentuinen heeft de namenlijst van de Flevohofcollectie als uit
gangspunt. Alle succulenten in de Nederlandse botanische tuinen staan hier 
in vermeld, met locatie en herkomstgegevens. Hiermee is voor het eerst een 
overzicht van wat er nu eigenlijk in Nederland aanwezig is.
Tevens kan deze lijst als gids gebruikt worden voor een aktuele stand van za
ken op nomenclatorisch gebied. David Hunt en Nigel Taylor van Kew Gar- 
dens hebben dit gedeelte op zich genomen.

Voor de gewone bezoeker of liefhebber zijn genoemde zaken niet zichtbaar. 
Hij of zij kan alleen de planten op de Flevohof in de border of achter glas bekij
ken. Het verschil met de kas thuis zal opvallend zijn om diverse redenen. In
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vrijwel iedere openbare verzameling zijn tijd, geld en ruimte zeer beperkt aan
wezige factoren. Individuele behandeling van planten is uitgesloten, water- 
geven, ziektebestrijding etc. gebeurt in het groot. In het Succulentarium is er 
voor gekozen om de border te beplanten met de sterke, grotere soorten. Klei
nere, kwetsbare planten zijn op het tablet geplaatst. Dit procédé is vrij gebrui
kelijk in botanische tuinen. Evenals bij collegatuinen is diefstal en vandalisme 
helaas te vaak voorkomend om planten zonder bescherming ten toon te stel
len.
De werkdruk op een openbare collectie is groot en vrijwel alle tuinen zijn ge
noodzaakt prioriteiten te stellen. Deze prioriteit wordt vertaald als specialisa
tie. Een tuin met een bepaalde specialisatie probeert van dat geslacht of die 
familie een goede collectie op te bouwen. Een algemene collectie als specia
lisatie wordt breedtespecialisatie genoemd en hierin is van alle geslachten in 
een familie wat te vinden. Het zal duidelijk zijn dat een breedtespecialisatie in 
succulenten al een grote collectie vertegenwoordigt. Een dieptespecialisatie 
houdt in dat van een geslacht zoveel mogelijk soorten verzameld worden. 
Voor het Succulentarium zijn de breedtespecialisaties Crassulaceae, Lilia
ceae, Mesembryanthemaceae en de dieptespecialisatie Conophytum Het 
onderzoeksmateriaal is normaal niet te bezichtigen, maar op de succulenten
dagen op 1 6 en 1 7 juni a.s. kunt u hier nader kennis mee maken. Het is in 
ieder geval een goede gelegenheid om (weer) eens kennis te maken met de 
grootste openbare succulentencollectie in ons land.
Botanische Tuinen Wageningen

EN ANDERE SUCCULENTEN
Haworthia truncata Schoeni., H.maughanii von Poelln. 
en hun hybriden

A.B. PULLEN

Bovengenoemde Haworthia-soorten zijn altijd zeer in trek geweest bij de lief
hebbers van bijzondere succulenten. Zelfs zij, die verder niets afweten van 
Haworthia-soorten, kennen deze planten wel. Beide soorten hebben blade
ren, waarvan de top afgeknot lijkt te zijn. Op het snijvlak is dan een lichtdoor- 
latend ''venster'' ontstaan. Dat maakt het mogelijk, dat de plant zich in droge 
perioden diep in de bodem terugtrekt of met zand overstoven raakt, maar 
toch nog voldoende licht opvangt voor het fotosyntheseproces. Het daarvoor 
benodigde bladgroen bevindt zich dan ook in de binnenste weefsels van de 
bladeren. Dergelijke lichtvensters komen we ook tegen bij bepaalde verte
genwoordigers van de Mesembryanthemaceae, zoals Fenestraria, Ophthal- 
mophyllum, Frithia en sommige Lithops-soorten.
Haworthia truncata - de soortnaam betekent "afgeknot”  - werd in 1 909 
door Schoenland beschreven. De bladeren staan in twee rijen gerangschikt. 
Een enkelvoudige plant maakt ongeveer 1 0-1 2 bladeren. Nieuwe bladeren 
worden in het hart gevormd; de oudere bladeren, aan de buitenkant, sterven 
geleidelijk af zodat de totale plant niet veel groter wordt. Op oudere leeftijd 
gaan sommige planten vertakken en kunnen op die manier meervoudige 
clusters vormen. Von Poellnitz (1 938) deelde deze soort in drie vormen in op 
grond van de dikte van het uiteinde van de afgeknotte bladeren:
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1. Haworthia 
truncata

2. Haw  orthia 
maughanii

3. Haw  orthia 
truncata 
X

Haw orthia 
maughanii

4. Bloei wijze 

Haworthia 

truncata

Foto's v.d schrijver
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Bladtop 3-4 mm dik: forma tenuis 
Bladtop 6-8 mm dik: forma truncata 
Bladtop 9-1 1 mm dik: forma crassa
Volgens Scott (1981) groeien de formae truncata en crassa altijd enigszins 
beschaduwd onder struiken terwijl de forma tenuis in grote clusters Ln de vol
le zon kan groeien.
Bayer (1 976), die deze planten uitgebreid bestudeerd heeft, ook en vooral in 
het veld, handhaaft de forma tenuis, maar dan in de rang van variëteit. De 
forma crassa wordt door hem samengevoegd met truncata, omdat beide op 
de natuurlijke groeiplaatsen door elkaar voorkomen. Later (1 982) kwam hij 
tot de conclusie, dat ook de forma tenuis niet als aparte vorm te handhaven 
was omdat zij in de cultuur niet behouden bleef. Ongetwijfeld zal er bij deze 
populaire planten ook in de cultuur wel onderlinge kruising zijn voorgekomen, 
zodat constante vormen, zo zij al aanwezig waren, in de cultuur allang ver
dwenen zullen zijn.
Fearn (1 966) heeft gesuggereerd, dat ook H. maughanii een vorm van H. 
truncata zou zijn. Deze soort groeit in de buurt van Oudtshoorn en Calitz- 
dorp, Kaapprovincie, Zuid-Afrika.
Omdat de meeste Haworthia's onderling gemakkelijk kruisen ligt het voor de 
hand, dat er vele hybriden bekend zijn. Gelukkig zullen de meeste soorten in 
de natuur onderling niet hybridiseren, omdat hun groeiplaatsen te ver uit el
kaar liggen. Bayer vermeldt een natuurhybride H. truncata x H. arachnoi
dea Ook in de verzamelingen zal het aantal kruisingen vermoedelijk wel mee
vallen, omdat de meeste liefhebbers hun Haworthia's van stek vermeerderen 
en niet door middel van zaad.
Toch zijn er kruisingen bekend. Voor de hand ligt natuurlijk, dat H. truncata 
gekruist werd met H. maughanii. Deze hybride houdt het midden tussen de 
eigenschappen van beide soorten. Een andere kruising is in omloop onder de 
naam H. mantelii.
Deze plant schijnt een kruising te zijn tussen H. truncata en H. cuspidata 
Omdat we hier met een kruising te doen hebben is het beter de schrijfwijze H. 
x manteiii te gebruiken of deze plant te beschouwen als een cultivar: Hawor- 
thia cv. Manteiii (Uitewaal, 1970). Pilbeam (1 983) geeft een afbeelding 
van een hybride H. truncata x H. limifolia Ook kruisingen met andere soor
ten worden wel vermeld.
Haworthia maughanii - genoemd naar een zekere H. Maughan-Brown -werd 
in 1 932 door Von Poelnitz beschreven. Zij heeft, net als H. truncata, afge
knotte bladeren, die hier echter niet in twee rijen, maar spiraalsgewijs inge
plant staan. De bladtoppen zijn min of meer afgerond. De soort groeit 
meestal enkelvoudig, maar kan op latere leeftijd ook (kleine) clusters vormen. 
Verder zijn er geen aanzienlijke verschillen. H. maughanii komt voor in een 
zeer klein verspreidingsgebied aan de westrand van het gebied, waar de ver
schillende vormen van H. truncata voorkomen.
Ook H. maughanii heeft bijgedragen aan het tot stand komen van verschil
lende mooie hybriden.
De bloemen van beide soorten zijn de typische Haworthia-bloemen, die 
iedereen wel kent. Veel sierwaarde voegen zij niet aan de planten toe.

Beide soorten kunnen vermeerderd worden d.m.v. zaad. Het grootste pro
bleem is om aan goed en soortecht zaad te komen. Dat niet alle zaad soort- 
echt is bewijst het optreden van de hybriden. Wanneer men goed zaad van 
Haworthia's heeft is het opkweken van planten uit zaad beslist niet al te 
moeilijk.

101



Haworthia's zijn in het algemeen niet moeilijk te kweken. Hoewel men in 
sommige verzamelingen de planten in de zon ziet staan geef ik er persoonlijk 
de voorkeur aan om Haworthia's lichte schaduw te geven, ook de soorten, 
waar het in dit artikel om gaat. Elk goed grondmengsel zal voldoen, mits het 
doorlatend genoeg is. Haworthia's hebben dikke, zware wortels, hetgeen er 
op wijst, dat een wat zwaardere grond, met leem of klei erdoor, goed voor ze 
is. Regelmatig verpotten maakt, dat ze goed doorgroeien. Een plant, die zijn 
wortels kwijt is moet altijd verpot worden. In oude, uitgeputte grond zal een 
Haworthia niet gemakkelijk opnieuw wortels maken. Zelf houd ik de planten 
's winters droog. Vroeg in het voorjaar kunnen ze dan weer aan de groei ge
bracht worden. Water geven bij te lage temperaturen kan tot wortelverlies lei
den. Ook kunnen dan gemakkelijk bladeren gaan wegrotten. Goed afsnijden, 
tot op het gezonde weefsel in zo'n geval. De wonden afdekken met houts- 
koolpoeder of sigarenas en enige weken goed laten drogen alvorens de plant 
opnieuw op te potten. Met moderne cultuurmethoden op lava of andere iner
te substraten heb ik, althans voor wat betreft de Haworthia's, geen ervaring. 
Ik hoop hiermede (opnieuw) een lans gebroken te hebben voor deze mooie 
en interessante succulenten.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuw/eusen

NIEUW BESCHRIJVING

Mammillaria subgenus Cryptocarpa subgenus novum

A. KEIZER

Uitgebreid onderzoek heeft ertoe geleid te besluiten binnen het geslacht 
Mammillaria tussen de ondergeslachten Mamillopsis en Mammillaria een 
nieuw ondergeslacht Cryptocarpa te plaatsen.

Plantae plerumque parvae turmasque formantes. Spinis centralibus rectis raroque hamatis vel 
absentibus. Flores minime 25 mm diametientes, lanciformes vel tubi-infundibuliformes, purpure- 
orosei tubo passim bene evoluto. Ovarium in corpore involutum, fructus plus minusve in corpore 
abditi. Reliquiae floris non decidentes.
Species typica: M. longiflora (B. & R.l Berger.

Planten meestal klein en groepen vormend, middendorens recht of ontbre
kend, zelden gehaakt. Bloemen met een doorsnede van tenminste 25 mm, 
schotelvormig of buis-trechtervormig, purperrose met over het algemeen een 
duidelijk ontwikkelde bloembuis. Vruchtbeginsel ingebed in het plante- 
lichaam, de vruchten eveneens min of meer in het plantelichaam verborgen. 
Bloemresten niet afvallend.

In het artikel, in samenwerking met de medewerkers van de Mammillaria 
Werkgroep Noord, wordt uiteengezet, welke overwegingen en gevolgtrekkin
gen geleid hebben tot de oprichting van dit nieuwe ondergeslacht.

Latijnse diagnose: Drs. J.C.M. Theunissen, waarvoor m ijn dank.

West eind 96, 9 6 3 6  CE Zuid broek
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KRITISCH BESCHOUWD
Een herplaatsing  van  de Lon g iflo rae  in de system atiek  
van  het geslacht M am m illaria

K.H. HOFSTEE, A. KEIZER, R.J. KRUITER, P. VAN VEEN EN J. VEENSTRA

De Mammillaria Werkgroep Noord (M.W.N.) heeft diepgaand de soorten 
bestudeerd en onderling vergeleken, die door D.R. Hunt in 1 971, 1 981 en 
in de jaren 1 983 t/m 1 987 zijn samengebracht in de sectie Hydrochylus 
van het ondergeslacht Mammillaria. Met name besteedden wij hierbij aan
dacht aan de soorten, vermeld in de eerste serie, de Longiflorae 
Deze serie werd door Hunt (1 981) als volgt omschreven:
Bloemen groot (langer dan 25 mm), schotel- of buis-trechtervormig, purper- 
rose met goed ontwikkelde bloembuis; vrucht gedeeltelijk tot geheel in het li
chaam van de plant verzonken; planten meestal klein en groepenvormend, 
middendorens zelden gehaakt (M. longiflora), normaliter recht of ontbre
kend.
Als typesoort is M. longiflora (B. & R.) Berger aangewezen. Deze serie omvat 
5 soorten uit het westen van Mexico.
De opvattingen en inzichten van Hunt zijn in de loop der jaren diverse malen 
gewijzigd. Duidelijk blijkt dit als we de indeling van de serie Longiflorae naast 
elkaar zetten, zoals deze in 1971 en 1 987 werden vastgelegd.

1 971 1 987
Serie Longiflorae D.R. Hunt Serie Longiflorae
22. M. tetrancistra (typesoort van 1 3. M. longiflora

het geslacht Phellosperma B. fa. longiflora
& R.; fa. stampferi
M. phellosperma) 1 4. M. saboae
M. longiflora-groep var. saboae

23. M. goldii fa. saboae
24. M. saboae fa. haudeana
25. M. theresae var. goldii
26. M. longiflora (typesoort van 1 5. M. theresae

het geslacht Krainzia Backeb.) 1 6. M. napina
27. M. guelzowiana M. hernandezii

M. napina-groep 1 7. M. deherdtiana
28. M. napina var. deherdtiana
29. M. dodsonii var. dodsonii
30. M. deherdtiana

Een nadere bestudering van het begrip ''longiflorae'' (lange bloemen) leidt 
tot enige onzekerheid, daar het niet duidelijk is, wat Hunt hiermede bedoelt. 
In zijn omschrijving vermeldt hij immers, dat de bloemen groot zijn (langer 
dan 25 mm). Betreft het hier de diameter van de bloemen? Daarnaast wordt 
het bestaan van een goed ontwikkelde bloembuis vermeld. De combinatie 
van deze twee faktoren (bloemdiameter + goed ontwikkelde bloembuis) past 
zeker voor M. saboae en M. theresae Het begrip is ook goed van toepassing 
op M. longiflora, hoewel hierbij reeds een komplikatie optreedt. Door Rep- 
penhagen (1 979) wordt een aan M. longiflora verwante soort beschreven 
als M. stampferi, die echter door Hunt behandeld wordt als een vorm van M.
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longiflora en daarmee door het bezit van een veel kortere bloembuis veel 
"g lans" wegneemt van het begrip longiflora.

Maar ook M. napina en M. deherdtiana werken niet echt mee aan een goede 
beeldvorming van deze serie. Zij hebben wel grote, maar geen lange bloe
men. Geografisch zijn deze soorten ver verwijderd van de groeiplaatsen der 
overige Longiflorae, hetgeen voor Hunt (1971) aanleiding was, deze als een 
overblijfsel, een relict te beschouwen, zodat ze "prim itief" zouden zijn in 
evolutietermen. Als andere mogelijkheid noemt hij nog, dat ze een geschei
den groep zou vormen, die minder nauw verwant zou zijn.

Dit gebrek aan homogeniteit bracht ons ertoe om na te gaan, of er andere 
kenmerken te vinden waren, die bij deze plantengroep min of meer regelma
tig terug te vinden zijn. Het was uiteindelijk de heer A. Keizer, lid van de 
M.W.N., die wees op de overeenkomst in deze groep, namelijk het voorko
men van de "verborgen bessen". Onze aandacht richtte zich op dit ver
schijnsel. Het betreft hier het in het plantelichaam opgesloten vruchtbeginsel 
en later zelfs een nagenoeg geheel ingebedde vrucht (M. theresae). Na rij
ping wordt de vrucht meestal min of meer zichtbaar. Dit is typerend voor de
ze groep van planten. Hunt (1981) vermeldde dit wel in zijn omschrijving van 
de serie Longiflorae, doch niet in de diagnose (1971). Hij besteedde hieraan 
naar onze mening verder geen of althans te weinig aandacht. Tevens blijkt, 
dat een verwante soort, n.l. M. guelzowiana, overeenkomstige kenmerken 
vertoont. Deze soort werd door Hunt in de eerste publikatie (1 971) al eens in 
de serie Longiflorae opgenomen, maar later weer in een "parkeerstand" bij 
de Ancistracanthae ondergebracht, d.w.z. dat hij hem daar plaatste totdat hij 
er een betere bestemming voor zou vinden. Nadere studie wees uit, dat Bac- 
keberg (1961) reeds de eigenschap van de "verborgen bessen" heeft on
derkend, doch hij heeft voor deze soort en M. longiflora indertijd het geslacht 
Krainzia geïntroduceerd. Latere opvattingen hebben geleerd, dat dit te ver 
gegrepen was en dit werd door Hunt (1971) niet meer gehanteerd.

Als we ervan uitgaan, dat niet de lange bloemen kenmerkend zijn, doch als 
typerend moet worden beschouwd het in het plantelichaam in meerdere of 
mindere mate ingebed zijn van het vruchtbeginsel en de vrucht, dus de ver
borgen bessen, dan is het naar onze mening gerechtvaardigd, hiervoor de 
naam Cryptocarpa te introduceren. Aangezien voorts sprake is van een goed 
omgrensde groep van vertegenwoordigers van het geslacht Mammillaria, 
wordt hieraan niet voldoende belang toegekend, als ze gehandhaafd blijven 
in het ondergeslacht Mammillaria. Het is naar onze mening dan ook ten volle 
verantwoord, dat een ondergeslacht Cryptocarpa is geplaatst na het onder
geslacht Mamillopsis. Het op de Cryptocarpa volgende ondergeslacht is 
Mammillaria met de Sectie Hydrochylus.

Het ondergeslacht Cryptocarpa wordt in drie series verdeeld, te weten:
1. Serie Longiflorae met de soorten M. longiflora, M. saboae en M. theresae;
2. Serie Napinae, die noodzakelijk is geworden om deze geografisch afge

scheiden plantengroep te omgrenzen, die bovendien veel kleinere bessen 
heeft en ook iets afwijkende bloemen vormt door de kortere bloembuis. 
Het betreft hier M. napina en M. deherdtiana;

3. De laatste soort, M. guelzowiana, wijkt in habitus, bedoorning, bloem- 
grootte en besinplanting zozeer van de anderen af, dat wij deze hebben 
ondergebracht in de monotypische serie Guelzowianae.
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M.s&boee
V

M.longiflora

M.napina

Ondergeslacht Cryptocarpa 

serie:

LONG/FLORA E M. longi flora 
M. saboae 
M. theresae

serie:
NAPINAE M. napina -------- *

M. deherdtiana  ^

De "verborgen bessen" van het
ondergeslacht Cryptocarpa. Tekening: K.H. Hofstee

serie:
GUELZO VZIA NA E M.guelzowiana

Het overzicht kan derhalve als volgt worden samengesteld: 
Ondergeslacht Cryptocarpa

Serie Longi florae
M. longiflora fa. longiflora 

fa. stampferi
M. saboae var. saboae fa. saboae 

fa. haudeana
var. goldii

1 5. M. theresae 
Serie Napinae 

1 6. M. napina
1 7. M. deherdtiana var. deherdtiana fa. deherdtiana

fa. dodsonii
Serie Guelzowianae

1 8. M. guelzowiana
(wordt vervolgd)

Literatuur:
C. Backeberg, Die Cactaceae, Bd. 5, p. 3508, 1 961;
D. R. Hunt, Schumann and Buxbaum reconciled, CSJGB Vol. 34, p. 53-72, 1971;
D.R. Hunt, Revised classified list of the genus Mammillaria, CSJGB Vol. 43, p. 41 -48, 1981; 
D.R. Hunt, A new review of Mammillaria names, reprinted from Bradleaya 1 983-1 987, 1 28 
pag., BCSS, 1987;
W. Reppenhagen, KuaS 30 (8): 1 87 (1 979) vide D.R. Hunt, Recent Mammillaria Discoveries, 
CSJGB vol. 41, p. 95-1 10 (1979).

Corr. adres: K.H. Hofstee, Kolholsterweg 10, 9 9 8 7  NL Zijldijk

105



VOOR BEGINNERS
HANS POEL

Als je collectie groter wordt en dit kan snel gaan, kan het verpotten een hele 
klus worden. Toch is er niet aan te ontkomen. Het substraat raakt uitgeput of 
de pot is te klein geworden. Er zijn liefhebbers die ieder jaar alles verpotten, 
zover ga ik niet.
Ik houd het op eenmaal in de twee jaar, met uitzondering van die planten 
waarvan de pot te klein is geworden. Het gebruik van ronde of vierkante pot
ten is een kwestie van persoonlijke smaak; de laatste hebben evenwel het 
voordeel dat ze zonder loze ruimte dicht tegen elkaar gezet kunnen worden 
wat ruimtebesparend is en ook netjes staat. Let bij het verpotten goed op de 
eventuele aanwezigheid van wortelluis. Indien aanwezig de luis eerst goed 
afspoelen voordat de wortels in het verse substraat en in een andere pot wor
den gezet. Gebruik potten waarvan de grootte in verhouding is tot de plant. 
Kleine planten in te grote potten staat minder fraai vind ik, maar anderen den
ken hier mogelijk anders over.
Wat is de beste tijd om te verpotten? Velen doen dit in het voorjaar voor de 
bloei, anderen in juli/augustus na de bloei. Het maakt niet zoveel uit. Bij het 
verpotten in juli komen de planten in het algemeen voor de winter nog goed 
aan de groei, waardoor ze sterk de winter in kunnen gaan.
Daar ziektes en plagen de grote belagers van onze collectie zijn, in deze slot
aflevering nog wat nadere informatie ter aanvulling op hetgeen al eerder ge
schreven werd. Wees bij de controle op wolluis bijzonder attent op de achter
kant van de planten en potten. Dit is de plaats waar ze zich het liefst nestelen, 
dus houdt dit goed in de gaten, anders kan er groeistilstand en grote schade 
ontstaan.
Een goede loep bij het controleren van de planten in het algemeen is onont
beerlijk. Op met name Echinocereus en Mammillaria zien we nogal eens roet
achtige vlekken.
Deze worden veroorzaakt door de uitwerpselen van dopluizen die vies kleve
rig zijn en uiteindelijk als zwarte vlekken te zien zijn. Het tijdig nemen van 
maatregelen (zie de eerste aflevering) kan deze misère voorkomen of beper
ken. Hoewel mieren de planten in het algemeen geen echte schade toebren
gen, kan een mierenkolonie in de kas wel heel vervelend zijn, vooral als ze 
zich onder in de potten gaan nestelen; bovendien slepen ze met de zaden. 
Enkele goudsbloemen in de kas doet hier wonderen, de mieren verdwijnen 
dan spoorslags.
Soms kunnen slakken ons treiteren. Ze vreten hele stukken uit de planten. 
Wat slakkekorrels op de bodem van de kas of tussen de potten in de tabletten 
geeft hier vaak uitkomst.
Kurkachtige vlekken zoals die bij bolcactussen nogal eens voorkomen kunnen 
een gevolg zijn van ouderdom en eigen aan de soort. Bij jonge planten kun
nen ze ontstaan als de planten in hun groei worden belemmerd door onregel
matig en met te kalkrijk of te koud water te gieten. Soms verschrompelen 
planten of vertonen ze rimpels, meestal is dit een gevolg van te veel stikstof 
waardoor de verdamping van vocht via de oppervlakte te groot wordt. Geef 
deze plant een heel lichte plaats met veel frisse lucht en giet voorzichtig. Gla
zige vlekken ontstaan vaak door een te hoge luchtvochtigheid of door tocht. 
Als de hele plant glazig wordt bij vriezend weer is ze te nat geweest en gaat 
ze verloren. In de winter en in het voorjaar doet zich nogal eens het zoge-
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naamde koprot of zwartrot voor in de koppen van de planten. Als de weefsels 
in de plant nog niet zijn aangetast is ze nog wel eens te redden door de kop 
eraf te snijden, maar veelal is er geen kruid meer tegen gewassen. Soms is 
het onduidelijk waaraan de plant lijdt; een virus zou de veroorzaker kunnen 
zijn. Over voorkoming en bestrijding ervan is echter nog zeer weinig bekend. 
Hopelijk helpt het bovenstaande je enigszins bij het herkennen en bestrijden 
van de meeste euvels die zich bij onze planten zoal kunnen voordoen. Laatje 
er evenwel niet door ontmoedigen want gelukkig weegt het plezier dat je aan 
de hobby beleeft in het algemeen ruimschoots op tegen de problemen die 
zich kunnen voordoen.
Groenedijk 30, 3454 PD De Meern

REISBESCHRIJVING
Brazilië: het land van de Cephalium dragers (IV)

CARLA WOLTERS
Vrijdag 18.7 .86
We zitten op 900 m boven de zeespiegel. We hebben hier in dit zeer eenvou
dig hotelletje voor overnachting plus ontbijt élk nog geen 3,50 Hfl. hoeven 
neer te tellen. Alhoewel, ontbijt, 't is niet meer dan een mandje vol crackers 
met wat ''manteiga'' (boter) dat als enige beleg diende en wat koffie toe. 
Wonderwel geen nachtelijke onderbreking gehad van de gevreesde muggen 
waar we uit voorzorg maar onze netten voor hadden opgehangen. We lieten 
Grao Mogol achter ons, ofschoon iedereen nog graag eens naar D. horstii 
had willen zoeken.
In een downstemming verliet ik dit lieflijk gelegen dorpje waar ik aan ver
knocht raakte met z'n arme goudwassertjes en z'n prachtige natuur. Onder
weg zien we Micranthocereus auri-azureus, maar moeten ons beperken tot 
bezichtiging vanuit de wagen.
We reden een heel eind deze dag en bezochten de groeiplaatsen van Micran
thocereus violaciflorus en Discocactus pugionacanthus. In de omgeving 
van Mato Verde beland duiken opeens katoenplantages op. De vogelfauna is 
ook interessant. We zagen ondermeer krijsende groene parkieten. Vele soor
ten worden gevangen en in veel te kleine kooitjes langs de weg verkocht. Je 
zou er zo wat willen kopen om ze weer de vrijheid te gunnen, maar dit is een 
druppel op een gloeiende plaat. Onderweg slaan we weer wat mondvoorraad 
in tegen absurd lage prijzen. Neem nou een fles mineraalwater = "Agua mi- 
neral'', 1 I. bronwater in een plastic fles voor de wegwerpprijs van 5 ct. Daar 
kunnen ze nog niet eens de produktiekosten van de fles mee dekken. Bittere 
armoede is hier dan ook troef.
De eerste Coleocephalocereus goebelianus worden we gewaar bij Porteirin- 
ho. Hun bestand werd groter naarmate de tocht vordert. Verder tekenden we 
de standplaatsen van Melocactus robustispinus, PHosocactus pachycla- 
dus, Austrocephalocereus albicephalus, Leocereus glaziovii en Arrojadoa 
aureispina op die vooral in Mato Verde 'n grote populatiedichtheid kennen. 
Naar Arrojadoa horstiana werd tevergeefs gezocht.
We overnachtten hier in Mato Verde. Lang gezocht voor een degelijk onder
komen. Eerst een douche genomen. Voor doucheknoppen en dergelijke 
werd wel gewaarschuwd en ik werd bij het draaien aan de verstelknop dan 
ook een akelige kruipstroom door mijn vingers gewaar. Het was ook altijd een 
probleem om water op temperatuur te krijgen, óf het is steenkoud of hardstik-
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schrijfster

ke warm. De lichtschakelaar op de douchekamer was ook al zoiets. Onbe
schermd en vrij, slechts met wat draadjes verbonden in zo'n vochtige omge
ving! Dat soort toestanden zijn hier heel algemeen.
Om 20.00 uur een hapje gegeten in het restaurantgedeelte onder. Wie 
schetste onze verbazing: we troffen Braun, Esteves en z'n zoon aan, ook aan 
het diner in hetzelfde hotel, in hetzelfde dorp op dezelfde tijd in dit onmetelij
ke land... is een wonder op zich! We voegden ons 's avonds bijeen en bab
belden over en weer.

Zaterdag 1 9 .7 .8 6
Gisteren 280 km gereden. In ons hotelvertrek hadden we bedden waar we 
op handige wijze d.m.v. één trekbeweging eenvoudigweg een muskietennet 
naar beneden konden halen. Dat was nog eens service. Blijkens het ontbijt 
van vanmorgen konden we stellen dat we er weer een stukje op vooruit zijn 
gegaan: het simpele ontbijt bestond uit: broodjes, maria-koekjes, boter en 
banaantjes. Koffie en fruitsap voor de "doorspoeling". Stoelen waren niet 
aanwezig, een TV mocht met z'n schreeuwende geluiden echter zeker niet 
ontbreken, zelfs op dit vroege uur niet! Zoals afgesproken troffen we onze ka
meraden ook aan het ontbijt; nadat we een "statieportret" vervaardigd had
den scheidden onze wegen zich.
Nu duurde het niet lang of we zouden de staatsgrens naar Bahia overschrij
den. Het werd alsmaar heter en droger. Verzengende hitte heerste op enkele 
standplaatsen die we aandeden. Gelukkig bracht de wind al rijdende onder
weg verkoeling.
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F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad, 
tel. 03200-41379.
PROPAGANDA
W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT 
Montfoort, tel. 03484-1083.
MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 
3481 VN Harmelen, tel.: 03483-2300.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23,
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REDAKTIERAAD:
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zitter) en B. Zonneveld.
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10, 7711 KG Nieuwleusen
VERENIGINGSNIEUWS:
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad.. 
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschij
nen.
ADVERTENTIE EN VRAAG EN AANBOD
M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. 
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.

LOSSE NUMMERS
P. Melis, Korenbloemstr. 13, 5409 AX Odiliapeel.

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.
INSTELLINGEN
BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Kataiogus a f 1,50 te bestellen op girorek.nr. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.
CLICHÉFONDS
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
DIATHEEK
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum, 
tel. 045-272461.

BOEKENVERKOOP, R.Z.H. EN 
VERENIGINGSARTIKELEN
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lun- 
teren, tel. 08388-3579.
Het boek Discocactus is nog slechts voorradig in 
Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam". Verklarend 
woordenboek van nagenoeg alle voorkomende La
tijnse cactus- en vetplantennamen. Prijs f 12,50 + 
f 3,- verzendkosten per stuk.
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 jaar
gang per band. Prijs / 16,- per stuk incl. porto
kosten.

3 Verenigingsspelden in broche-vorm of als 
steekspeld. Prijs / 4,- per stuk.

4 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.

5 Propaganda-folders en affiches.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortin
gen.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta 
afd. verkoop 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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E V E N E M E N T E N K A L E N D E R 9- ju n i 3e  L e id s e  c a c tu s -  e n  v e tp la n te n -
19 m e i : G o u d s e  c a c tu s b e u rs ,  in fo  in  Het b e u rs , in fo  in  h e t m a a r tn u m m e r.

m a a r tn u m m e r . 9 ju n i T w e e d e  V la a m s e  P la n te n b e u rs  in
19 m e i : 2 e  R u i lb e u r s  v a n  d e  a fd e l in g  

B ra b a n t-B e lg ië  in  de  z a a l d e  W it te
h e t k a s te e l van  P o e ke , K a s te e ls t r .  
29  te  A a lte r .

L e e u w  te  V ilv o o rd e . 9 -10  ju n i T e n to o n s te l l in g  va n  C a c tu s c lu b  ’t
19-20 m e i : T e n to o n s te l l in g  va n  "L e u c h te n b e r -  

g ia ” .
S te k e lt je  in  z a a l M o le n h o f ,  M e c h e l-  
s e s tre e n w e g  47, 2660  W il le b ro e k .

19-27 m e i : C a c tu s -  en  v e tp la n te n te n to o n s te l
l in g  te  G e n t, in fo  in  h e t m e in u m 
m e r.

16-17 ju n i C a c tu s  en  S u c c u le n te n w e e k e n d  in  
d e  F le v o h o f,  in fo  in  h e t m a a r t-  en  
m e in u m m e r.

20  m e i : O p e n  d a g  va n  d e  a fd . N rd .-M id d e n  
L im b u rg , in fo  in  h e t a p r i ln u m m e r .

23  ju n i P la n te n b e u rs  te  D o rd re c h t, in fo  in 
h e t m e in u m m e r.

24 m e i : T e n to o n s te l l in g  e n  b e u rs  va n  d e  a f 
d e l in g  A c h te r h o e k ,  in fo  in  h e t 
m a a r tn u m m e r .

23 ju n i-1  ju l i L e id s e  c a c tu s s h o w  in  de  H o r tu s  
B o ta n ic u s , in fo  in  h e t m a a r tn u m 
m er.

24-27 m e i : O p e n d e u r  d a g e n  b ij  J . C a lle b e r t ,  T i j l  
U ile n s p ie g e ls t r .  11, B -8020  O o s t-  
k a m p .

29  ju n i-2  ju l i C a c tu s  e n  S u c c u le n te n te n to o n s te l
l in g  in  h e t c o m p le x  C e ra -a b b . Z u id - 
s t ra a t  te  R o e s e la re .

26-27 m e i : O p e n -d e u r  va n  d e  ve r. C a c tu s w e e l-  
d e  te  T u rn h o u t,  v o o r  In fo  M . B a s ti-  
a e n s s e n s ,  B r a s s c h a a t .  T e l.  03 - 
651 9 2 11 .

30  ju n i-2  ju l i T e n to o n s te l l in g  te  R o e s e la re  va n  de  
ve r. G R U S O N IA . In fo . b ij  J o h a n  
K e irs e , G u ld e n s p o re n s tra a t  7, 8020  
O o s tk a m p . T e l. 050 -824660 .

27  m e i : In te rn a t io n a le  A s c le p ia d a g ,  in fo  in  
h e t m a a r tn u m m e r .

18 a u g . L a n d e li jk e  r u i lb e u r s  a fd . W e s t-  
B ra b a n t.

27 m e i : G ro te  v e rk o o p b e u rs  te  V ilv o o rd e , 
B ra b a n t-B e lg ië . In fo  b ij  J a n  W o u -

25  a ug . S u c c u le n te n b e u rs  va n  h e t O o s te n , 
in fo  in  h e t m e in u m m e r.

te rs , P e rk s e s te e n w e g  127, 3090  
K a m p e n h o u t.

1 s e p t. 13e In te rn a t io n a le  c a c tu s -  e n  ve t- 
p la n te n m a rk t  te  N ijm e g e n .

1- 3 ju n i : C a c tu s -e x p o  in  d e  b o ta n is c h e  tu in  
te  M o n a c o  in  s a m e n w e rk in g  m e t d e

8- 9 s e p t. E .L .K . te  B la n k e n b e rg e , n a d e re  in fo  
in  h e t ju n in u m m e r .

F ra n s e  c a c tu s  e n  v e tp la n te n  ve r. A l- 15-16 s e p t. P la n te n b e u rs  in  d e  H o r tu s  in  H a re n .
A P S . 23 s e p t. I n te r n a t io n a le  S u c c u le n te n b e u r s

3- 4 ju n i : P la n te n te n to o n s te l l in g  in  h e t C u ltu 
re e l C e n tru m  te  Z o ld e r.

va n  d e  ve r. L E U C H T E N B E R G IA  te  
B ra s s c h a a t.

3 ju n i : J a a r l i jk s e  te n to o n s te l l in g  va n  d e  
a fd . C A C T U S W E E L D E  a fd . N o o rd e r-

6 o k t. R u ilb e u rs  va n  h e t N o o rd e n  te  Z u id -  
la re n , in fo  in  h e t m e in u m m e r.

k e m p e n . In fo  M . B a s t ia e n s s e n s , 
B ra s s c h a a t.  T e l. 03 -6519211 .

30-11 /9 -12 V IV O K A  90  te  M id d e lb u rg .

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

DOUG 1  VIVI ROWIAND
200 Spring Bood •  Kamptlon. o*d •  £ngkind MK42-AND 

letoprion» B«dfofd (0234) 54970

Bewaarbanden voor Succulenta’s 
Verenigingsspeldjes 
Ansichtkaarten /'(x j
Propagandafolders 
Mevr. v. Die 
Molenweg 56 - 6741 KA Lunteren

IN DE BAN VAN BLOEMEN?

cV T 7 .

Of het nu de mini-bloemen van 
Aztekium ritteri of de reuze-bloem 

van menig Ephyllum-hybride is 
wat U zoekt.

Bij ons bent U aan het juiste adres:

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl. 

Telefoon 04763-1693
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Hr. W.J.M. Sterk, Ere lid
Tijdens de Algemene jaarvergadering van 7 april in Den Helder is de op 26 februari overleden Hr. W.J.M. 
Sterk, posthuum tot Erelid benoemd.
Dit geschiedde op voordracht van de afdeling Eindhoven. De verdiensten van de Hr. Sterk waren groot en 
zo divers dat deze benoeming met algemene stemmen aanvaard werd.

Sprekerslijst
Op deze vergadering is ook de nieuwe sprekerslijst overhandigd. Het is de bedoeling dat deze lijst regel
matig bijgewerkt wordt.
Hr. Alsemgeest zal dit op zijn computer bijhouden. Wij verzoeken U dan ook om alle wijzigingen aan hem 
door te geven, bij voorkeur schriftelijk.
Succulenta sprekerslijst
p/a Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort.

Ontzetting uit het lidmaatschap van Hr. Süpplie
Tijdens de Algemene jaarvergadering is ook het beroep van Hr. Süpplie tegen zijn ontzetting behandeld. 
Deze ontzetting is met grote meerderheid door de Algemene Vergadering bekrachtigd.

R.Z.H.
Voor de beginners zijn de pakketjes aan de deelnemers verzonden. Mocht er op de een of andere manier 
iets mis gegaan zijn meldt U dit dan even aan Mevr. van Die. Rob dg q

SUCCULENTENCOLLECTIE IN FLEVOHOF AANLEIDING VOOR MANIFESTATIE "PRIKKELEND GROEN”

Van de 500 botanische tuinen in de wereld mag de cactussen- en vetplantencollectie in Flevohof tot de 
meest complete succulentaria gerekend worden. De collectie heeft daarom een grote wetenschappelijke 
waarde. Er komen 8000 verschillende soorten voor waarvan 70 procent cactus is en 30 procent vetplanten
soorten. De verzameling heeft ook een museale betekenis. Zij bevat namelijk een niet gering aantal be
dreigde soorten (onder andere van Madagascar).
Voor Succulenta, de vereniging voor liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, is deze unieke col
lectie aanleiding geweest om samen met Flevohof een weekend te organiseren geheel in het teken van 
succulenten. Onder de titel 'Prikkelend Groen’ vindt dit weekend plaats op 16 en 17 juni aanstaande in 
Flevohof.
De vereniging Succulenta heeft de collectie succulenten als aanreiking gezien voor de organisatie van 
een weekend dat geheel in het teken staat van het prikkelend groen. De bezoeker kan kennismaken met 
het zaaien, stekken en enten van planten. Er worden lezingen gehouden, films en dia’s getoond en bij een 
uitgebreide boekenstand kan men zich oriënteren op het succulentengebied. Onder deskundige leiding 
kan kennisgemaakt worden met de grote succulentenverzameling. Verder kunt u alles te weten komen 
over de verzorging van cactussen en vetplanten.
Er zijn verschillende organisaties aanwezig waarbij de cactus- en/of vetplantliefhebber zich kan aanslui
ten. En zelfs in de vorm van kunst is het prikkelend groen vertegenwoordigd.
Flevohof is in het voorjaar op z’n mooist. Bij een bezoek aan de succulentenmanifestatie is het zeer de 
moeite waard om ook de rest van het park met de vele wereldtuinen te bezoeken. Voor de leden van Suc
culenta is met de, op deze bladzijde, aanwezige reduktiebon een bezoek op dit weekend extra aantrekke
lijk gemaakt.

BELEEF DE DAG VAN JE LEVEN
Deze aktiebon verleent de houder t 5,00 korting p.p. op de normale entreeprijs van 
Flevohof tijdens het Succulentenweekend "Prikkelend Groen” op 16 en 17 juni 
1990. Deze bont geldt voor vier personen.

Normale prijs

t  17,50 voor volwassenen 
1 15,00 voor senioren ouder dan 60 jaar 
f  15,00 kinderen van 4 t/m 6 jaar 
f  12,50 kinderen van 7 t/m 12 jaar

Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingsakties voor of op Flevo
hof. J
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AFDELINGSNIEUWS 
Afd. Achterhoek
14 juni, nabeschouwing tentoonstelling + Echino- 
cactus.
Atd. Arnhem
14 juni, Plantenkeuring in groepen. Plaats: Zaaltje 
van de Speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het 
pand Floralaan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 
uur.
Afd. Brabant-België
23 juni, busreis naar Nederland.
29 juni, gespreksavond over verspenen en enten. 
Plaats: Horteco, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aan
vang: 20.00 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
7 juni, lezing door Hr Pullen.
Afd. Dordrecht e.o.
14 juni, kasbezoek bij een lid, Hr. P. Kooyman.
Afd. Drenthe
6 juni, kasbezoek bij Hr. Meerman, Delfzijl.
Afd. Eindhoven
4 juni, lezing over de Asclepediaceae door Hr. de 
Meuter.
9 juni, excursie naar België, reserve 2 juni. Plaats 
De Leeuw, Provincialeweg 102, Veldhoven.
Afd. Flevozoom
21 mei, H. de Looze met een reis langs de Noord
westkust van Amerika.
18 juni, Traditionele onderlinge ruilbeurs dit jaar 
mogelijk samen met de Afd. Zwolle + videofilms 
over Zuid-Oost V.S. Plaats: Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Harderwijk, aanvang 19.45 
uur.
Afd. Gouda e.o.
21 juni, Waarom andere Succulenten door Hr. 
Claes. Plaats: ’” t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda, 
aanvang 20.00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
31 mei, Alfons Beukelaers met lezing, cactussen 
en vetplanten. Plaats Grote zaal sporthal "Zuidha- 
ghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.
Afd. Groningen
9 juni, bezoek bij de afd. Bremen.
21 juni, kasje kijken bij twee van onze leden.
Afd. Den Helder e.o.
16 juni, Ruilbeurs.
Plaats: Kantine van de Gemeentelijke Plantsoenen
dienst, Soembastraat 83, Den Helder. Aanvang 
13.45 uur.
Afd. Hoeksche Waard
14 juni, traditionele quiz, waarbij uiteraard ook 
weer de gezinsleden van harte welkom zijn. Plaats 
Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in Nu- 
mansdorp. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen
1 juni, kasbezoek bij Hr. Boom van de afd. Arnhem.
Afd. Noord- en Midden Limburg.
16 juni, jaarlijkse excursie.
Afd. Rotterdam
28 mei, Ruilavond met aansluitend Hr. Kroesen 
over Ceropegia's. Plaats: Wijkgebouw "Pier 80” , 
Rösener Manzstraat 80 te Rotterdam. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Utrecht
26 mei, excursie naar Hr. Hoofstadt en Gebr. de 
Herdt.

14 juni, praatavond en entdemonstraties. Be
langstellenden zijn welkom. Plaats buurthuis Rave
lijn, H. Graaflandstraat 2a, Utrecht. Aanvang 20.00 
uur.
Afd. West-Brabant
23 juni, interne ruilbeurs, verloting en plantenkeu
ring. Plaats: Cafe;restaurant De Linden, Markt 82, 
Etten-Leur. Aanvang 20.00 uur.
Afd. West-Friesland
18 mei, Ruilbeurs bij fam. Ursem te Zwaagdijk.
16 juni, excursie naar kwekers in het Westland.
Afd. IJsselstreek
22 juni, Ruil- en praatavond bij mevr. Verduin-de 
Bruyn te Beekbergen.
30 juni, excursie.
Afd. Zaanstreek
1 juni, Kasbezoek bij eigen leden.
Afd. Zeeland
25 mei, bijeenkomst, plant van de maand Epiphyl- 
lum door hr. Dekker. Plaats: Thomaskapel, Vrijland- 
straat, Middelburg. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid-Limburg
5 juni, lezing door Hr. van Criekingen, Een wande
ling door de collectie. Het Gemeenschapshuis, 
Hoofdstraat 12 Schimmert.
Afd. Zwolle
31 mei, Plantenkeuring met planten die in bloei 
staan. Plaats: Centrum voor Tuinbouwonderwijs, 
Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 
uur.

NiEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN

Cactusvrienden Limburg
8 juni, Een reisverslag over liefhebbers in Zd. 
Duitsland en Oostenrijk en Alpenflora, door Hr. 
Walter Dams. Plaats: Cultureel Centrum van Heus- 
den-Zolder om 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen 
21 juni, Diavoordracht over Epiphytische cactus
sen en andere vetplanten door Hr. J. de Laet. 
Plaats: "Vogelenzang” , Miksebaan in Brasschaat. 
Aanvang 20.00 uur.
M. Bastiaenssens, tel. 03-6519211 Noorderkempen.
Grusonia
8 juni, Cactus is de naam, een diamontage over de 
bedoorning door Andre Liekens. Plaats: Don Bos
co, Pastoriestraat te Torhout. Aanvang 20.00 uur. 
Johan Keirse, tel. 050-824660.
Islaya
1 juni, 2e deel van de reis 1800 km door de V.S. van 
Henk de Looze. Plaats: R.B.S./R.M.S., Stationstraat 
82 te Aalter.
LeuchtenDergia
15 juni, Mexicaanse hoogtepunten door A. Liekens. 
Plaats: "Dienstencentrum” , Schoolstraat in Schil
de. Aanvang 20.00 uur.

Opendeurdagen: op 16 en 17 juni 1990 bij:
J. Jacobs, Erfstraat 62, O.L. Waver.
J. van der Eist, Veidonkstraat 206, Tremelo. 
W. Pihay, Maaldonk 7, Heultje-Westerlo.
H. Jacobs, Leemputten 12, Berlaar-Heikant. 
E. Meeus, Piasstraatje 26, Heis op den Berg
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BIPLANTOL

Over dit biologische verzorgingsmiddel is in het verleden een artikel in Succulenta verschenen.
Naar aanleiding van dit artikel zijn er vragen gesteld over de verkrijgbaarheid en de toepassingsmogelijk
heden voor het Succulentengebeuren.
Nog even een resume van de werkingsbreedte van het product:
Voor de bodem,
verbetering van de bodemkwaliteit en struktuur door het aktiveren van de micro-organismen;
het regenereren en het weer aktiveren van de door verzuring of door overbemesting belaste bodem;
het herstellen van een gezonde symbiose tussen plant en bodemorganisme.
Voor de planten,
ondersteunen van de funkties die de wortels hebben; 
stimuleren van het vormen van nieuwe wortels; 
herstellen van het gehele wortelgestel.

Hierbij gaat de vertaling van de gebruiksaanwijzing voor Biplantol bij cactussen en vetplanten, die is op
gesteld door de Heer Franz Gebhardt uit Baindt, de schrijver van het door mij voor Succulenta vertaalde 
stukje.
Gebruiksaanwijzing voor BIPLANTOL bij cactussen en vetplanten.
Dosering; Voor het gieten en sproeien 1 ml BIPLANTOL (= 15 druppels) per liter water goed mengen. Al
leen zuivere en giftvrije gieters en sproeiers gebruiken.
1. Algemene activering en verzorging
- Alle 2-3 weken de cactussen met Biplantol gelijkmatig besproeien.
- Bovendien gieten met Biplantol om de 4-6 weken.
- Zuurminnende planten om de 6-7 weken met Biplantol begieten en/of besproeien.
- Tijdens de winterrust moet Biplantol niet worden gebruikt.
2. Door spintmijten beschadigde en in hun groei geremde cactussen worden aanvankelijk 1 maal per week 
met Biplantol gelijkmatig besproeid.
- Gelijktijdig alle 14 dagen met Biplantol begieten.
Biplantol kan besteld worden bij de fa. Vital cell life, Kanaalweg 17G, 3526 KL Utrecht. Tel.: 030-871008. 
Te bestellen door overmaking van f  42,00 voor 1 liter, resp. f  270,00 voor 10 liter Biplantol op postrekening 
254112 of op bankrekening 65.80.14.625 t.n.v. Vital cell life, onder vermelding van: Voor 1 liter, resp. 10 li
ter Biplantol. Het product wordt dan franco toegezonden.

J. Plantinga

CACTUS EN VETPLANTENBEURS TE ZUIDLAREN
Op zaterdag 6 oktober organiseren de afdelingen Delfzijl, Drenthe en Groningen weer de grote, jaarlijkse 
succulentenbeurs in de ’Sprookjeshof’ te Zuidlaren.
Wij vragen u dringend om tijdig tafels te reserveren i.v.m. de altijd grote belangstelling voor deze beurs. 
Wij hebben de beschikking over 130 meter tafelruimte. Kosten f  3,00 per meter. Leden van de afdelingen 
hebben een voorkeursrecht, waarvan zij gebruik kunnen maken, mits zij vóór 1 juli tafelruimte reserveren. 
Na deze datum vervalt dit recht.
Inbreng van verkoopmateriaal van 8.30-10.00 uur. Indien geen bericht van verhindering is doorgegeven zal 
geen aanspraak meer kunnen worden gemaakt op de reservering.
De zaal is voor het publiek geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk is er weer onze bekende propagan- 
dastand en verloting met fraaie (planten)prijzen gedurende de gehele beurs.
De route naar de beurs is op alle invalswegen duidelijk aangegeven, ruime parkeergelegenheid en lopend 
buffet aanwezig.
Gratis entree!
Reserveringen bij P. v. Veen, de Gast 33a, 9801 AB Zuidhorn. Tel.05940-2166.
Bij reserveringen dient het verschuldigde bedrag vóór 1 juli te worden voldaan op giro 817246 of bank 
37.58.55.718 t.n.v. dhr. P. v. Veen.

CACTUS- EN VETPLANTENTENTOONSTELLING TE GENT
Lophophora en Islaya, tezamen met de R.U. Gent organiseren een groots opgezette show met vele wetens
waardige aspecten.
Geopend: 19-27 mei van 10-12 uur en van 14-18 uur (op 21-23 mei alleen 's middags). Plaats: Lede- 
ganckstraat 35, Gent (het Palmarium van de Botanische tuin).
Toegangsprijs: 20 Bfrs voor kinderen 7-12 jr. en 65 + ; 30 Bfrs voor de anderen (onder 7 jr. gratis).

41



E X O T I C A
-  DETAILHANDEL & GROOTHANDEL -  

EU R O PA'S GROOTSTE KEUS AAN ANDERE SUCCULENTEN
Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, Cyphostemma, Dioscorea, 
Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, Ipomoea, Jatropha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Ptero- 
discus, Sarcocaulon, Trichocaulon, Bolgewassen . . .  en nog veel meer!

KOSTELOZE LIJST OP AANVRAAG.
Ernst Specks, Am  K lo ster 8, D -5 1 4 0  E rke len z-G o lk ra th  

BRD, T e l.:  0  24  31 / 7  39  56 , FAX: 0  24  31 /4 4  95
Openingstijden: april -  sept., zaterdags 9 - 1 4  uur; — Andere tijden alleen na telefonische afspraak!

DER KAKTEENLADEN Verzendhandel
NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT

Eggli / Index Kakteen u.a. Sukkulenten (D) 31-40, 1980-1989, 70 S„ broschiert DM 15,-.
Hochstatter / Pedio.- and Sclerocactus, 1990, engl., 170 S. mit 120 Farbfotos, 1 Farbabbildung, 116 
SW.-Fotos sowie zahlreichen Zeichnungen, geograph. Skizzen u. Klimadiagrammen, gebunden 
DM 69,-. „
Mottram / Contribution to a New Classification of Cactus Family and Index to Suprageneric and Su- 
praspecific Taxa. 1990, engl., 87 S., kartoniert DM 45,-.
Unsere neuen Literaturlisten HOBBYBIBLIOTHEK KAKTEEN - SUKKULENTEN ■ ORCHIDEEN - BRO- 
MELIEN 1990 (neue Biicher und Zeitschriften) und ANTIQUARISCHE SUKKELENTENLITERATUR
LISTE 14 (alte Literatur) erscheinen in Kürze und werden Interessenten gerne kostenlos zugeschickt.

JÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN 
VERSANDGESCHAFTFÜR HOBBYARTIKEL

VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIA T 
LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1

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

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

TROPISCHE VRUCHTEN EN PLANTEN ZELF ZAAIEN?
Veel tropische gewassen zijn uitstekend binnenshuis te kweken en zeer decoratief. 

Wij bieden u twee pakketten van minimaal tien zaden per soort aan:
Pakket A: Pakket B;

Tamarindus indica als A, met extra:
Passiflora edulis Erythrina bogotensis

Physalis pubescens Solanum quitoensis
Tecoma stans Psidium guayava

Ricinus communis Annona muricata
Opuntia spec.

Van alle soorten sturen wij wetenswaardigheden en kweekadviezen mee.
Nadere informatie:

TROPIPLANTAS, AA 5377, Pereira, Colombia.
Voor ontvangst direct uit Zuid Amerika f 5,75 (pakket A) of f 10,75 (B). 

Overmaken op postbanknr. 4288190 t.n.v. A. de Wilde, Amsterdam._______
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CONTACT MET DE AFM IN DUITSLAND

Eén der leden van de Mammillaria Werkgroep Noord werd uitgenodigd, een lezing te houden op de jaar
vergadering van de Arbeitsgemeinschaft für Mammillariafreunde (AfM) te Emsdetten op 23/25 maart 1990. 
De heren R.J. Kruiter en R. van Veen hebben deze gelegenheid aangegrepen om onze visie op de indeling 
van Hunt en onze creatie van het ondergeslacht Cryptocarpa nader toe te lichten.
De belangstelling van Duitse zijde voor dit onderwerp was groot en door ons werd toestemming gegeven 
om onze publikatie hierover in Succulenta te vertalen en in het tijdschrift van de AfM over te nemen. 
Ook van de zijde van Oostduitse mammillaria-liefhebbers toonde men veel interesse en werd gevraagd om 
toezending van onze publikatie in Succulenta.
Tenslotte werd met overgrote meerderheid ons aanbod aangenomen om de verandering van de AfM in 
1992 in Nederland (Groningen) te houden. De organisatie hiervan wordt door de MWN in samenwerking 
met het bestuur van de AfM uitgevoerd.

PLANTENBEURS AFDELING DORDRECHT EN OMSTREKEN

Wij organiseren een plantenbeurs op zaterdag 23 juni 1990, te DORDRECHT, op de Voorstraat-West, een 
winkelstraat in het oude centrum nabij de "Grote Kerk” .
Deze beurs wordt medegeorganiseerd door de winkeliersvereniging die voor de reklame in de dag- en 
weekbladen zal zorgen.
Tevens beginnen op deze dag de drukbezochte Havendagen.
Op de beursdag kunnen de deelnemers zich melden voor de hun toebedachte plaats, (in overdekte kra
men) in Vreeken’s Tuinwinkel, Voorstraat 448 te Dordrecht.
Inlichtingen onder tel.nr. 078-311191 t.n.v. Lia Bouma, b.g.g. 078-171905, Bert Nimpen (na 17 uur). De 
kosten voor de kramen zijn t 5,00 per vierkante meter.

EUROPESE LANDEN KONFERENTIE OP 8 EN 9 SEPTEMBER 1990 (VOORAANKONDIGING)

Ook dit jaar wordt de E.L.K. weer georganiseerd te Blankenberge in België. Dit jaar 1990 is wel een bijzon
der jaar want het is de 25ste keer dat de E.L.K. (vroeger 3 L.K.) wordt georganiseerd.
Dit jaar is de E.L.K. erg vroeg in verband met de Kust-strandfeesten. De E.L.K. is een uitgelezen gelegen
heid om contacten te leggen met andere liefhebbers of verenigingen of vroegere kennissen en vrienden te 
ontmoeten in een aangename sfeer, een goed verzorgd cafetaria en restaurant.
De Organisatie-commissie van de E.L.K. houdt de deelnameprijzen aan de lage kant, hiervoor wordt u 
comfortabel logement geboden in moderne studio's die gecentraliseerd zijn rond het conferentiecentrum. 
De voordrachtgevers en lezingen worden met zorg uitgekozen, de lezingen worden gehouden in een prach
tige aula.
Op de beurs, dit jaar gehouden in een grote zaal, kunnen de deelnemers profiteren van de lage prijzen die 
voor planten gevraagd worden.
De Duinse Polders te Blankenberge is gemakkelijk te bereiken via de autoweg en is gelegen aan de kust
weg tussen Blankenberge en Zeebrugge.

SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN

De afdeling IJsselstreek organiseert dit jaar wederom de bekende: "SUCCULENTENBEURS van het 
OOSTEN” . Datum: 25 augustus 1990. Plaats: De Hanzehof, Coehoornsingel 1 te Zutphen. Tafelhuur: f  3,00 
per meter met een maximum van 4 meter. (Wil men méér dan 4 meter aaneengesloten, dan betaalt men 
f 10,00 voor elke meter extra.)
Openingstijden:
vanaf 8.30 uur zaal open voor inschrijvers met inschrijvingsbewijs; 
van 9.30 uur tot 16.00 uur voor publiek.
Entree: f  1,00 voor publiek.
Mocht u deel willen nemen aan onze berus, dan kunt u uitsluitend reserveren door f  4,00 te storten op: 
bankrekening: 386796319 t.g.v. dhr. F.J.H. Hilge, Stokebrand 257,7206 EE Zutphen, tel.: 05750-29610 onder 
vermelding van: (aantal) meters inzake BEURS IJSSELSTREEK.
Na ontvangst van uw bijdrage sturen wij u een inschrijvingsbewijs. Wij hopen u weer in grote getale te 
mogen ontmoeten. Met vriendelijke groeten,
De beurscommissie van de afd. IJsselstreek.
N.B.
Het aanbieden van andere planten dan succulenten, natuurimporten en artikelen die niets met succulen
ten hebben uit te staan, is op deze beurs niet toegestaan.
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Opgaven voor het augustus-nummer moeten vóór 
15 juli 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.

Gevraagd: Gentry: Agaves Continental North Ameri
ca, Gentry: Agaves of Baja California, Nobel/Envi- 
ronheat: Biology Agaves and Cacti, eventueel an
dere boeken over Agaven. S. Dekker, Leidseweg 
118, 2251 LG Voorschoten. Tel. 01717-3469.
Te koop: 4 st. daglichtlampen compleet met reflec
tor, fitting, weerstand, merk Philips type HLRG 400 
watt. Nieuw! P. van Hout, Herm. Boexstraat 3, 5611 
AH Eindhoven. Tel. 040-447236.
Te ruil: Tegen muziekinstrument (of te koop) succu
lentenverzameling en Succulenta jaargang 1977 
t/m 1983. H. Schoenmakers, Anjerlaan 63, 3911 EB 
Rhenen. Tel. 08376-17305.

Nog geen spreker?
Neem eens kontakt op met de 

diathecaris,
hij kan u vast een goed 

a lternatie f bieden.
J. Deckers,

Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum

NIEUWE LEDEN

Houcke N. van, Veldstraat 155, 09740 Gravere-Asper België. 
Rop G.A., De Wouden 104, 9405 HM Assen.
Kuil P.J.M. v.d., Weverstraat 52, 6862 DR Oosterbeek.
Kuil S. v.d., Weverstraat 52, 6862 DR Oosterbeek. 
Ypenburg-Visser P.J., Braakensiekstraat 84, 1065 HP 
Amsterdam
Schreuder-Hes J.G., Beerensteinerlaan 17, 1406 NM 
Bussum.
Dijk J.A. van, Geessinkbrink 65, 7544 CW Enschede. 
Klooster H. v.d., Drossaartstr.P.K. 237, 3131 PD 
Vlaardingen.
Brands P., Nutslaan 4, 3641 RJ Mijdrecht.
Heymann P., Bodemplein 35, 6443 CJ Brunssum.
Werft R.B. v.d., Levinskamp 28, 7524 BC Enschede.
Bals Eric, St. Sebastiaanstr. 12, 02330 Merksplas, België. 
Brouwershaven P.W. van, Keetberglaan 98, 1974 XB 
IJmuiden.
Prins H., W. van Coulsterstr. 21, 1962 WN Heemskerk. 
Roozenbeek H., Loggerkade 17, 2625 EL Zoetermeer. 
Cazemier A., Steenstraat 43-2, 6828 CC Arnhem. 
Burgemeester R., Dempseystraat 196, 6135 CL Sittard.

KWEKERIJ ”DE SIKKEL”

Volop keus in cactussen en vetplanten. 
Grote collectie 

sempervivums, jatropha enz.

Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN 
Tel. 03436 - 1267

FRANS NOLTEE

Cactussen en 
andere succulenten

Rotterdamseweg 88
3332 AK Zwijndrecht
Tel. 078-124200 / 010-4420776

Geopend van 31 maart tot 1 november op zaterdag tussen 10 en 3 uur. Verder op afspraak.
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Op de vindplaats van Melocactus longicarpus (?) krioelde het van de hage
dissen. Ze zijn erg schuw en snel zodat ze nauwelijks te fotograferen zijn. 
Vandaag schoten we een eind op, op de rooie zandwegen. Een ware martel
gang voor de auto. We moesten regelmatig schroefjes aandraaien. Onder
weg stopten we even om te pauzeren en genoten intens van een smakelijke 
"Suca de Naranja". Een fruitsap van geconcentreerd en opgeklopt sinaasap
pelsap (5 stuks per glas!) met veel suiker. Lekker schuimend stroomt het in je 
glas. Een echte vitaminebom!
Bij de grensovergang geen enkel probleem ondervonden. Bij een volgende 
halte heb ik mijn oude plunje aan het prikkeldraad gehangen dat hier tevens 
als wasdraad dient. Mijn was zal zo verschalkt zijn. Alle gras/graasland is hier 
systematisch afgerasterd en wel zo degelijk en dicht op elkaar geregen dat de 
toegang vaak ernstig bemoeilijkt werd. Dit schijnt een van staatswege opge
legde verplichting te zijn.
Hier in Bahia vonden we de eerste exemplaren van de imposante flesseboom 
= Cavanillesia. Hun aantal wordt talrijker in noordelijke richting. De bloei en 
vruchtzetting schijnt adembenemend mooi te zijn.
Het vee dat hier rondgraast bestaat uit magere runderen, die ook aan de 
(cactus)vegetatie veel schade veroorzaken. Ze zien er alle heel eender uit: vrij 
mager, hoekig postuur met grote hangoren, vaak enorme horens en over hals 
en buiklinie hangt een schijnbaar funktieloze "lap ” . Ze stropen de hele om
geving af, als berggeiten verschaffen ze zich een weg tot hoog in de bergen. 
Deze veepaadjes zijn ons vaak erg verdienstelijk om door de catinga door te 
dringen.
Op het laatste stukje weg naar Caitité konden we nog eens genieten van een 
verhard stuk weg. Een weldaad voor ons gekwelde zitvlees. We konden hier
op de snelheid opvoeren. Bahia bezit een betere infrastructuur wat betreft het 
geasfalteerde wegennet.
We arriveerden vrij vroeg in Caetité. We dachten er dan ook aan om, na het 
vinden van geschikte accommodatie voor de nacht, de binnenstad, gewa
pend met camera, te onderzoeken. Het was er nogal knus op het eerste oog 
en het stak allemaal goed in de verf. Maar het viel niet mee onder de pannen 
te komen en zodoende schoot dit voornemen er bij in.
Uiteindelijk vonden we onze intrek in een schoon goedkoop hotel. De douche 
stond maar een dun straaltje lauwwarm water toe, maar het kon er mee 
door. We aten tegen achten. Het populaire gerecht werd geserveerd: "Prato 
comercial" of "prato de dia" een keur van gerechten.
Kort hierna werden we door luidruchtig feestbombarie naar buiten gelokt. 
Een of ander religieus feest was gaande met een fanfarestoet (marcheren of 
synchroon in de pas lopen was er niet bij) die naar het centrum voerde. Jan 
werd tot onze ontsteltenis door de "padre" opgemerkt en zodanig begroet 
en onthaald dat hij er bijna verlegen van werd. Hij zag in hem mogelijk een 
collegapriester.

(Wordt vervolgd)

Heeft u ook een reisverslag ter 
publicatie?
De redactie wacht op uw reactie!
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Het geslacht Matucana Br. & R. (XXX)

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

Matucana haynei (Otto) Br. & R., The Cactaceae III, p. 102 (1922).
(haynei = genoemd naar F.G. Hayne)

Synoniemen:
Borzicactus aurantiacus var. megalanthus (Ritt.) Don., The Nat. Cact. & 
Succ. Journ. 26 (1), p. 10 (1971).
Matucana blancii Backbg., The Nat. Cact. & Succ. Journ. 1 1 (4), p. 70 
(1 956).
Matucana blancii var. nigriarmata Backbg., The Nat. Cact. & Succ. Journ. 
1 1 (4), p. 70 (1 956).
Matucana breviflora Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 18 (1 956). 
Matucana cereoides Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 1 8(1  956). 
Matucana elongata Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 18 (1956). 
Arequipa haynei (Otto) Krainz, Die Kakteen I. XI, CVb (1963).
Borzicactus haynei (Otto) Kimnach, Cact. & Succ. Journ. Am. 32 (3), p. 92 
(1960).
Borzicactus haynei var. perplexa (Backbg.) Don., The Nat. Cact. & Succ. 
Journ. 25 (4), p. 1 1 1 (1970).
Cereus haynii (Otto) Croucher, Garden 13, p. 290 (1878).
Echinocactus haynii Otto, in: Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck., p. 165(1 850). 
Borzicactus haynei var. atrispina (Rauh & Backbg.) Don., The Nat. Cact. & 
Succ. Journ. 25 (4), p. 1 1 1 (1 970).
Borzicactus haynei var. breviflora (Rauh & Backbg.) Don., The Nat. Cact. & 
Succ. Journ. 25 (4), p. 1 1 1 (1970).
Matucana haynei var. elongata (Rauh & Backbg.) Ritt., Kakteen in Südameri- 
ka, Band 4, p. 1497 (1 981).
Arequipa haynei var. erectipetala (Rauh & Backbg.) Krainz, Die Kakteen I. XI, 
CVb (1 963).
Matucana haynei var. erectipetala Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 1 8 
(1 956).
Matucana herzogiana Backbg., The Nat. Cact. & Succ. Journ. 1 1 (4) p 71 
(1956).
Matucana herzogiana var. perplexa Backbg., The Nat. Cact. & Succ. Journ.
1 1 (4), p. 71 (1956).
Matucana hystrix Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 18 (1956). 
Matucana hystrix var. atrispina Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 18 
(1 956).
Matucana hystrix var. umadeavoides Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p 
18 (1956).
Matucana megalantha Ritt., Succulenta 45 (8), p. 1 1 7 (1 966).
Matucana multicolor Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 1 9(1  956). 
Matucana multicolor var. breviflora (Rauh & Backbg.) Ritt., Kakteen in Süda- 
merika, Band 4, p. 1 500 (1981).
Matucana multicolor var. hystrix (Rauh & Backbg.) Ritt., Kakteen in Südame- 
rika, Band 4, p. 1499 (1981).
Matucana supertexta Ritt., Kakteen in Südamerika, Band 4, p. 1504 
(1981).
Borzicactus variabilis (Rauh & Backbg.) Don., The Nat. Cact. & Succ. Journ. 
25 (4), p. 1 1 1 (1970).



Matucana variabilis Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 1 9(1  956). 
Matucana variabilis var. fuscata Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 20 
(1 956).
Matucana winteri Ritt., Kakteen in Südamerika, Band 4, p. 1 506 (1 981). 
Matucana yanganucensis Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., p. 18 
(1 956).
Matucana yanganucensis var. albispina Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., 
p. 1 8 (1 956).
Matucana yanganucensis var. fuscispina Rauh & Backbg., Descr. Cact. 
Nov., p. 1 8 (1956).
Matucana yanganucensis var. longistyla Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., 
p. 1 8 (1 956).
Matucana yanganucensis var. parviflora Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., 
p. 1 8 (1 956).
Matucana yanganucensis var. salmonea Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., 
p. 1 8 (1 956).
Matucana yanganucensis var. setosa Ritt., Kakteen in Südamerika, Band 4, 
p. 1 507 (1 981).
Matucana yanganucensis var. suberecta Rauh Backbg., Descr. Cact. Nov. p. 
1 8 (1 956).
Matucana armilata n.n.
Matucana atrispina n.n.
Matucana axiosa n.n.
Matucana blancii var. platygona n.n.
Matucana breviflora var. incuiensis n.n.
Matucana breviflora v. Pauza n.n.
Matucana clavispina n.n.
Matucana colorisplendida n.n.
Matucana colorisplendida var. grandiflora n.n.
Matucana colorisplendida var. setosa n.n.
Matucana haynei var. cereoides n.n.
Matucana haynei var. gigantea n.n.
Matucana haynei var. grandiflora n.n.
Matucana hystrix var. nigrispina n.n.
Matucana multicolor var. armillata n.n.
Matucana radians n.n.
Matucana robusta n.n.
Matucana setosa n.n.
Matucana villarica n.n.
Matucana violaciflora n.n.
Matucana yanganucensis var. grandiflora n.n.
Matucana yanganucensis var. santiensis n.n.
Matucana yanganucensis var. setiflora n.n.
Matucana spec. Pisco.

Beschrijving
Lichaam groen, bolvormig tot breed cylindrisch, tot 20 cm dik, tot 60 cm 
lang, solitair tot zodevormend, geen penwortel. Ribben 14-30, 5-10 mm 
hoog, knobbelig. Areolen rond tot ovaal, 3-7 mm lang, 2-5 mm breed, met 
wit tot bruin vilt, later kaal, 6-1 2 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning vari
abel in vorm, lengte en kleur, later grijs wordend; randdorens 1 4-45, 8-40 
mm lang, wit tot lichtbruin; middendorens 1-20, 10-70 mm lang.
Bloem 40-90 mm lang, in anthese tot 40 mm breed, meestal zygomorf; pe-



1. Matucana haynei, natuurplant langs de weg van Matucana naar La Oroya. Foto: L. v.d. Hoeven.

2. Matucana haynei Lau 232 , cultuurplant. Foto: P. Melis.
3. Matucana hystrix, cultuurplant. Foto: P. Melis.
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4.

4 . M at u ca na haynei, natuurplant langs de 
weg tussen Pativilca en Huaraz op

3 8 0 0  m hoogte. Foto: L. v.d. Hoeven.
5. Matucana blancii, cultuurplant.

Foto: P. Melis.
6. Matucana blancii, cultuurplant; 

lengtedoorsnede van de bloem.
Foto: A.B. Pullen.

talen meestal karmijnrood, soms zalmkleurig of roodviolet. Bloembuis 5 -1 0  
mm dik, kaal, meestal iets gekromd, roodachtig. Nektarkamer 1 -5 mm hoog, 
afgesloten door een diafragma. Helmdraden aan de basis w it overgaand in 
rood to t violet, helmknoppen geel to t paarsbruin, primaire meeldraden aan de 
basis kort vergroeid als een manchet om de stijl. Stamper rood to t violet, on
geveer even lang als de meeldraden; stempellobben 4 -6 , 1 -3 mm lang, geel 
to t bleekviolet.
Vrucht rond to t knotsvorm ig, 1 0-1 5 mm lang en breed, roodachtig groen. 
Zaad als beschreven in deel XXVI, 1 ,0 -1 ,7  mm hoog, 1 ,2 -1 ,9  mm breed, 
0 ,7 -1 ,1  mm dik.

Opmerkingen
Matucana haynei is de type-soort van het geslacht Matucana  en werd al in 
1 8 5 0  als Echinocactus haynii beschreven. Schumann veranderde later het 
epitheton ''h a y n ii'' in "h a y n e i'' omdat de plant genoemd was naar de Duitse 
botanicus Friedrich Flayne. In 1 9 2 2  kombineerden Britton en Rosé de soort 
om to t Matucana haynei en daarmee is deze plant ook de eerst beschreven 
Matucanasoort.
In deel XXVI is al kort de enorme variabiliteit van deze soort gememoreerd. 
W ij w illen nogmaals benadrukken dat deze variabiliteit slechts betrekking 
heeft op de habitus van de planten; de bloemen, vruchten en zaden vertonen
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1. Matucana haynei (Köhres 1984), zaad in zijaanzicht; dorsale zijde rechts, ventrale zijde links; vergroting 60x.
2. Matucana hystrix var. atrispina (Köhres 1980), detail van de testa in het laterale deel van het zaad; vergroting 500x.
3. Matucana multicolor (de Herdt 1984), hilum; vergroting lOOx.
4. Matucana multicolor (Knize 1982), embryo.

SEM-opnamen en tekening: R. Bregman.

geen noemenswaardige verschillen. In een populatie komen allerlei verschil
lend bedoornde vormen voor, hoewel vaak wel een bepaalde vorm domi
neert. Deze vormen zijn in het verleden veelal als aparte soorten beschreven. 
De overlap met andere populaties is echter zo groot dat hier onmogelijk van 
zelfstandige soorten gesproken kan worden. Deze vormen moeten dan ook 
worden opgevat als oecotypen. Deze stelling wordt ondersteund door cul- 
tuurervaringen. Vele van de in de handel verkrijgbare zaden van taxa die wij 
tot M. haynei rekenen, zijn door ons uitgezaaid. De hieruit opgekweekte plan
ten vertonen in veel mindere mate of in het geheel niet de in de originele be
schrijvingen genoemde verschillen. We mogen hieruit konkluderen dat de in 
de natuur waargenomen verschillen kennelijk niet genetisch bepaald zijn 
maar door milieufaktoren zoals lichtintensiteit, grondsoort, hoeveelheid 
neerslag e.d. tot stand gekomen zijn. We spreken in zulke gevallen van 
standplaatsmodificaties. Dergelijke populaties zijn op weg om zich tot 
''soort'' te ontwikkelen maar op dit moment is het nog niet zo ver. In de vol
gende paragraaf zullen we enkele van deze standplaatsmodificaties bespre
ken.
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V o rm e n  van  M atuca na  hayne i
Een van de meest bekende vormen van M. haynei is M. yanganucensis, in 
1956 door Rauh & Backeberg beschreven. Tegelijkertijd werden zes variëtei
ten beschreven. Vijf hiervan bleken vormen binnen één populatie te zijn, het
geen op zichzelf al in strijd is met de nomenclatorische spelregels. Variëteiten 
behoren immers geografisch gescheiden te zijn. De typische M. yanganucen
sis is een breed cylindrische plant met relatief weinig, korte, glanzende, ge
kromde dorens. Dichtbedoornde planten zijn o.a. door Ritter beschreven als 
M. winteri en M. megalantha (syn. M. herzogiana var. perplexa) en door 
Backeberg (M. blancii). Al deze planten komen voor in het dal van de Rio 
Santa (dept. Ancash) en vormen de meest noordelijke populaties van M. hay
nei s.l.

Meer naar het zuidwesten, in het departement Lima, vinden we haynei- 
vormen die een dichte bedoorning en een meer zuilvormige groeiwijze bezit
ten. Laatstgenoemde eigenschap komt tot uitdrukking in de namen M. cere- 
oides en M. elongata, beide door Rauh en Backeberg beschreven. Ook M. 
variabilis is van deze auteurs afkomstig. De beschrijvingen van deze planten 
zijn zo onvolledig (wat Ritter ook al konstateerde) dat ze niet van M. haynei 
sensu stricto te onderscheiden zijn, laat staan dat men ze onderling uit elkaar 
kan houden. Overigens is de naam ''variabilis'' zeer illustratief voor deze 
planten maar om prioriteitsredenen moeten we voor de soortsnaam 
''haynei'' kiezen.
Ritter beschreef in 1 981 M. supertexta, een tot nu toe voor ons onbekende 
soort. Hij vond deze plant bij Churin, dezelfde lokatie die Rauh en Backeberg 
opgeven voor hun M. variabilis. Door de gebrekkig beschrijving van M. varia
bilis betwijfelde Ritter of beide taxa identiek zijn. De beschrijving van M. su
pertexta wijkt enigszins af van die van M. haynei s.s.; de plant is kleiner, 
heeft minder ribben en is krachtiger bedoornd dan M. haynei. Deze verschil
len vallen echter geheel binnen de variatiebreedte van M. haynei.

M. hystrix, M. multicolor en M. breviflora zijn de meest zuidelijke vormen 
van M. haynei. Deze planten zijn in het algemeen wat krachtiger bedoornd; 
vaak is de middendoorn bruin tot zwart. De habitus in zijn totaliteit doet den
ken aan planten van het geslacht Arequipa, dat verder zuidelijk in het depar
tement Arequipa en het grensgebied met Chili groeit. Deze overeenkomst is 
waarschijnlijk het gevolg van vergelijkbare oecologische omstandigheden. 
M. hystrix en M. multicolor werden gelijktijdig door Rauh en Backeberg be
schreven, ook hier weer volstrekt ontoereikend. De arealen van beide taxa 
(tussen Nazca en Puquio, dept. Ayacucho) overlappen elkaar gedeeltelijk, 
zodat deze planten ongetwijfeld wederzijds bestoven worden. M. breviflora, 
ook een soort van Rauh en Backeberg, zou zich onderscheiden door de kleine 
bloem (ca. 4 cm lang). Dit kenmerk was voor Donald aanleiding om deze 
plant de status van variëteit toe te kennen. (Borzicactus haynei var. breviflo
ra). Uit importzaad van dit taxon zijn echter ook grootbloemige exemplaren 
tevoorschijn gekomen, zodat ook dit kenmerk van ondergeschikt belang is. 
Samenvattend willen wij nogmaals benadrukken dat op grond van onze ken
nis van de planten, zowel in de natuur als in de cultuur, alle in de synonie- 
menlijst opgesomde taxa tot één soort (Matucana haynei) gerekend dienen te 
worden. De onderlinge verschillen zijn te klein en de variabiliteit van elk taxon 
is te groot om van meerdere soorten te spreken. Hoogstens zouden enkele 
taxa de status van ondersoort of variëteit verdienen. Nader onderzoek van de 
natuurlijke populaties zal hiervoor noodzakelijk zijn.



Verspreiding
M. haynei vertegenwoordigt binnen het geslacht Matucana de meest zuide
lijke populaties. Het areaal strekt zich uit van het departement La Libertad in 
het noorden tot het departement Arequipa in het zuiden over een afstand van 
ca. 800 km (zie plattegrond bij deel XXVI). De groeiplaatsen zijn gelegen aan 
de westzijde van de Andes in de dalen van de rivieren die in westelijke rich
ting naar de Pacifische Oceaan stromen. In het noordelijk deel van het ver
spreidingsgebied komt M. haynei tevens voor in het centrale deel van de An
des tussen de Cordillera negra en de Cordillera blanca (Santa-dal). De vertika- 
le verspreiding varieert van 2400 m tot 41 00 m boven zeeniveau.
Het areaal van M. haynei s.l. vertoont enige hiaten, gebieden waarvan geen 
gegevens bekend zijn. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de slechte toegan
kelijkheid van deze streken. Bovendien worden grote gebieden in het depar
tement Ayacucho onveilig gemaakt door guerilla-organisaties zodat het zoe
ken naar planten aldaar een zeer riskante bezigheid is. Vermoedelijk vormt 
het areaal van M. haynei een aaneengesloten, langgerekte zone langs de 
westflank van de Andes.
De typevindplaats ligt bij de stad Matucana, dept. Lima, Peru. Rauh en Bac- 
keberg geven als hoogte 2400 m op. De variëteit erectipetala groeit ook in 
de omgeving van Matucana, volgens opgave op ca. 2500 m hoogte. M. 
yanganucensis en variëteiten komt voor in het Santa-dal, dept. Ancash op 
2500-3300 m hoogte. Ritter geeft voor zijn M. megalantha op als vind
plaats Caras, dept. Ancash. Voor M. winteri wordt Santiago de Chuco, dept. 
La Libertad, hoogte 3500 m opgegeven. M. blancii komt voor bij Pueblo Li- 
bre, Santa-dal. M. elongata dept. Ancash, op een hoogte van 41 50 m. De 
vindplaats van M. variabilis wordt omschreven als 1 0 km ten noorden van 
Churin, op 2 500 m hoogte. M. supertexta wordt door Ritter eveneens in de 
buurt van Churin opgegeven, boven 2500 m. M. cereoides is afkomstig van 
het Pisco-dal, dept. Huancavelica. De vindplaats van M. multicolor ligt tus
sen Nazca en Puquio, dept. Ayacucho op een hoogte van 41 00 m. Voor M. 
hystrix wordt tussen Nazca en Lucanas opgegeven. Voor M. breviflora 
wordt vermeld dat deze plant groeit aan de voet van de vulkaan Sarasassa, 
30 km ten westen van Incuio.

Veldnummers
Hieronder volgt een lijstje met veldnummers van tot M. haynei behorende 
taxa, met de naam, waaronder zij in omloop zijn gebracht.

FR 1 4 2 M . h a y n e i KK 5 3 1 M . h y s t r ix  v a r . n ig r is p in a
FR 1 4 2 b M . h a y n e i v a r .  g ig a n te a KK 5 3 2 M . m u lt ic o lo r
FR 1 4 2 c M . h a y n e i v a r .  e lo n g a ta KK 5 6 4 M . y a n g a n u c e n s is  v a r .  g ra n d if lo ra
FR 5 9 2 a M . y a n g a n u c e n s is  v a r .  s e to s a KK 5 6 5 M . h e rz o g ia n a
FR 5 9 3 M . m e g a la n th a KK 5 6 6 M . e lo n g a ta
FR 6 9 0 M . s u p e r te x ta KK 5 8 0 M . v i l la r ic a
FR 6 9 1 M . w in te r i KK 7 1 3 M . b la n c ii
L 1 2 0 M . w in te r ia n a KK 7 8 0 M . b r e v if lo ra
L 1 6 6 M . b re v i f lo ra KK 7 9 4 M . c e re o id e s
L 1 7 9 M . v a r ia b il is KK 1 0 3 5 M . v io la c if lo r a
L 1 8 3 M . e lo n g a ta KK 1 0 4 0 M . v a r ia b il is
L 1 8 9 M . y a n g a n u c e n s is KK 1 1 3 2 M . b re v i f lo ra  v a r .  P auza
L 1 9 2 M . b la n c ii KK 1 1 3 3 M . m u lt ic o lo r  v a r .  a rm il la ta
L 2 0 7 M . m u lt ic o lo r KK 1 4 5 9 M . y a n g a n u c e n s is  v a r .  s e t i f lo ra
L 2 0 8 M . h y s tr ix KK 1 5 4 9 M . y a n g a n u c e n s is  v a r .  g r a n d if lo ra
L 2 0 9 M . c e re o id e s KK 1 6 7 6 M . h a y n e i v a r .  g r a n d if lo ra
L 2 3 2 M . h a y n e i v a r .  A q u ia KK 1 7 1 0 M . ra d ia n s
K K  4 6 0 M . c e re o id e s KK 1 7 4 8 M . w in te r i
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NIEUW BESCHRIJVING
Notocactus linkii (Lehm.) Berger ex Backeberg var.
albispinus var. nov.

WOLF-RAINER ABRAHAM

Corpus 50 mm altum et 65 mm diametiens, in sulcis viride umbra subcaerulea, in basin clarius; 
vertex spinis areolearum novarum obtegitur; aetate demum haec varietas paulum ex areolis ve
terrimis proliferat.
Costae 1 3 (-1 5), arcuatae, directe decurrentes, ad 5 mm altae et 1 2 mm latae sunt.
Areolae novae paulo tomento albo obtectae, orbiculares, 3 mm diametientes et 7-1 0 mm inter 
se distantes mox glabrescunt.
Spinae: marginales ad 7-9 albae sunt, novae acumine griseobrunneo, paulum in corpus curvan
tur, ad 1 2 mm longae, in latera radiantes et cum iis areolarum vicinarum intertextae; 3 centrales 
subbruneae, duae sursum versae ad 3-8 mm longae, una 1 0-1 2 mm longa, ad perpendiculum 
distans, pungens, spadix et fere a dimidio corpore leviter deorsum versa; spinae omnes aetate 
canescunt.
Flos circiter 30 mm longus et 35-45 mm latus; pericarpellum in lana exigua griseobrunnea in
volutum, squamis 0,5 mm latis et 1 mm longis, quae singulae 3-4 saetis subbrunneis, 8-10 
mm longis, flexilibus instructae sunt; caverna seminifera ovo similis 4 mm longa et 3 mm lata 
est; receptaculum super pericarpellum in formam calycis dilatatur, 8 mm longum et supra 1 2 
mm latum est, ut pericarpellum in lana griseobrunnea involutum et squamis 2-3 mm latis et fere
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pariter longis acumine brunneo et saetis longis brunneis insitum; nectarium ad 0,5 mm altum 
est; folia perianthii flavissima, lanceolata, 6 mm lata, 1 5-20 mm longa, obtusa, exteriora stria 
mediali viridescenti; stamina usque ad marginem inserta, primaria 7 mm longa, pistillum et nec
tarium leviter enatum circumdant; secundaria 8 mm longa et prope ad parietem receptaculi 
sunt; stamina omnia tactonis patientia, sulphurea ad flava sunt; antherae 0,5 mm latae, 1 mm 
longae, flavissimae sunt; pistillum 1 6 mm longum, stylus ad 1 8 mm longus et 1 mm crassus, 
canaliculatus, subflavus; stigmatia 7-9 subrosea, ad 3 mm longa, maxime radiantia. Flores au- 
tofertiles sunt.
Fructus 10-13 mm longus et 6-8 mm latus, dolioformis, subviridis, lana subbrunnea et saetis 
brunneis pungentibus instructus; maturus fissura una, raro pluribus directis rumpitur et ad 70- 
1 00 gramina continet.
Semina 0,9 mm longa, 0,7 mm lata, breve campanuliformia sunt; testa nigra, obsolete nitida, 
tuberibus magnis; regio micropylaris nucamentum clare eminens est; micropyle ut nucamen
tum magnum enata; strophiola cremeoferruginea est; cotyledones bene discerni possunt. 
Habitat; civitas Itaqui, Rio Grande do Sul, Brasilia, in altitudine 200 m. Plantae in umbris fruti
cum parvorum in locis saxosis crescunt, substrat pH 5,8 est. E cactaceis hoc in loco una tantum 
species cetera Notocacti invenitur.
Holotypus depositus in Succulentario Universitatis Coloniae Agrippinae (KOELN) cum statione 
accurata sub numero WRA 281.

Beschrijving
Lichaam 50 mm hoog en 65 mm diameter, pas op latere leeftijd spruitend 
vanuit de oudste areolen. Epidermis in de nieuwgroei en in de groeven groen 
met een blauwachtige gloed, naar onder toe lichter wordend. Schedel over
dekt door de dorens van de jonge areolen.
Ribben 1 3 (-1 5), boogvormig, recht aflopend, ongeveer 5 mm hoog en 1 2 
mm breed.
Areolen in de nieuwgroei met iets wit vilt, spoedig kaal, rond, 3 mm diame
ter, 7-10 mm van elkaar verwijderd.
Dorens: ongeveer 7-9 witte, in de nieuwgroei grijsbruin gepunte, iets naar 
het lichaam teruggebogen randdorens, tot 12 mm lang, zijwaarts stralend 
en overlappend met die van ernaast aanwezige areolen; 3 lichtbruine mid
dendorens, de twee naar boven gericht 3-8 mm lang, de derde, 10-12 mm 
lang, loodrecht afstaand, stekend, roodbruin, staat centraal en wijst vanaf 
het midden van het lichaam licht naar beneden. Alle dorens vergrijzen bij het 
ouder worden.
Bloem ongeveer 30 mm lang, 35-45 mm breed; vruchtbeginsel bedekt 
met weinig grijsbruine wol; schubben op het vruchtbeginsel 0,5 mm breed 
en ongeveer 1 mm lang met in elk 3-4 lichtbruine, 8-1 0 mm lange, buigza
me borstelharen; zaadholte ovaal, 4 mm lang en 3 mm breed; bloembuis 
vanaf het vruchtbeginsel bekervormig verbreed, 8 mm lang en boven 12 
mm breed, gehuld in grijsbruine wol zoals het vruchtbeginsel en bezet met 
2-3 mm brede en ongeveer even lange bruingepunte schubben en lange, 
bruine borstelharen; nektarkamer ongeveer 0,5 mm diep; bloembladeren 
krachtig geel, lancetvormig, 6 mm breed, 1 5-20 mm lang, stomp, buitenste 
met groenige middenstreep; meeldraden tot aan de rand ingeplant, de pri
maire 7 mm lang, staan rond om de stamper en omsluiten een zwak aange
zette nektarkamer, de secundaire zijn tot 8 mm lang en staan dicht tegen de 
wand van de bloembuis; zowel de primaire als de secundaire reageren niet 
op aanraken; helmdraden zwavelgeel tot geel, helmknoppen 0,5 mm 
breed, 1 mm lang, krachtig geel; stamper 18 mm lang, stijl ongeveer 16 
mm lang en 1 mm dik, geribbeld, lichtgeel; 7-9 lichtrode stempellobben, on
geveer 3 mm lang, sterk gespreid. De bloemen zijn zelffertiel.
Vrucht 1 0-1 3 mm lang en 6-8 mm breed, tonvormig, lichtgroen, bezet met 
lichtbruine wol en bruine, stekende borstelharen. De vrucht opent zich bij 
rijpheid door één, zelden meer, vertikale scheur en bevat 70-100 zaden. 
Zaad 0,9 mm lang, 0,7 mm breed, kort klokvormig; zaadhuid zwart, mat-



glanzend, testaknobbels groot; navel een kleine, duidelijk verheven punt; 
poortje gevormd als een grote punt; hilum-micropyle-gebied crème- 
roestkleurig. Kiembladeren duidelijk aanwezig.
Groeiplaats: gemeente Itaqui, Rio Grande do Sul, Brazilië op een hoogte van 
200 m boven zeeniveau. De planten groeien op rotsachtige plaatsen in de 
schaduw van kleine struiken. De pH-waarde van het substraat was 5,8. Uit 
de familie der Cactaceae komt ter plekke slechts één andere soort voor, ook 
een Notocactus.
Holotype gedeponeerd in het Succulentarium van de Universiteit van Keulen 
onder nummer WRA 281, te zamen met de exacte vindplaats.
Zowel met de korte beschrijving als ook met de afbeeldingen daarbij komt 
deze plant overeen met de in 1 962 door Backeberg ongeldig gepubliceerde 
Notocactus ottonis var. albispinus (Backeberg 1 962; Eggli 1 985). Echter, 
op basis van de bloembouw en de zaadstructuur valt het niet te rechtvaardi
gen deze plant te benoemen tot variëteit van Notocactus ottonis (Link & Ot- 
to) Berger ex Backeberg. Ook Gerloff en Schater hebben in een artikel in 
1 989 daarop al gewezen (Gerloff 1 989). De toedeling tot een variëteit van 
N. linkii (Lehm.) Berger ex Backeberg is gebaseerd op de lichaamskleur, be- 
doorning en kleur van de stempellobben. Deze kenmerken passen beter bij 
N. linkii dan bij N. megapotamicus Osten. Voor de problematiek rond de 
scheidslijn tussen N. linkii en N. megapotamicus zij verwezen naar de uit
voerige beschouwing van Ritter (Ritter 1 980).
De groeiplaats van de door Backeberg beschreven variëteit is aangegeven 
met Zuid-Brazilië zonder nadere verwijzing. Leopoldo Horst verzamelde plan
ten die zeer goed met de door Backeberg beschreven planten overeenstem
men, van welke laatste nog exemplaren en nakomelingen aanwezig zijn in 
verzamelingen. De auteur ontving ook zaden van Dirk van Vliet waaruit zich 
deze typische planten ontwikkelden. Volgens deze vondsten schijnt het ver- 
spreidingsgebeid van deze variëteit zich in Rio Grande do Sul langs de grens 
met Argentinië tot aan de zuidwestgrens van Santa Catarina uit te strekken. 
Uit het voorliggende veldonderzoek blijkt het de meest westelijke vertegen
woordiger uit de verwantschap van N. linkii te zijn. Verder westelijk, in Ar
gentinië, werd tot dusver alleen N. megapotamicus gevonden (De door Bui- 
ning bij Obera in Argentinië gevonden en in Succulenta 1 973 afgebeelde N. 
linkii is vanwege de kleur van de epidermis en de dorens alsook de do
renstand en de kleur van de stempel een N. megapotamicus voorzover dat 
valt te concluderen uit de foto).

Vergelijkingstabel van Notocactus linkii var. linkii (Lehm.) Berger ex Backeberg en Notocactus 
linkii var. albispinus Abraham.

N. linkii var. linkii N. linkii var. albispinus
Lichaam spruitend enkelvoudig, eerst spruiten 

aan oudere planten
tot 1 5 cm hoog 5 cm hoog
1 3-1 8 cm 6 6,5 cm <b

Epidermis donkergroen groen
Ribben 10-14 (-15) 13 (-1 5)
Randdorens 7-1 2 7-9
Middendorens bruin roodbruin tot bruin
Bloemen 25 mm breed 35-45  mm breed

25 mm lang 35 mm lang
Bloembladeren 7-10 mm breed 6 mm breed
Petalen citroengeel zwavelgeel
Stempel purper lichtrood
Stempellobben 8-1 1 7-9
Receptaculumwol bruin grijsbruin



De cultuur van deze planten is probleemloos. Zaailingen groeien in een 
goed doorlatende, licht zuur substraat snel op tot rijkbloeiende planten. Zo
als bij alle schaars bedoornde Noto's enigszins schermen tegen al te felle 
zon.

Beschreibung:
Körper: Pflanzen erst im Alter aus den altesten Areolen wenig sprossend, 50 mm hoch und 65 
mm dick. Epidermis im Neutrieb und in den Furchen grün mit blaulichem Schimmer, nach der 
Basis heller werdend. Scheitel von den Dornen der jungen Areolen verdekt. Rippen: 1 3 (-1 5), 
bogenförmig, gerade verlaufend, etwa 5 mm hoch und 1 2 mm breit. Areolen im Neutrieb mit 
etwas weiBem Filz, bald verkahlend, rund, 3 mm Durchmesser, 7-10 mm von einander ent- 
fernt.
Dornen: Etwa 7-9 weiBe, im Neutrieb graubraun gespitzte, etwas zum Körper gebogene Rand- 
dornen, bis 1 2 mm lang, zur Seite strahlend und sich mit denen der benachbarten Areolen über- 
kreuzend, und 3 hellbraune Mitteldornen, die beiden nach oben weisenden etwa 3-8 mm lang, 
ein 1 0-1 2 mm langer, senkrecht abstehender, stechender, rotbraun gefarbter, zentraler Mittel- 
dorn, der ab etwa der Körpermitte leicht nach unten weist. Alle Dornen im Alter vergrauend. Blü- 
te: urn 30 mm lang, 35-45 mm breit, Fruchtknoten eingehüllt in wenig graubraune Wolle; 
Schuppen 0.5 mm breit und etwa 1 mm lang, je 3-4 hellbraune, 8-1 0 lange, biegsame Borsten 
tragend; Samenhöhle oval, 4 mm lang und 3 mm breit; Blütenröhre über dem Fruchtknoten be- 
scherförmig erweitert, 8 mm lang und oben 1 2 mm breit, wie der Fruchtknoten in graubraune 
Wolle eingehüllt und mit hellgrünen, 2-3 mm breiten und etwa ebenso langen braun W.-R. 
Abraham: Notocactus linkii var. albispinus var. nov. gespitzten Schuppen und langen, braunen 
Borsten besetzt; Nektarinne etwa 0,5 mm tief; Blütenblëtter kraftig gelb, lanzettförmig, 6 mm 
breit, 1 5-20 mm lang, stumpf, auBere mit grünlichem Mittelstreifen; Staubblatter bis zum 
Saum inseriert, die primaren 7 mm lang, umstehen den Griffel und umschlieBen eine schwach 
ausgepragte Nektarrinne, die sekundaren sind bis 8 mm lang und stehen nahe der Wand der 
Blütenröhre; sowohl primare als auch sekundare Staubblatter sind berührungsunempfindlich; 
Staubfaden schwefelgelb bis gelb. Staubbeutel 0 .5  mm breit, 1 mm lang, kraftig gelb; Stempel 
18 mm lang, Griffel etwa 16 mm lang und 1 mm dick, gerillt, hellgelb; 7-9 hellrote Narben- 
aste, etwa 3 mm lang, stark spreizend. Die Blüten sind selbstfertil.
Frucht: 1 0-1 3 mm lang und 6-8 mm breit, tonnenförmig, hellgrün, mit hellbrauner Wolle und 
braunen, stechenden Borsten besetzt. Die Frucht platzt bei Reife mit einem, selten mehreren 
vertikalen RiS auf und enthalt etwa 70-100 Samen.
Samen 0,9 mm lang, 0,7 mm breit, kurz glockenförmig; Samenschale schwarz, matt glan
zend, Testahöcker groB; Nabel kleiner, deutlich vorgewölbter Zapfen; Pförtchen als groBer Zap
ten ausgebildet; Karunkula creme-rostfarbig. Keimblatter deutlich erkennbar.
Standort: Gemeinde Itaqui, Rio Grande do Sul, Brasilien, in einer Flöhe von 200 m über dem 
Meeresspiegel. Die Pflanzen wachsen im Schatten von kleinen Büschen auf felsigen Stellen. Dat 
Substrat hat dort einen pH-Wert von 5,8. Am Standort kommt aus der Familie der Cactaceae 
nur noch eine weitere Notocactus species vor.
Plolotypus hinterlegt unter der Nummer WRA 281 im Succulentarium der Universitat Köln 
(KOELN) zusammen mit der Angabe des exakten Standorts.

Mijn dank geldt Joseph Theunissen voor de Latijnse diagnose en Ludwig Bercht voor de Nederlandse vertaling. 
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KRITISCH BESCHOUWD
Agave attenuata Salm-Dyck 
op haar natuurlijke groeiplaatsen

BERND ULLRICH

Hedentendage is Agave attenuata een goed vertegenwoordigde soort in pri
vé en publiekelijke verzamelingen en tuinen. Ofschoon zij al meer dan 1 50 
jaar geleden beschreven werd, was haar natuurlijke verspreidingsgebied 
lang onbekend. Hiernavolgend wordt de taxonomische geschiedenis van de 
zeer distinkte A. attenuata uiteengezet; een kaartje laat de tot op heden be
kende groeiplaatsen zien.

Joseph vorst zu Salm-Dyck had van de Botanische Tuin in Berlijn een exem
plaar van A. attenuata verkregen, waarvan hij (1 834: 303) de volgende di
agnose opstelde: "Onder deze naam bevindt zich in de tuin een nieuwe 
plant, waarvan de zachte bladeren, ovaal puntig, met blauwgrijze rijp sterk 
bedekt bleekgroen, en aan de randen zeer glad zijn, die van de overige soor
ten van dit geslacht sterk afw ijkt." Vijfendertig jaar later vermeldt hij (1859: 
94): "In  het gehele uiterlijk van deze plant zit iets waardoor men twijfelt of zij 
(A. attenuata) werkelijk tot het geslacht Agave behoort." In de laatste publi
catie voor zijn dood kan men lezen (1861: 1 80): "  Wanneer er geen A. at
tenuata was, die ik echter nauwelijks aanzie voor een Agave, dan zou ik deze 
sectie (Inermes) kunnen afschaffen."
In de herfst van dat zelfde jaar bloeide in de succulentenkas van de Kew Gar- 
dens voor het eerst een exemplaar van deze soort en werd zij afgebeeld op 
Tafel 5333 van het Curtis' Botanical Magazine, die hier gereproduceerd is. 
In de begeleidende tekst schreef W.J. Hooker: "...z ij werd vele jaren gele
den door Galeotti verkregen met als groeiplaats Mexico, onder de naam (A. 
glaucescens) die we hier opgenomen hebben. Zij bloeide voor het eerst in de 
herfst van 1861 en was gedurende de gehele winter een attraktief voor
werp, daar het opengaan van de talloze bloemen aan de typisch vooroverge
bogen aar langzaam voortschreed en nu, als we haar beschrijven (augustus 
1862) bestaat de aar nog met enige niet ontwikkelde kapsels en een im
mens aantal jonge planten, die aan de toorts kiemen."
J.N. Rosé (1 897: 95) toont een zwart-wit foto van een A. attenuata in de 
botanische tuin van Washington D.C. en schrijft: "De thans in bloei staande 
plant werd meer dan 20 jaar geleden door de heer W.R. Smith afgeleverd in 
de kwekerij van Such. Haar voorgeschiedenis is onbekend, maar ze komt 
zonder twijfel uit Mexico, de groeiplaats van de soort. De bloeiende plant on
derscheidt zich van de afbeeldingen en de beschrijvingen, daar zij een volle
dig rechtopstaande, stijve bloeiaar heeft in plaats van voorovergebogen. In 
alle andere kenmerken verschilt de plant weinig met de beschrijving van A. 
attenuata."

A. Berger (1915 : 121-127) brengt A. attenuata onder in zijn sectie Ano- 
plagave en geeft aansluitend de nieuwbeschrijving van A. cernua Berger. 
De onderlinge uiterlijke verschillen zijn niet wezenlijk; ook kan Berger van de 
laatste geen vindplaats opgeven. In zijn monografie hangt Berger een nauw 
soortbegrip aan, dat niet meer in overeenstemming is met de huidige opvat-
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*  gepubliceerde groeiplaatsen van Agave attenuata Salm-Dyck 
" grenzen der bondsstaten

----------  2000 m hoogtelijn
■  gebieden boven 3000 m

tingen. Zijn motto was ''exponere, non confudere naturum" (differentieer de 
natuur, verenig haar niet), het typische standpunt van een "splitter". A.U. 
Daniker (1 93 5) identificeert een in de botanische tuin van Zürich bloeiende 
plant als A. cernua, waarvan hij een gedetailleerde beschrijving geeft alsme
de twee instructieve foto's. Hij merkt kritisch op: "Naar mijn mening wordt 
de soortwaarde alleen niet bepaald door kleine vormverschillen, ..."

Ondertussen waren sinds Salm's diagnose 100 jaar gepasseerd en nog 
steeds bleef de natuurlijke vindplaats van A. attenuata in nevelen gehuld. 
Pas E. Matuda (1 960) toont de eerste standplaats-opname van deze soort 
en geeft als verspreidingsgebied aan de Barranca's van Ixtapantongo en 
Nanchititla, bondsstaat Mexico, alsmede de Barranca de Venados, Hidalgo, 
m 1961 (p. 77-79) brengt hij nog een opname van de habitat van A. atte
nuata en voegt als vindplaatsen toe de Barranca van Temascaltepec en Mal- 
pais de Colorines, beide eveneens in Mexico.
Het is interessant hier op te merken, dat Link en Otto (1828 : 36) van de bo
tanische tuin van Berlin-Dahlem bij de diagnose van hun Coetocapnia gemi- 
niflora (Familie Agavaceae, tribus Poliantheae) schrijven: "Van dit mooie 
gewas bracht de heer Deppe, aan wie wij reeds vele zeldzame en nieuwe ge
wassen te danken hebben, in 1 926 levende planten uit Mexico mee en wel 
uit het mijngebied Rincon de Temascaltepec." Omdat Salm-Dyck zijn A. at
tenuata verkreeg van de botanische tuin in Berlijn, is het zonder meer moge
lijk, dat ook deze soort door Ferdinand Deppe uit de streek rond Temascalte
pec werd ingevoerd. Een foto van deze omgeving geeft Matuda (1 961).

A. en A. Huxley (1 980) berichten, dat zij in oktober 1 97 8 A. attenuata ge
zien hebben bij Morelia, op 1 800 m hoogte, aan een zeer steile klip, en sta
ven dat met een foto. Daarbij merken zij op: " . . .  een plaatselijke bewoner 
vertelde ons, dat hier de hem enige bekende plek was waar zij groeit."
In het aanbod van de International Succulent Institute (I.S.I.) 1 984 staat bij 
nr. 1 442 A. attenuata var. nov. (Cact Succ. J. 56(2) : 80/81). De planten 
waren oorspronkelijk verzameld op een zuidhelling van een bergkam in de 
Siërra Manantlan ten noorden van Durazno in Jalisco op een hoogte van 
2200 m (Kimnach en Boutin nr. 301 9). In de verklarende tekst staat te Ie-



Foto links: Agave attenuata 
westelijk van Mi! Cumbrus, 
Michoacan, op 2200 m.
Foto: van de auteur

(lichtvlek al op dia).

Foto rechts: Agave attenuata 
Lanzarote, Canarische Eilanden. 
Foto: Prof. K. Ullrich

zen: "Zeer verschillend van de normale grijsgroene vorm; een prachtige 
vorm die in de tuinen snel de plaats zal innemen van het oude type vanwege 
de indrukwekkende kleur van haar bladeren. De bloeiwijze, in plaats van 
voorovergebogen te zijn met een naar opzij gerichte top, staat rechtop en is 
veel langer."

H.S. Gentry (1982 : 66-71) deelt A. attenuata in in zijn groep Amotae, 
waarvan de soorten geen of slechts een geringe defensieve bewapening in 
de vorm van stekels bezitten. Gentry denkt dat dit verband houdt met de na
tuurlijke groeiwijze op ontoegankelijke klippen alsook met de aanwezigheid 
van hun saponine-bevattende, niet lekker smakende sap dat vraat tegen
gaat. De geciteerde uittreksels vermelden geen nieuwe vindplaatsen; zijn 
vondst (Gentry en Arguelles nr. 1 0430) 1 1 km ten westen van Mil Cumbres 
in Morelia dateert al van 8 mei 1 951 . De hier afgebeelde foto van A. attenu
ata maakte de auteur op 22 november 1 987 eveneens ten westen van Mil 
Cumbres op 2200 m hoogte (BU 058).

De oudste vermelding van groeiplaatsen van A. attenuata bevinden zich in 
de reisberichten van Benedict Roezl; aan zijn omvangrijke activiteiten heb
ben de Europese tuinen ook veel nieuwe Agaven te danken. Daar deze bron 
tot nu toe blijkbaar nauwelijks aandacht kreeg, volgt hier de betreffende pas
sage in vertaling (1861 : 1 22): "Vanaf hier (een tegenwoordig niet meer 
precies aan te geven dorp in de bergen van vermoedelijk het noordwestelijke 
deel van Guerrero) maakte ik een uitstap naar verschillende bergen en werd 
daarvoor rijkelijk beloond door het vinden van een heerlijke plant, die ik al bij 
de vulkaan Jorullo (ongeveer 50 km oostzuidoostelijk van Uruapan in Michi- 
oacan) gezien had, maar daar op ontoegankelijke rotsen groeide en het mij 
toen (1 860, waarschijnlijk in maart) onmogelijk was exemplaren te bemach
tigen. Het schijnt een nieuw geslacht te zijn, dat verwant is met Littaea, 
maar daar toch van verschilt, en die ik naar mijn vriend en collega Ghies- 
breght, die voor het onderzoek van de Mexicaanse flora zoveel gepresteerd 
heeft, Ghiesbreghtia mollis noem. Van verre gelijkt ze op een Agave, maar
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de gelijkenis verdwijnt als men naderbij komt. De bladeren worden 1,2 tot 
1,5 m lang en 1 5 cm breed, ze zijn zeer week en geheel zonder stekels; de 
bloeistengel wordt 3,6 tot 6 m hoog, zonder zijtakken, de bovenste helft is 
voorovergebogen en bedekt met duizenden lichtgroene bloemen, waarvan 
de zeer lange violette meeldraden ver naar buiten steken. Deze zeer mooie 
decoratieve plant kwam zeer vaak voor op alle rotswanden, maar omdat de 
meeste exemplaren in bloei stonden of zich bevonden op onbereikbare plaat
sen, hadden wij een gehele dag (1 860, waarschijnlijk in april) vergeefs ge
zocht, totdat wij tenslotte toch nog een enkel exemplaar vonden, die rijpe za
den in grotere hoeveelheden had. Men dient het zaad van deze plant (die 
volgens een voetnoot van E. Ortgies, te zamen met vele andere in kommissie 
gegeven werden aan de Parijse zaadhandelaar V. Andrieux & Comp.) hoog 
te waarderen, want wie weet, of er nog een keer zaden naar Europa zullen 
komen.”
Inderdaad duiken enkele jaren later in Belgische tuinen planten op onder de 
naam Ghiesberghtia mollis, zoals ondermeer bij K. Koch (1 865 : 1 03) te le
zen valt, die ze als A. attenuata identificeert.

B. Roezl (1 880 : 1 30) komt nog een keer te spreken over A. attenatua, als 
hij zijn beklimming van de vulkaan van Colima beschrijft: "Na vergeefs zoe
ken sloegen wij ons kampement op onder een machtige eik, waarvan de tak
ken geheel met mos begroeid waren, waarin zich een groot aantal Agaven 
hadden vastgeworteld. Het waren twee soorten, die zich in waarlijk opval
lend grote exemplaren op de bomen bevonden, namelijk Agave attenuata en 
een met de gewone Agave americana verwante soort. Agave attenuata 
heeft volledig stekelloze bladeren met een mooie, ongemeen zacht grijsgroe
ne kleur en is een van de mooiste soorten uit deze zo speciesrijke familie. ... 
's Morgens waren wij geheel verkleumd, want wij bevonden ons op een 
hoogte van 2340 m en het was de 24ste december (1 874), de dag waarop 
onder de 21ste breedtegraad de zon het laagst staat. Om mijn verkleumde 
leden op te warmen maakte ik een ommetje. Opeens stond ik voor een 
loodrechte afgrond van minstens 1 500 m diepte en voor mijn verrukte ogen
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ontvouwde zich een aanblik, die voor mij onvergetelijk zal blijven. De enorme 
wand van de afgrond was dicht bezet met Agaves, Fourcroya's, Echinocac- 
tus, Cereus en verschillende kleine struiken ... Nog een keer overnachtten 
we op deze hoogte (van 3000 m) om de volgende morgen de terugweg te 
aanvaarden. Tijdens de nacht had het sterk gesneeuwd, zodat de weg be
dekt was met een wit dek."

Op de afgebeelde kaart zijn de tot nu toe gepubliceerde groeiplaatsen van A. 
attenuata van Hidalgo over Mexico, Guerrero en Michoacan tot in Jalisco 
aangegeven. Zoals al eerder gezegd is de opgave voor Guerrero niet eendui
dig. Volgens Gentry (1 982 : 70-71) "heeft A. attenuata een voorliefde voor 
hoge rotsen in pijnboomwouden op hoogten tussen 1 900 en 2500 m, 
waar ze kleine, ver uit elkaar liggende kolonies vormt. Ze werd op slechts en
kele plekken waargenomen en kan als relatief zeldzaam aangemerkt 
worden.”  Vermoedelijk zullen in de toekomst nog andere populaties ontdekt 
worden; potentiële gebieden liggen bijvoorbeeld bij de vulkaan Paricutin en 
Pico Tancitaro in Michoacan. De naaste verwant is Agave pedunculifera 
Trelease, waarmee A. attenuata volgens mij een variabel complex vormt, 
dat subspecifiek opgezet moet worden.
Zusammenfassung (Deutsch)
Obwohl die heutzutage in den Garten haufig anzutreffende Agave attenuata Salm-Dyck schon 
vor über 1 50 Jahren beschrieben wurde, blieb ihr natürliches Verbreitungsgebiet jedoch lange 
unbekannt. Fürst Salm-Dyck (1834) hatte sein Exemplar vom B.G. Berlin erhalten und noch 
(1861) hegte er Zweifel, ob es sich bei dieser habitueil durch den Stamm und die völlig unbe- 
wehrten Blatter so sehr abweichenden Art wirklich urn eine Agave handelt. Hooker (1862) be- 
schrieb das erste in Europa blühende Exemplar, das Galeotti in die Kew-Garten eingeführt hatte, 
als A. glaucescens. Typisch ist der übergebogene Blütenstand, doch Rosé (1897) zeigt das 
SW-Photo einer A. attenuata mit senkrechter Infloreszenz. Berger (1915) beschreibt seine habi
tueil sehr ahnliche A. cernua, doch Daniker (1 935) gibt zu bedenken, daR durch kleine Formen- 
unterschiede der Artwert nicht bestimmt wird.
Erst Matuda (1960, 1961) gibt erstmals natürliche Standorte von A. attenuata an, u.a. im 
westlichen Teil des Bundesstaates Mexico, bei Temascaltepec. Nach Link & Otto (1 828) sam- 
melte der Reisende Ferdinand Deppe Coetocapnia geminiflora (Familie Agavaceae, Tribus Poli- 
antheae) in ebendieser Gegend, sodaR es möglich ist, daR er aucb A. attenuata 1 826 von dort 
in den B.G. Berlin eingeschickt hat.
A.&A. Huxley (1 980) berichten, daR sie A. attenuata in einem sehr steilen Kliff nahe Morelia, 
Michoacan, gefunden haben. Aus dieser Gegend zitiert Gentry (1982) seine Aufsammlung (Nr. 
1 0430), die er schon 1951 machte. Der Autor besuchte diese Lokalitat 1 987 (BU 058) und 
machte das hier gezeigte Standortphoto. Die altesten Angaben über Fundorte von A. attenuata 
finden sich in den Reiseberichten von Benedict Roezl, der sie (1 861) noch einer eigenen neuen 
Gattung für zugehörig halt, und sie Ghiesbreghtia mollis nennt. Er findet sie am Vulkan Jorullo in 
Michoacan, sowie in NW-Guerrero, von woaus er Samen nach Europa einschickt. (1 880) be- 
richtet er, daR A. attenuata am Vulkan Colima in einer Flöhe von etwa 2400 m wachst, verein- 
zett sogar epiphytisch auf Baumen.
Gentry (1 982) halt A. attenuata in der Natur für relativ selten. Sie bevorzugt offene, felsige Par- 
tien in der Pinienwaldzone zwischen 1 900-2500  m, wo sie kleine Koloniën bildet. Die völlig 
fehlende Bestachelung kann mit den, von natürlichen FreRfeinden unerreichbaren Standorten in 
steilen Felskliffs in Zusammenhang gebracht werden.
Die bekannte Verbreitung von A. attenuata ersteckt sich über 500 Km, sodaR weitere, bisher 
unentdeckte Standorte, z.B. am Pico Tancitaro, W Uruapan in Michoacan, vermutet werden 
können. Die nachstverwandte Art ist eindeutig Agave pedunculifera Trelease, mit der A. atte
nuata, nach Meinung des Autors, einen variablen Komplex bildet, der subspezifisch gegliedert 
werden sollte.
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OP DE GROEIPLAATSEN
De toestand van  de ca ctuspopu la ties  
in Rio G ra n de  do  Sul

NORBERT GERLOFF

Van december 1 989 tot begin januari 1 990 had ik de gelegenheid om in 
deze meest zuidelijke Braziliaanse provincie een indruk te krijgen van de klei
ne overlevingskans die de geslachten Frailea, Notocactus en Gymnocalyci- 
um in deze regio hebben. Om deze in Europa zo geliefde planten in de natuur 
te kunnen zien, moest ik met mijn twee Braziliaanse cactusvrienden meer 
dan 3000 km reizen, om 50 vindplaatsen te bezoeken. Tegenwoordig is 
nog maar een fractie van de oorspronkelijke natuurlijke vegetatie te zien en 
deze beperkte plaatsen bevinden zich aan de rand van economische winge- 
bieden.
Rio Grande do Sul wordt gekenmerkt door een intensief gebruik van de be
schikbare grond en heeft gunstige klimaatsfactoren. Voor het zich snel ont
wikkelende Brazilië geldt het zuiden als een renderende groeiregio, waarin de 
Staat graag geld investeert. Rio Grande do Sul wordt beheerst door veeteelt 
en akkerbouw. De sector akkerbouw bestrijkt zelfs 22,5 procent van de op
pervlakte en is daarmee een van de grootste van het land. In die delen, die 
zich voor irrigatie lenen, wordt rijst verbouwd. Mais, soja, maniok, tabak en 
aardappelen worden als wisselteelt aangeplant. Rond Caxias do Sul bevindt 
zich wijnbouw waarmee Italiaanse immigranten zijn begonnen. Verder ver
bouwt men op kleine veldjes bij huis zwarte bonen en zoete aardappelen 
voor eigen consumptie.
De provincie heeft de hoogste runderdichtheid van het land: op nauwelijks 7 
procent van de landsoppervlakte staat 1 2 procent van alle Braziliaanse run
deren en 60 procent van alle schapen! De produktie van vlees en wol is 
dienovereenkomstig hoog. Omdat veel produkten in andere provincies wor
den verwerkt, is een relatief uitgebreid wegennet noodzakelijk.
Rond de steden vindt men nog bijzondere vormen van veeteelt, zoals de 
melkveehouderij (bij Porte Alegre) en de paardenfokkerij (bij Bagé). Deze gra
zende dieren leven uitsluitend van de natuurlijke grasvegetatie, die alleen 
door rotsplateaus worden onderbroken. De boerderijen ('Fazenda's') liggen 
vaak vele kilometers uit elkaar. In de winter wordt het droge gras traditioneel 
afgebrand, opdat in het voorjaar de jonge halmen beter kunnen groeien. Van 
de 50 onderzochte vindplaatsen was ruim 80 procent door vuur getekend. 
Natuurlijk kan het vuur niet over kale plekken heenspringen, maar alleen 
daarom bevinden zich daar (en in rotsspleten) nu nog een paar cactussen.



Hier was vroeger 
de groeiplaats 
van Notocactus 
scopa var. 
machadoensis 
ten noorden van 
Pinheiro Machado

Vertrapt 
exemplaar van 
een Wigginsia.

Foto's van de 
schrijver

De relatief dichte veeteelt zou wel eens de grootste bedreiging voor de vind
plaatsen kunnen zijn: soorten als Gymnocalycium denudatum, Notocactus 
ottonis en bijna alle Frailea's, worden door hun zachte epidermis (en/of lich
te bedoorning) gemakkelijk vertrapt of aangevreten. Schapen en geiten vre
ten elk plekje waar ze bij kunnen volledig kaal. Alleen kleine planten kunnen 
beschutting vinden in rotsspleten of onder Opuntia's. Ook heggen of schut
tingen bieden hier en daar een tijdelijke beschutting aan de planten.
De door-dieren beschadigde planten lopen nog wel eens uit, maar het plat
branden van het droge gras is zo'n wijdverbreid gebruik (ook in andere pro
vincies), dat ik slechts enkele vindplaatsen aantrof, die niet door het vuur 
aangetast waren:
Totaal aantal bezochte vindplaatsen 50 1 00%
Brandsporen en door vuur beschadigd 41 83%
Begrazing en door dieren beschadigd 46 92%
Door wegenbouw beschadigd 14 28%
De ekonomische politiek van Brazilië wordt bepaald door de sterke bevol
kingstoename en de snelle verstedelijking. De intensivering van de landbouw 
moet in de eerste plaats alle magen vullen en daarbij de leegloop van het 
platteland naar de stad een halt toeroepen. Daar, waar een subtropisch kli
maat en een goede bodemgesteldheid het toelaten, moeten overschotten 
worden geproduceerd. De staat stelt met name aan de veeteelt hoge eisen. 
Cactussen worden door de bevolking als onkruid gezien, omdat het vee zich 
eraan zou kunnen verwonden en daarom droogt men grote exemplaren van
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Afgebrande berg 
bij Cacapava 
(Pedra do Segreda)

Tussen Dyckia's 
stonden Notocactus 
uebelmannianum,
N. proli ferus 
en Frailea horstii.

Malacocarpus (Wigginsia) en Echinopsis om ze later te verbranden. Ten 
aanzien van de Europese passie voor deze soorten ontbreekt alle begrip. Bij
na een dozijn vindplaatsen, die mijn begeleiders al jaren bekend waren, moe
ten we nu als vernietigd beschouwen. Soms vonden we na lang zoeken nog 
enkele exemplaren tussen puin of op toevallig onberoerde plekken. Zo waren 
ook 3 van de 9 vindplaatsen van de Notocactus scopa nagenoeg vernie
tigd. Op de grens van Uruguay en Brazilië vond ik desalniettemin ook twee 
voorbeelden van populaties, waarvan het voortbestaan voorjaren verzekerd 
lijkt: de grenssituatie beschermt het gebied tegen een verdergaande intensi
vering van de landbouw.
Maar dan vormt ook nog de wegenbouw een groot probleem voor de cac
tussen. Naast de asfaltwegen lopen er ook vele onverharde routes door het 
land, die de ekonomische wingebieden met de stadsgebieden verbinden. De 
Brazilianen zijn met recht trots op hun infra-structuur. De onverharde wegen 
worden om de paar jaar verlegd of uitgebreid, zodat landkaarten vaak al na 
1 0 jaar niet meer met de werkelijkheid overeenkomen. Om vruchtbaar land 
te ontzien legt men deze paden aan door stenige vlakten, die we tegenwoor
dig als de laatste vrijplaatsen voor cactussen moeten beschouwen. Van de 
bijna 1 600 km stofpiste die ik heb bereden was ongeveer 25 procent net 
aangelegd of in aanbouw. In de praktijk betekent dit de vernietiging van plan
ten in de bermstroken. Deze zone tussen straatgoot en weidegebied heeft 
vele planten tot dusver een veilig thuis geboden, dat nu, door het verleggen 
van die straten, bedolven wordt. Zo waren bijvoorbeeld ten zuiden van La- 
vras do Sul planten als Notocactus crassigibbus, Gymnocalycium denuda
tum e.a., volledig ondergewerkt.
De Braziliaanse politici gaat het om de verbetering van de economische 
structuur en het bevredigen van de behoeften van de alsmaar groeiende be
volking; men heeft geen aandacht voor de ''exotische' hobby van een paar 
Europeanen.
Helaas leeft het bewustzijn, dat men de rijke plantenwereld door middel van 
gepaste maatregelen moet behouden, ook niet bij de Braziliaanse weten
schap. Bovendien ontbreekt het geld voor zulke maatregelen (zoals het on
derbrengen van bedreigde soorten in botanische tuinen en plantenreserva- 
ten). De Botanische Tuin Porto Alegre (waar helaas geen cactussen bij ho
ren) is bijvoorbeeld een project, dat op kritiek kan rekenen. Wat betreft de lo
catie - tegen de stad aan - moet de tuin concurreren met een camping bij Ita- 
pua.
De Conventie van Washington en nationale importregels leggen de handel 
c.q. het meenemen van cactussen aan banden. Dit treft ook die paar planten
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die men mee zou willen nemen om ze in Europa te vermeerderen en te ver
spreiden tot het behoud van de soort. Helaas gelooft men in Europa dat door 
deze importbeperking en andere maatregelen van de douane, de planten in 
de natuur veilig zijn en bewaard blijven. Dit is een tragische vergissing, die 
de nog resterende planten in Rio Grande do Sul grotendeels aan de vernieti
ging prijsgeeft. Naar mijn mening zijn het niet de individuele cactusvrienden 
die de populaties vernietigen: het zijn de ontsluiting van het land en de inten
sivering van het grondgebruik die in de komende tien jaar de meeste cac
tuspopulaties van Rio Grande do Sul zullen vernietigen.

Literatuur:
Muller, Jurgen: Brasilien, Klett-verlag Stuttgart, 1984

Mauserstrasse 1 7, D-7140 Ludwigsburg 8 
Vertaling: G.. van der Velden, Nijmegen

HISTORIE

Succulenta, hoe speelde je het klaar! (slot)

FREDDY DELABARRE

In zijn nieuwjaarswensen gaf de heer Rubingh een overzicht van de 365 da
gen van het voorbije jaar met de daaraan verbonden hoogten en diepten. 
Tijdens de vergadering van 20 maart werd een affiche voorgesteld. De ver
koop van het ''Discoboek'' verliep maar matig, vooral de Engelse versie. 
De afdeling Eindhoven hield op 5 april een bijzondere vergadering, waarin ze 
vierden dat de heer Cas Smulders, in juni 1 982 50 jaar lid was van Succu
lenta. De heer Rubingh overhandigde hem een oorkonde, een blijvende her
innering aan zijn gouden lidmaatschap.
Een onderdak was gevonden voor het Succulentarium. Een "succulente”  
ruimte van 1 .200 m2 stond klaar in de Flevohof. De grote verhuizing naar de 
Flevohof startte op 1 mei 1 982. De heer Bercht deed een oproep grote 
planten te schenken om zo een Succulentarium te hebben Succulenta waar
dig. De heren Uil en Noltee werden benoemd in de begeleidingscommissie 
voor het Succulentarium.
De afdeling Leiden bestond 5 jaar. Een grote tentoonstelling werd gehouden 
op 1 4, 1 5 en 1 6 mei in de Leidse Hortus, dit jaar vierde de afdeling Dor
drecht zijn zilveren jubileum.
Op 1 5 juli 1 982 werd het Succulentarium in de Flevohof officieel geopend. 
Na een toespraak van de heren C. Dorsman, I.V.T., en Rubingh, Nationaal 
Voorzitter, viel de eer aan mevrouw Boom, weduwe van de initiatiefnemer 
Dr. B.K. Boom, te beurt om een bord aan te brengen met een verklarende 
tekst voor de bezoekers. Daarmee opende zij officieel de collectie.
Een vreemd voorval deed zich voor in de afdeling Gooi- en Eemland. Daar 
verkocht het kerkbestuur boeken uit de bibliotheek voor een "goed doel". 
Het zal je boek maar wezen.
Tussen de regels door kon men lezen dat er een terugval was van het leden
aantal.
Op de gezegende leeftijd van 93 jaar overleed het erelid de heer J.L. de 
Slegte. Hij was secretaris van de afdeling Rotterdam vanaf 1 926 tot 1 974.



Mevr. Boom opent de cactuskas in de Flevohof. Foto: Persdienst Flevohof

Bijna 50 jaar heeft hij zich ingezet om zijn afdeling en Succulenta groot te 
houden.
Een groot cactuskenner, de heer A.B. Lau, kwam in de periode van 30 sep
tember tot en met 4 oktober lezingen houden in diverse afdelingen.
1 982 Werd afgesloten met het uitgeven van een reeks postkaarten (1 0) die 
voor f  2,50 te koop werden aangeboden.

Op 1 3 februari 1 983 overleed de heer J. van Keppel, een man wiens naam 
te zamen met zijn lievelingsplanten "de Echeveria's" in één adem werd uit
gesproken. Hij beschreef vele nieuwe soorten. Nieuwe hybriden heeft hij 
ontwikkeld die hij dan in samenwerking met de heer B.K. Boom in het 
I.V.T. onderbracht, om er daar verdere studies van te maken. Hij was ere
voorzitter van "The Cactus and Succulent Society of Great Brittain". Uit zijn 
In Memoriam kon men opmaken dat hij een zeer beminnelijk man was.

De omslag van het maartnummer liet een tekening zien, gemaakt door me
vrouw C. Wolters. Deze tekening kon men ook als affiche kopen bij de vere
niging.
De heer Rubingh vond dat zijn tijd om als voorzitter afscheid te nemen geko
men was. De heer H. Koningsveld werd op de Algemene Vergadering zon
der tegenstemmen verkozen.
De functie van secretaris werd opengesteld en men deed een oproep voor 
kandidaten.
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De heer Rubingh geeft 
de voorzittershamer aan 
de heer Koningsveld.

Dit jaar kreeg de heer J. van Duiken de oorkonde voor 50 jaar lidmaatschap 
en voor 25 jaar kwamen mevrouw G.J. Kramer-de Lange, mevrouw F.M. 
van Erp-Taalman Kip, mevrouw A. Hoekstra-Tuyn en de heer G. Hanekamp 
in aanmerking.
Uiteindelijk de heruitgave van "W at betekent die naam" met de aankondi
ging: "Lang gewacht, stil gezwegen; niet meer verwacht en uiteindelijk toch 
verschenen". En dat op de valreep van 1 983.

1 984 Werd met veel goede wensen aangekondigd door de voorzitter H. Ko
ningsveld. Om meer te weten wat de leden van Succulenta verlangden, liet 
de voorzitter een vragenlijst invullen. 44 Meer-keuze-vragen zouden een ant
woord moeten geven op b.v. de verbetering van het tijdschrift, afdelingen, 
bibliotheek.
Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan had de afdeling Noord- en 
Midden-Limburg op 28 april de Jochum Hof gratis opengesteld voor de deel
nemers van de feestvergadering. De voorzitter, de heer H. Koningsveld, 
opende deze feestviering. Tevens overhandigde hij aan de heer Slabbers een 
oorkonde voor zijn 25 jaar lidmaatschap. Men voorzag een reeks voordrach
ten. Zo kwamen de heren Schatzl uit Oostenrijk en Uebelmann uit Zwitser
land om een lezing te geven. Het enige negatieve punt van deze feestdagen 
was de opkomst van de cactusliefhebbers zelf.
De Algemene Vergadering werd gehouden op 26 mei 1 984 in de Flevohof, 
ons nu wel allen bekend. Op deze vergadering maakte de heer Defesche be
kend dat hij het redacteurschap neerlegde. Als hoofdredacteur werd de heer 
Bercht voorgedragen, de heer Neutelings bleef redacteur en de heer Noltee 
kwam als foto-redacteur de ploeg versterken. Als secretaris kwam de heer P. 
Melis in de plaats van de heer L. Bercht.
Het bestuur was tevreden met de toegezonden invulformulieren. Zo'n 600 
leden hadden aan de oproep gevolg gegeven.
Een ramp was het niet, doch het ledenaantal daalde naar 2.500, waar men 
enkele jaren geleden nog 4 .000 leden telde.

1 985 Ging de geschiedenis in als het jaar van de inlevering. De heer H. Ko
ningsveld moést met zijn bestuur de volgende maatregelen treffen om het te
kort te beperken.
Het lidgeld kon niet verhoogd worden, dus bespaarde men op het tijdschrift 
zelf. Voortaan verschenen er maar 1 1 nummers, juli en augustus werden 
samengesmolten. Het aantal bladzijden werd ook verminderd naar een ge-
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middelde van 20 bladzijden per maand. Maximaal zouden er 10 
kleurenfoto's in elk tijdschrift voorkomen. Het bestuur hoopte zo de tekorten 
te beperken.
De Algemene Vergadering had plaats te Werkendam en werd georganiseerd 
door de afdeling Gorinchem - Den Bosch die haar 2 5 jarig bestaan vierde. 
Buiten de statutaire vergadering werd een bezoek gebracht aan de Bies- 
bosch. Ook werd er een foto- en diawedstrijd ingericht. De heer Van Kam
pen werd onder luid applaus als lid van verdienste benoemd. Enkele statuten 
werden gewijzigd.
De heer F.R. van Leeuwen zal de ledenadministratie verzorgen en de heer J. 
Vrenken zal over de centjes van de club waken.

Op 13.6.1 985 verloor Succulenta zijn oudste en zeker bekendste lid, de 
heer Cornelis Bommeljé. Hij was lid sedert 1 923. De vereniging waardeerde 
zijn vele werkzaamheden en benoemde hem tot erelid. Als blijk van ver
dienste werd zijn naam vereeuwigd met Notocactus bommeljei.
De dia- en fotowedstrijd gaf de volgende uitslag:
Eerste in de reeks foto's werd de heer W. Alsemgeest. Als eerste in de 
reeks dia's won de heer J. Vrenken. De publieksprijs en aandenken van de 
gemeente Werkendam won de heer J. Zwart.

Dat jaar, we noteren 1 986, hebben we twee afdelingen die hun zestig jarig 
bestaan vieren. De afdeling Amsterdam, die voor die gelegenheid een ju- 
bileumbeurs organiseerde. De afdeling Den Haag richtte op 3 mei de Alge
mene Vergadering in. Op deze vergadering werd de heer Rubingh tot lid van 
verdienste benoemd. De leden gingen akkoord met de benoeming van de 
heer Masman tot voorzitter van Succulenta. De heren De Bekker en Alsem
geest werden tot bestuursleden verkozen. In zijn afscheidswoord dankte de 
oud-voorzitter het bestuur voor het vertrouwen en tevens de heren M. Jamin 
en F. Maessen die na zes jaar het bestuur verlieten.
Het ledenaantal bedroeg 2.650, wat een verlies van leden aangaf. In zijn 
propagandaplan gaf de heer Alsemgeest elf punten op die het ledenaantal 
moesten verbeteren.
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In samenwerking met diverse Belgische cactusclubs werd een kalender sa
mengesteld en uitgegeven die voor de leden voordeliger uitkwam dan die 
uit Duitsland.
Nadat de heer Arie de Graaf in 1 984 tot erelid werd benoemd in de afdeling 
Dordrecht, werd op de vergadering van 1 november 1 986 besloten hem tot 
erelid van de vereniging te benoemen.

Stilte en rust in Succulenta.
De afdelingen hielden wel regelmatig hun vergaderingen, tentoonstellingen 
en reizen. Maar op nationaal gebied viel er niet veel te beleven. Men trachtte 
wel door de aktie van de voorzitter het ledenaantal op te drijven. De aktie 
startte op 1 januari 1 987 en liep tot 1 oktober 1 987. Wie de meeste leden 
had aangebracht, zou op de Algemene Vergadering van november bekend 
gemaakt worden.
Men verloor door het overlijden van de heer H. Leusink de beheerder van 
"Ruilen Zonder Huilen".
Voor de afdeling Nijmegen was het feest. Zij bestond immers 50 jaar.
De eerste bladzijde werd deze keer niet gevuld door de nieuwjaarswensen 
van onze voorzitter, daar hij door ziekte weerhouden was. Het bestuur nam 
deze taak over.
Men kon ons wel melden dat hij op de Algemene Vergadering van 28 mei, 
georganiseerd door de jubilerende afdeling Fryslan, aanwezig zou zijn. Later 
vernamen we dat ook dit helaas niet heeft mogen zijn.

De ontstane leegte in het R.Z.H. werd opgevuld door Mevrouw E. Van Die. 
De secretaris, de heer P. Melis, gaf te kennen zijn functie na 28 mei 1 988 
niet meer te kunnen uitoefenen.

Na het succes van de ledenwerving kwam de heer W. Alsemgeest met iets 
nieuws voor de pinnen: "Ledenwerving voor de afdelingen". Een goede zet 
voor beiden, Nationaal kreeg meer leden en de afdeling met de meeste nieu
we leden zou haar clubkas met f  1 5 0 ,— zien groeien.
De voorzitter van de afdeling Gooi- en Eemland, de heer Rubingh, werd we
gens 30 jaar voorzitterschap gehuldigd. Bewondering en achting voor een 
groot voorzitter, een ervaren succulentenliefhebber en vooral een fijne man. 
De afdeling Fryslan, die ter gelegenheid van haar 1 0-jarig bestaan de Alge
mene Vergadering inrichtte, zag het anders dan gewoonlijk. Het werd spele
varen. Het gezelschap werd op een boot verwelkomd door de waarnemend 
voorzitter. De boot deed dienst als vergaderzaal. Een leuk idee dat door allen 
warm werd gewaardeerd.
De secretaris, de heer P. Melis, kon moeilijk zijn functie neerleggen, daar er 
geen kandidaten waren. Uit goed ingelichte bron vernomen, hoopte men 
niet snel een opvolger te vinden.
Heeft de drukker van Succulenta zo een brede rug of is het waar dat hij de 
drukproeven van de catalogus verloor?
Aan de heer Rubingh werd een gouden speld uitgereikt als blijk van waarde
ring met zijn 40 jaar lidmaatschap.

Zilveren speldjes waren voor hen die 25 jaar en langer lid waren.
In het jubileumnummer gaf het bestuur ter kennis dat de heer H. Masman 
wegens ziekte de functie van voorzitter niet langer kon waarnemen. Nog in 
hetzelfde nummer kwam het tragisch bericht dat de heer Herman Masman 
op 1 0 juli 1 988 overleden was.



In de maand oktober kreeg de vereniging een nieuwe voorzitter; Drs. J. De- 
fesche nam de moeilijke taak op zich. Laat mij toe de voorzitter een lange 
ambtstermijn toe te wensen.

Met dit positief bericht was een eind gekomen aan 1 988. Dus ook aan mijn 
opzoekingswerk van 70 jaar Succulenta.

Mijn doel was een zo goed en volledig mogelijk beeld te vormen van "de 
cactusclub uit Nederland” . Het werd een opsomming van goede en droevi
ge gebeurtenissen. Aan mij zijn 69 jaargangen, goed voor 1 2 .654 bladzij
den tekst, voorbijgegaan. Onnodig u te zeggen dat er hier of daar wel iets 
niet correct of onvolledig is; waarvoor mijn verontschuldigingen.
Ikzelf deed het zeer graag. De vele uren die ik er aan heb besteed waren van 
grote waarde. Ze hebben mij een betere kijk gegeven niet alleen op de plan
ten, maar vooral op de mensen die Succulenta groot hebben gemaakt.
Ik durf niemand in het bijzonder te noemen, van voorzitter tot gewoon lid 
vormen zij één grote vereniging. Hulde wil ik brengen aan de cactusliefheb
bers die reeds vele jaren lid zijn van Succulenta.
Na het lezen van al die jaargangen, van de ene die komt en de andere die 
gaat, ben ik er zeker van: "Succulenta stopt niet op zeventig, tachtig, maar 
gaat verder. HET GA JE GOED!”

Informatiebron: Succulenta jaargangen 1919 tot en met 1 988 

Cactus en Vetplanten 1 935 tot en met 1 942

Met dank aan de heren C A L. Bercht en H. Rubingh.

EN ANDERE SUCCULENTEN

Kleurige vetplanten voor iedereen (1)

A.B. PULLEN

In deze bijdrage, die vooral bedoeld is voor beginnende vetplantologen, wil ik 
u graag laten kennismaken met een aantal pretentieloze vetplantjes, preten
tieloos niet vanwege hun geringe schoonheid, maar meer vanwege hun ge
makkelijke kweekbaarheid. Alle behoren zij tot het geslacht Echeveria of een 
kruising daarmee.
Deze planten zijn gemakkelijk te kweken in elk doorlatend en redelijk voed
zaam grondmengsel, willen in voorjaar en zomer, zeg maar vanaf half maart 
tot half september, vochtig gehouden worden en staan in de winter enkele 
maanden geheel droog. In de winter hebben zij geen hoge temperatuur no
dig, tenminste wanneer zij goed droog gehouden worden. Dat is beslist aan 
te bevelen, want in de droge periode kleuren zij het mooist en in februari, 
aan het einde van hun droogteperiode zien zij er werkelijk geweldig kleurig 
uit. De bloemen verschijnen bij de meeste soorten in voorjaar of zomer hoe
wel er in een groep Echeveria's altijd wel enkele soorten bloeien.
De plant linksboven op de foto is Echeveria albicans. Zij vormt kleine rozet
ten van licht blauwgrijze kleur, soms bijna wit, dikwijls wat rood aangelopen. 
De soort maakt gemakkelijk zijrozetten, die eenvoudig te stekken zijn door ze
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Boven, van links naar rechts: Echeveria albicans, E. pulidonis, XPachyveria clavifolia. Onder, van links naar rechts: E. ele
gans hybr., E. peacockii, E. cv ’Giant Mexican Firecracker'.
Foto van de schrijver.

van de moederplant af te halen, enige tijd te drogen en dan apart op te pot
ten.
In het midden van de bovenste rij staat Echeveria pulidonis. Ook dit is een 
vrij klein blijvende soort met groene tot blauwgroene bladeren, die van een 
rode rand voorzien zijn. Deze soort valt in bloeiende toestand op door haar 
zuiver gele bloemen. Ook bij deze soort is het vermeerderen gemakkelijk via 
het stekken van nevenrozetten. Omdat deze soort wat minder dikke bladeren 
heeft kan men ze ook goed van bladstek vermeerderen. Daartoe verwijdert 
men voorzichtig enige bladeren, maar zo, dat de bladvoet zo min mogelijk 
beschadigd wordt. De blaadjes laat men op een beschaduwde, warme plek 
enkele dagen goed drogen. Steek de bladeren daarna tot ongeveer eenderde 
in een mengsel van zand en potgrond, houdt het geheel matig vochtig. Als er 
een nieuw plantje verschijnt kan men wat meer water gaan geven.
De plant rechts boven, X  Pachyveria clavifolia, is een kruising. Aan de 
naamgeving kan men dit al zien. Ten eerste wordt in dit geval de naam voor
afgegaan door het X-teken, hetgeen altijd duidt op een kruising. Ten tweede 
kan men aan de naam 'Pachyveria' al zien dat dit een samentrekking is van 
Pachyphytum en Echeveria.
Een van de ouders van deze hybride is Pachyphytum oviferum, een plant 
met schitterend wit berijpte, eivormige, dikke blaadjes. De andere ouder 
moet een Echeveria geweest zijn, ik weet niet welke.
Veel van die Pachyveria's maken op den duur wat hoger opgroeiende stam
metjes. De rozet van bladeren komt steeds hoger te staan, doordat bladeren 
aan de onderkant verdrogen en afvallen en de plant aan de bovenkant door
groeit. Deze doorgegroeide planten worden door veel mensen als rommelig 
en daardoor minder mooi ervaren. In dat geval kan men beter de rozet eens 
per twee jaar afsnijden en na drogen als stek behandelen. De rood aangelo
pen, witberijpte, blauwgrijze blaadjes kan men maar beter zo weinig mogelijk 
met de handen aanraken anders verdwijnt de waslaag van de bladeren en
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het mooie is er vanaf.
Links onder een hybride van Echeveria elegans, ook een klein blijvende 
soort, die wel wat op E. albicans lijkt, maar aanmerkelijk minder dikke blade
ren heeft. Deze 'soort' is één der gemakkelijkste in de cultuur.
Midden onder ziet u Echeveria peacockii, een soort met puntig toelopende 
blauwwitte, soms roodaangelopen bladeren. Deze soort maakt meestal 
slechts spaarzaam uitlopers. Vermeerdering gaat dus langzaam. Natuurlijk 
kan men ook van zaad vermeerderen. Daarover een andere keer.
Tenslotte de plant rechtsonder. Dit is een cultivar, een plant, die men in het 
wild tevergeefs zal zoeken, omdat ze in de cultuur ontstaan is. De naam van 
deze cultivar is, schrikt u niet, " Giant Mexican Firecracker” . Deze plant 
maakt rozetten van groene, behaarde bladeren met een rode rand. Ook deze 
plant komt uiteindelijk tot boomvormige groei, doordat de rozet doorgroeit 
en vertakt terwijl ze aan de onderzijde bladeren verliest. Dit soort krachtige 
groeiers moet men wel voldoende water en, nu en dan, wat voeding toedie
nen.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

NIEUWBESCHRIJVING
Parodia tucum anensis species nova

WALTER WESKAMP

Corpus solitarium et planum est, 6 cm O, 3,5 cm altum, colore viridi olivarum; vertex paulum de
pressus lana alba est. Areolae tectae lana alba; costae 1 6 tortellae; tubercula 3-4 mm alta, in in
fimo 7 mm lata sunt.
Aculei marginales 1 6-1 8, 6-8 mm longi, distantes in circuitu, albi, tenues; aculei centrales 4, 
particulatim cruciati, 2 aculei a latere particulatim ad imum positi; infimus 1 7 mm longus, hama
tus, robustior; omnes centrales flexibiles, nonpungentes clarifuscati sunt.

Parodia tucumanensis Foto: Babo



Flos sulphureus-luteus est; folia brevia virga subrussa ornata sunt. Pericarpellum luridum, 8 mm 
longum, squamis singulis obductum est. Omnes areolae floris lana alba et 2-3 setis fuscis orna
tae sunt. Receptaculum flavum, in inferiore parte 5 mm 0, in superiore parte 8 mm 0, 8 mm lon
gum est. Folia 1 8 mm longa, 5 mm lata, spathulata subacuta, stamina lurida, antherae subal
bae; stylus 1 8 mm longus, albus levisque; stigmata 1 2, subalba, 4 mm longa sunt.
Fructus luridus, ad maturitatem canus-fuscus, 4 mm 0, cute subtili, ornatus ut pericarpellum. 
Semen 0,35 mm ©; testa polita, fusca, splendida; strophiola subfusca, diverse formata, fusca. 
Patria; Argentina - septemtrionalis partes, provincia Tucuman.
Flolotypus cult. in coli. Weskamp, depositus in herbario instituti botanici universitatis vindobe- 
nensis (WU).

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, afgeplat bolvormig, 60 mm ©, 35 mm hoog, epider
mis olijfgroen; schedel iets verzonken, met iets witte wol, bedekt door do
rens; areolen met kort, wit vilt; ribben 16, spiraalvormig verlopend; knob
bels duidelijk, conisch, aan de basis tot 7 mm breed, 3-4 mm hoog; randdo- 
rens 1 6-1 8, stralend gesteld rond het areool, afstaand, 6-8 mm lang, dun, 
wit; middendorens meestal 4, vaak in een kruis staand, de twee zijwaartse 
soms ook naar onder gericht, de onderste het langst, tot 1 7 mm lang, iets 
krachtiger, gehaakt, alle middendorens zacht, buigzaam, niet stekend, licht 
okerkleurig, aan de voet lichter.
Bloemen van buiten zwavelgeel, van binnen geel, de korte buitenste bloem
bladeren met een matrode-middenstreep; vruchtbeginsel licht geelgroen, 8 
mm lang, bezet met enkele, ver van elkaar afliggende en bijna tot aan de ba
sis reikende rode schubjes met in hun oksels enkele witte wolhaartjes en 
twee bruine borstelharen; bloembuis strogeel, onder 5 mm, boven 8 mm ©, 
8 mm lang (zeer kort!), op alle kelkareolen weinig witte wol en 2-3, onder 
kortere, boven relatief lange, donkerbruine borstelharen, schubben op de 
bloembuis enkele, net zoals op het vruchtbeginsel ver van elkaar, 1-2 mm 
lang, matrood, puntig; bloembladeren spatelvormig, lichtjes aangepunt, 1 8 
mm lang, tot 5 mm breed; meeldraden geel; helmknoppen witachtig; stam
per witachtig, glad, 1 8 mm lang, 1 2 stempellobben, witachtig, 4 mm lang. 
Vrucht geelachtig groen, bij rijpheid grijsbruin, 4 mm ©, dunwandig, van bui
ten als het vruchtbeginsel.
Zaad 0,35 mm ©, testa glad, glanzend, bruin; strophiola zeer verschillend 
van vorm, middelmatig groot, bruinachtig.
Groeiplaats: Noord-Argentinië, provincie Tucuman. De soort behoort tot het 
ondergeslacht Parodia, sectie Politispermae.

Deze nieuwe soort was door Lau in 1970 nabij de stad Tucuman ontdekt en 
werd aangeboden onder de naam Parodia microsperma (Weber) Spegazzini 
(L 471). Hoezeer ik Lau de herontdekking ook zou gunnen, deze vondst is 
niet de verdwenen typesoort van het geslacht Parodia. Hiervan verschilt P. 
tucumanensis aanzienlijk: minder ribben, grotere knobbels en meer randdo- 
rens. Bijzonder opvallend is het verschil bij de schubben op de bloemkelk, die 
bij de ene groot en rood zijn en bij de andere klein en geel. Identiek bij beide 
zijn slechts het afgeplat bolvormige lichaam en de kruisgewijs staande en de 
schedel bedekkende middendorens.
Opvallend bij deze soort is de korte bloembuis. Waarschijnlijk uniek zijn de bij
na tot aan de basis voorkomende schubjes op het vruchtbeginsel alsook de 
ver van elkaar staande schubben op de bloemkelk.
Parodia tucumanensis behoort met haar verschillend lange en buigzame mid
dendorens alsook de voor deze groep typische bloem tot de vormengroep 
van P. macrancistra (Schumann) Weskamp. P. macrancistra zelf heeft een 
kort zuilvormig lichaam, minder randdorens en de middendorens staan niet



kruisgewijs. Verder mist deze soort de opvallende "bekleding”  van het 
vruchtbeginsel en de bloembuis. Ook de vrucht is kleiner alsmede de zaden. 
Over de groeiplaats en de daar voorkomende klimatologische verhoudingen 
deelde Lau mij mede: "Ik vond de soort toen ik op weg in de Siërra Medina 
was, nabij een stuwdam (het moet die van El Cadillal zijn) ten noorden van de 
stand Tucuman. Het is daar een hete streek. De Parodia groeit in halfscha
duw onder struiken. De populatie komt voor tot op een hoogte van 1 50 m 
boven zeeniveau. De bodem in de laagvlakte is niet rotsachtig, maar is meer 
een poreuze puimsteen, waarin het regenwater snel wegzakt".
Wanneer de door Lau aangegeven hoogte, waarvoor hij aangaf tussen de 50 
en 1 50 m, zou kloppen - hetgeen door Piltz sterk wordt betwijfeld - dan zou 
dit de laagste plek zijn waar een Parodia is gevonden. Hier zij herinnerd aan 
Parodia species L 437, volgens mij een vorm van P. talaensis Brandt, die 
groeit op een hoogte van 400 m, eveneens al zeer laag.

Beschreibung:
Körper einzeln, flachrund, 60 mm O, 35 mm hoch, Epidermis olivgrün; Scheitel leicht einge- 
senkt, schwach weiSwollig, von Dornen überragt; Areolen mit kurzem, weiSen Filz bedeckt; Rip- 
pen 1 6, spiralig angeordnet; Hoeker gut ausgepragt, konisch, am FuS bis 7 mm breit, 3-4 mm 
hoch; Randdornen 1 6-1 8, rund um die Areole strahlend, abstehend, 6-8 mm lang, dünn, weilS; 
Mitteldornen meist 4, teilweise über Kreuz stehend, die 2 seitlichen mitunter auch nach unten 
weisend, der unterste am langsten, bis 1 7 mm lang, etwas kraftiger, gehakt, alle mittleren Dor
nen weich, biegsam, nicht stechend, hellockerfarben, an der Basis heller.
Blüte aulien schwefelgelb, innen gelb, die kurzen Hüllblatter mit mattrotem Mittelstreif; Frucht- 
knoten hellgelbgrün, 8 mm lang, mit einzelnen weit auseinander liegenden und tast zum Grund 
reichenden roten Schüppchen besetzt; in deren Achseln wenige wei&e Wollharchen und zwei 
braune Borsten; Röhre strohgelb, unten 5 mm, oben 8 mm O, 8 mm lang (sehr kurzl), sparliche 
wei&e Wolle und 2-3, unten kürzere, oben relativ lange dunkelbraune Borsten in allen Kelchareo- 
len; Schuppen wenige, wie beim Fruchtknoten weit auseinander liegend, 1 -2 mm lang, mattrot, 
spitz; Blütenblatter spatelig, leicht zugespitzt, 1 8 mm lang, bis 5 mm breit; Staubfaden gelb; 
Staubbeutel weiftlich; Griffel weililich, glatt, 1 8 mm lang, Narben 1 2, weiRlich, 4 mm lang. 
Frucht gelblichgrün, bei Reife graubraun, 4 mm ©, dünnwandig, bekleidet wie der Fruchtknoten. 
Samen 0,35 mm 0; Testa glatt, glanzend, braun; Strophiola sehr unterschiedlich geformt, 
mittelgroli, braunlich.
Heimat: Nord-Argentinien, Provinz Tucuman.

Siedlerkamp 1, D 2300 Kronshagen

Lat. diagnose: W. Heyer. Vertaling: L. Bercht

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

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

Determinatietabel voor alle Matucana-soorten
Met deze tabel kunnen Matucana's tot op de soorten en variëteiten, die wij in 
voorgaande afleveringen beschreven hebben, gedetermineerd worden. 
Voor het gebruik van de tabel is het essentieel dat men beschikt over volwas
sen planten, bloemen en bij voorkeur ook zaden, al is dat laatste niet echt no
dig. Met opzet hebben wij de zaadkenmerken zo veel mogelijk buiten be
schouwing gelaten en zijn vooral habitus- en bloemkenmerken gebruikt. 
Determinatie van planten zonder bloemen is voor Matucana helaas onmoge
lijk, enkele uitzonderingen daargelaten zoals M. fruticosa en M. madisonio- 
rum. Daarvoor is de habitus (met name de bedoorning) van de meeste soor
ten te variabel.
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Er zijn tegenwoordig een groot aantal kruisingen (al dan niet met opzet ge
kweekt) in cultuur. Bij gebruik van deze tabel voor hybride planten is de kans 
groot dat men vast loopt, dus ga bij voorkeur uit van zuiver materiaal, indien 
dit tenminste kan worden vastgesteld. Men kan ook vastlopen als men afwij
kende vormen zoals mutanten wil determineren.
Hierin voorziet de tabel niet.

1. A. Nektarkamer open (niet afgesloten door ring van meeldraden,
primaire meeldraden afwezig (fig. 1 ).................................................................................. 2

B. Nektarkamer geheel of gedeeltelijk gesloten door diafragma, gevormd 
door een vergroeiing van primaire meeldraden en/of uitstulping van de 
binnenwand van de bloembuis (fig. 2 )................................................................................3

2. A Petalen oranje tot rood; 0-5 dorens per areool; zaad mutsvormig,
glimmend bruin (fig. 3 ) ................................................................................. madisoniorum

B. Petalen goudkleurig; 5-1 2 dorens per areool; zaad buidelvormig,
dofzwart met geelbruine arillusresten (fig. 4) ..................................................... oreodoxa

3. A. Bloem trechtervormig, actinomorf (fig. 5), 30-45 mm lang, petalen
goudgeel..................................................................................................................aureiflora

B. Bloem buisvormig, scheef tot zygomorf (fig. 6), 40-1 05 mm lang, petalen wit, geel,
rosé, rood of lila .....................................................................................................................4

4. A. Petalen citroengeel...........................................................................................weberbaueri
B. Petalen geel met purperen rand en/of to p .......................................................... aurantiaca

(pallarensis)
C. Petalen wit tot lichtrose..................................................................................... huagalensis
D. Petalen lilarose (cyclaam-kleurig)........................................................................................ 5
E. Petalen oranje, zalmkleurig, rood of violetrood.................................................................. 6

5. A. Bloembuis 3-5 mm dik, nektarkamer ca. 10 mm lang; zaad met dicht hilum
(fig. 7) ..............................................................................................................comacephala

B. Bloembuis 5-8 mm dik, nektarkamer ca. 4 mm lang; zaad met 1 of 2 gpten
in het hilumweefsel (fig. 8 ) ...............................................................................myriacantha

6. A. Onvertakte plant slank zuilvormig, 2-6 cm dik, sterk spruitend vanaf de basis
(fig. 9)....................................................................................................................... fruticosa

B. Onvertakte plant bolvormig tot dik zuilvormig (fig. 1 0 ) .................................................... 7
7. A. Petalen sterk teruggebogen; dorens krachtig ontwikkeld, recht;

middendorens tot 7 cm lang...................................................................................hastifera
B. Alleen basale petalen teruggebogen; dorens anders........................................................ 8

8. A. Plant zeer sterk spruitend, ook uit de zijdelingse areolen (zoals bij
Echinopsis), onvertakte plant plat bolvormig, tot 8 cm doorsnede;
bloembuis 8-1 2 mm d ik ............................................................................................... polzii

B. Plant sterk spruitend vanaf de basis; onvertakte plant kort cylindrisch,
4-7 cm breed, 7-1 5 cm hoog; bloembuis ca. 6 mm dik..............................paucicostata

C. Plant weinig spruitend tot solitair......................................................................................... 9
9. A. Bloembuis behaard of met wolvlokjes; plant plat bolvormig tot kort cylindrisch ........... 10

B. Bloembuis kaal; plant bolvormig tot dik zuilvormig............................................................18
10. A. Plant plat bolvormig, donkergroen; bedoorning open (8-1 6 dorens per

areool), bruin tot zwart.................................................................................................. ritteri
B. Plant bolvormig tot kort cylindrisch, groen tot grijsgroen;

bedoorning wit tot lichtbruin................................................................................."..........11
11. A. Ribben verdeeld in langgerekte knobbels........................................................................12

B. Ribben zonder knobbels of in afgeplatte knobbels verdeeld ............................................13
1 2. A. Bloem 50-55 mm lang; epidermis grasgroen................................................... tuberculata

B. Bloem tot 85 mm lang; epidermis grijsgroen ............................................................ krahnii
13. A. Plant dicht en vrij lang bedoornd (20-30 dorens per areool);

bloembuis 7-1 0 mm dik; zaad met uitstekende micropyle (fig. 1 1 ) ............................ 14
B. Plant dicht, kort en wit bedoornd (ca. 40 dorens per areool);

bloembuis 5-8 mm dik; zaad zonder uitstekende micropyle (fig. 7 ) .................intertexta
C. Plant open bedoornd (6-20 dorens per areool)................................................................15

1 4. A. Aantal ribben 1 3-1 7; bloem 70-90 mm lang, petalen rood.............................aurantiaca
B. Aantal ribben 1 8-30; bloem tot 60 mm lang, petalen goudkleurig.............. weberbaueri

fa. flammea
15. A. Petalen geeloranje tot oranjerood ........................................................................intertexta

B. Petalen karmijnrood.............................................................................................................16
1 6. A. Aantal ribben 20-30; bloem 80-100 mm lang, bloembuis 3-4 mm dik;

zaad schoenvormig, ca. 2 mm breed (fig. 1 2 ) ..................................................... formosa
B. Aantal ribben 1 0-22; bloem 60-75 mm lang, bloembuis 5-8 mm dik; zaad anders ..1 7
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1 7. A. Aantal ribben 1 4-22, opgebouwd uit vlakke knobbels; epidermis groen;
1 2-20 dorens per areool; zaad buidelvormig.....................intertexta var. celendinensis

B. Aantal ribben 1 0-1 2, niet geknobbeld of soms met langwerpige knobbels;
epidermis grijsgroen; 6-1 1 dorens per areool; zaad mutsvormig...................... pujupatii

18. A. Aantal ribben 1 3-1 7; zaad met ver uitstekende micropyle..............................aurantiaca
B. Aantal ribben 30-40; zaad met 1 of 2 gaten in het hilumweefsel...............myriacantha
C. Aantal ribben 1 4-30; zaad met vlak hilum of met kort uitstekende micropyle.............1 9

1 9. A. Bloembuis 3-5 mm dik; bedoorning buigzaam en ten dele als witte
haren.................................................................................................................comacephala

B. Bloembuis 5-1 0 mm dik; bedoorning buigzaam tot star zonder
haarvorming.................................................................................................................haynei

(wordt vervolgd)
Corr. adres: Beatrix!aan 10, 771 KG Nieuwleusen

BOEKBESPREKING

Remedi i kustumber di nos bieunan door Dinah Veeris Gedrukt bij de Curagaosche Cou
rant. ISBN 90 -9001816 -6 . Ed. 1, dec. 1 987; ed. 2, febr. 1 988; ed. 3, juli 1 988. 336 bladz. 
met talrijke afb. incl. 48 gekl. platen.
De titel van dit geheel in het papiaments geschreven boek over de geneeswijzen en gebruiken 
van onze ouders en de geneeswijzen en gebruiken die deze ouderen van hun voorouders hebben 
geleerd, kan wellicht het beste worden vertaald met Geneeswijzen en gebruiken van onze ou
deren Het is door de schrijfster in eigen beheer uitgegeven en bij alle boekhandels op Curagao 
verkrijgbaar voor NA fl. 37 ,50.
Dinah Veeris zal er zioh over hebben verbaasd, dat er voor haar boek, waarin niet minder dan 
1 1 9 plantensoorten worden behandeld waarvan door de bevolking van Curagao een nuttig ge
bruik kan worden gemaakt, zóveel belangstelling bestond, dat binnen zeven maanden een derde 
druk nodig bleek om de vraag te kunnen voldoen. Het is een goed ding, dat deze publicatie 
er voor kan zorgen dat tal van nuttige ervaringen met inheemse planten niet verloren gaan - waar
bij het alleen maar prettig is dat deze werden opgetekend door iemand (wonende op het platte
land van Oost-Curagao, Seru Grandi 6 2 0  - die zich een kruidentuin tot ideaal heeft gesteld. 
Hoewel het boek goed van indeling is - met een in alfabetische volgorde behandeling der soorten 
die allen zijn afgebeeld - werd het toch kennelijk niet geschreven voor een critisch lezerspubliek. 
Maar dit laatste lijkt ook niet zo nódig voor het kunnen waarderen van dit sympathieke boek, 
waarin ook nog een aantal gegevens (met portret) is opgenomen van zeventien personen wier 
herinneringen in de tekst werden verwerkt. Dat Dinah Veeris' boek in Nederland zo weinig be
kendheid kreeg is niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat dit werd geschreven in een taal, welke 
de lezerskring beperkt tot kenners van het papiamento.

Slechts drie cactussoorten worden besproken: de Datu (Lemaireocereus griseus), de Kadushi 
(Cereus repandus) en de Enfrou (Opuntia wentiana) De thans weer commercieel enigszins 
belangrijke Sentebibu [Aloe vera) ontbreekt natuurlijk niet, maar wèl de Koeki Indjan, hoewel het 
langdurig stoven van sappige bladstukken van Agave vivipara zo af en toe nog steeds plaats
vindt.
In een artikel "Over het gebruik van cactussen op Bonaire" - in de 1 3e jaargang van Succulenta 
(1931, p. 41-51) wordt verteld over enkele toepassingen welke bij Dinah Veeris méér uitvoerig 
aan de orde komen en over een aantal minder belangrijke zaken waarover in haar boek niets 
wordt gezegd.
Bij Datu (p. 94-96 en 28, 3 foto's en gekl. plaat) wordt uitgebreid ingegaan op het planten van 
een (voor geiten) ondoordringbare afrastering (zie Succulenta 60, 1 981, p. 10-14 en 41 -46). 
Wat enkele medische aspecten betreft: Men gebruikt het sap om nierstenen kwijt te raken. Te
gen de rheumatiek bindt men een geschild stuk stevig vast op de pijnlijke plek. De vruchten kan 
men eten tegen hardlijvigheid. Tegen hoofdpijn snijdt men een reep af, doet er wat zout op en 
bindt het tegen het hoofd.

Bij de Enfrou (p. 90-100 en 29, 1 tekening en gekl. plaat) wordt veel aandacht besteed aan 
de wijze waarop men - na het afschroeien van de doorns - de schijven tot veevoeder kan verwer
ken. Gewaarschuwd wordt tegen de gevaren die dreigen als men zich aan een Enfrou heeft geprikt, 
waarbij verhaald wordt van één geval dat een Enfrou niet alleen belette om dichtbij te komen 
maar zelfs aanviel(l). Daar tegenover staat dan wel datje slechts een klein beetje wortels (vooral 
niet te veel) behoeft te koken als je niet of moeilijk kunt plassen; dat je bij een zieke galblaas stuki 
ken schijf in drinkwater kunt laten trekken, en dat de wortel vroeger ook werd gebruikt tegen 
mannenziekte.



Bij de Kadushi (p. 1 30-1 33 en 1 47, 3 foto's en gekl. plaat) wordt hoog opgegeven van de be
tekenis van de kadushi-soep als krachtvoer, in het bijzonder voor personen met een zwakke 
maag. Ouderen zeggen dat een goede kadushi-soep zelfs doden uit hun slaap kan wekken! Op 
twee foto's kunnen wij zien hoe een jong stamdeel wordt geschild: eerst de rijen areolen er af. 
Het vlezige deel wordt daarna gedroogd, tot poeder gemaakt en bewaard tot het ogenblik dat er 
soep van moet worden gemaakt - precies zoals in Succulenta 1 3, p. 42-44 werd beschreven, 
interessant zijn de regels gewijd aan het gebruik van het hout. De grote en dikke stammen wer
den verzaagd tot deurposten en kozijnen. Van de kleinere werden meubels, huishoudelijke artike
len en zelfs lepels gemaakt. Ook bedden werden van kadushihout gemaakt. De matrassen wer
den op Bonaire gevuld met kussengras ('yerba di kusinchi') dat leek op in reepjes gesneden kran
tenpapier. Dit 'gras' werd verzameld bij Barank'e Kalbas, waarmede zonder twijfel een plaats op 
de westelijke oever van het Lao (een lagune) wordt bedoeld waar bij tijden nog steeds massa's 
aangespoeld 'zeegras' {Thalassia testudium ) zijn te vinden.
Men kan zijn haar wassen door dit stevig in te wrijven met een opengeklapt stuk kadushi, dan 
gaat alles schuimen als zeep en het haar blijft dan - na uitspoelen - zacht en schoon. Al is 
kadushi-soep goed voor zwakke ingewanden, te véél is niet goed, want het verhoogt de bloed
druk. En verder placht men vroeger, als een kind verstopping had, een stokje in te smeren met 
het sap van een kadushivrucht en dit in zijn achterwerk te steken.
Dit zijn zo enkele raadgevingen uit het boek van Dinah Veeris, die mij pas duidelijk werden dankzij 
de hulp van drs. Peter Creutzberg (maker van fantastische natuurfilms over de Antillen), die, 
door zijn vertalen van hele stukken papiamentse tekst, mij het schrijven van deze bespreking mo
gelijk maakte.

P. Wageraar Hummelinck

TIJDSCHRIFTEN

Kaktusy/Sukulenty jaargang 7, 1986
Nr. 1. Echinomastus unguispinus en E. durangensis worden door Lux en Stanik in een uitge
breid artikel naast elkaar gezet. Van 3 cactussen en 3 vetplanten worden plantportretten gege
ven. Sykora breekt een lans voor Tillandsia's. Matis bespreekt Tylecodon reticulatus In de 9e 
aflevering over Euphorbia’s worden weer een aantal soorten voorgesteld.
Nr. 2. Hertus bespreekt Matucana ritte ri en nauwverwante soorten. Lux en Stanik beëindigen 
hun artikel over Echinomastus. Tacitus bellus is het onderwerp van een kort artikel door Matis. 
Sykora rondt zijn artikel over Euphorbia's af. Plantportretten worden gegeven van Echinocereus 
subinermis, E. viridiftorus var. davisii, Cyphostemma bainesii, Monadenium guentheri en 
Aloë marlothii Hladky gaat in op cristaten bij cactussen. Balogh stelt Haemanthus albiflos 
voor. Vrskovy duikt in de historie van enkele Melocactussen.
Nr. 3. In korte artikeltjes wordt ingegaan op Delosperma pruinosum, Encephalocarpus strobili- 
formis en Jatropha podagrica Sedivy wijdt een opstel aan Escobaria laredoi Plantportretten 
worden gegeven van Crassula falcata, C. marginalis, Caralluma dummeri, Neochilenia napina 
var. spinosior, Pyrrhocactus horridus var. robustus en Frailea pygmaea var. phaeodisca. 
Vrskovy en Matis geven cultuur- en zaaiaanwijzigingen voor een aantal caudiciforme planten. 
Barorak gaat in op de persoon Benedikt Roezl (1 824-1 885) en zijn interesse voor cactussen. 
Lux schenkt aandacht aan enkele andere succulenten. Balogh geeft een verslag van de Flora Bra
tislava 1 986. De succulentenkas in de Flevohof (Ned.) wordt uitgebreid door Lux beschreven. 
Nr. 4. Dit gehele nummer is gewijd aan caudiciforme planten. Rowley geeft een grove indeling 
van caudex-planten. Matis en Vrskovy belichten de cultuur van Pterodiscus speciosus Het arti
kel van Newton over de indeling van caudex-planten uit 1 974 is in Tsjechische vertaling weerge
geven. Matis en Vrskovy stellen Euphorbia cap-saintemariensis voor. Zimmermann wijdt een 
artikel aan de olifantsbomen van de Sonora-woestijn: Pachycormus discolor, Bursera micro- 
phylla en B. hindsiana. Forster bespreekt de caudex-soorten uit Australië. Keen stelt vast dat Ca- 
libanus hookerizijn weg in de hobby heeft gevonden. Hladky wist Pachypodium succulentum 
tot bloei te krijgen en schrijft daarover. Matis en Vrskovy zijn de auteurs van de laatste twee arti
kelen, een over Ipomoea holubii, de ander over Pachypodium brevicaule en P. baronii var 
windsorii 
J.A . Wan ie

Kaktusy/Sukulenty jaargang 8, 1987
Nr. 1 . Lux en Stanik zijn in Mexico geweest en berichten over de planten rond San Juan, Nuevo 
Leon. Matis en Vrskovy vervolgen hun serie over caudex-planten; deze keer de soorten begin
nend met B. en C. Tomandl bericht over een monstruose Diplocyatha ciliata. Vlk stelt Pachypo
dium bispinosum voor. Hausknecht beschrijft Arrojadoa rhodantha ssp. reflexa In de serie 
plantportretten deze keer Gymnocalycium friedrichii, Gymnocactus beguinii, Notocactus sub- 
mammulosus, Agave americana, Kalanchoe rhombopilosa en Cotyledon undulata. Hladky is 
toe aan deel 2 over cristaten. Tot slot volgt de nieuwe opzet van de Cactaceae, zoals gepresen-
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teerd op het I.O.S.-congres in 1 984.
Nr. 2. Matis bespreekt een aantal Matucana's Lux en Stanik zijn in hun Mexico-reisverslag in 
de omgeving van Jaumave aangekomen. Klikan gaat in op Ceropegia stapeliiformis Vrskovy 
bericht over de cactusliefhebberij in Roemenië. In de serie plantportretten aandacht voor Borzi- 
cactus icosagonus, Parodia subterranea, Gymnocalycium baldianum, Aloe plicatilis, Hawor- 
thia tessellata en Kalanchoe blossfeldiana Praktische tips geeft Hausknecht. Venecek be
schouwt Testudinaria elephantipes Prihoda wijdt een artikel aan de schimmel Cylindrocarpon 
olidum. Tornandi laat afwijkende vormen van succulenten zien. Soukup sluit af met een stukje 
over Bowica volubilis.
Nr. 3. Agave pumila staat afgebeeld op de omslag; Matis schenkt aandacht aan deze soort. 
Lux, Stanik en Ledezma berichten thans over Astrophytum tulense en de begeleidende flora. 
Klikar schrijft over Huernia pillansii en Ceropegia radicans, Hegewald stelt Cephalocereus seni
lis voor. In de serie plantportretten Parodia nivosa, Hamatocactus setispinus, Echinopsis ma- 
millosa var. kermesina, Aeonium domesticum  cv Variegatum, Aloe variegata en Haworthia 
attenuata.
Nr. 4. Lux, Stanik en Ledezma schrijven over hun bevindingen bij Queretaro. Vrskovy en Matis 
behandelen de Mexicaanse soorten uit de geslachten Ipomoea, Cissus, Fouquieria en Bursera 
Gewissler stelt de vraag of Toumeya sphacelata misschien een variëteit van Turbinicarpus 
krainzianus is. Sykora geeft een overzicht van Mexicaanse Tillandsia's Gewissler stelt twee 
soorten uit het geslacht Gymnocactus aan de lezer voor: G. mandragora en G. subterraneus. 
Vrskovy en Matis beschouwen uitvoerig Senecio praecox. Niestradt geeft uitgebreide cul- 
tuuraanwijzingen.

Aloë jaargang 25, 1988
Nr. 1. Op de voorplaat een fantastische opname van een Pachypodium namaquanum; Retief 
geeft cultuuraanwijzingen voor deze soort. Sauer bespreekt de zes soorten uit het geslacht Oph- 
thalmophyllum die 's nachts bloeien. Hardy stelt het geslacht Moringa voor. Van dezelfde au
teur is een korte notitie over Aloë cryptoflora.
Hammer geeft de nieuwbeschrijving van Conophytum armianum, een roodbloeiende soort ge
vonden bij Steinkopf. Brink geeft een praatje bij een prachtige afbeelding van de bloeiwijze van 
Aloë thompsoniae Marx breekt een lans voor Euphorbia cereiformis.
Nr. 2. Op de voorkant van dit nummer, dat is opgedragen aan dr. Codd t.g.v. zijn 80ste verjaar
dag, een afbeelding van een bloeiende Aloë cameronii var. bondana Bruyns gaat in op de 
Aloë’s in de Brandberg, Namibië. Hardy stelt Pterodiscus aurantiacus voor.
Van Jaarsveld geeft de nieuwbeschrijving van Tylecodon bayeri Jump belicht fytogeografische 
en evolutietrends bij Lithops.
Nog een nieuwbeschrijving: Conophytum buysianum uit Bushmanland door Hammer. Hardy 
toont, te zamen met een korte toelichting, Stapelia clavicorona. op de achterkant een natuurop
name van een veld (!) Cotyledon orbiculata in bloei.
Nr. 3-4. Speciale editie t.g.v. het 25-jarig bestaan. Geopend wordt met een algemeen artikel 
over vetplanten. In een zeer uitgebreid artikel zet Brink de cultuur van succulenten uiteen. Ver
schillende auteurs bespreken de vetplanten, die afgebeeld staan op een serie Zuidafrikaanse 
postzegels (in totaal 1 9 soorten).

L. Bercht

INH O U D

Agave a ttenua ta  op haar n a tu u rlijke  g roe ip laa tsen - B. U l l r ic h .....................................................................................  122
De toestand van de cac tuspopu la ties  in R io G rande do  Sul - N. G e rlo ff ................................................................... 127
S uccu len ta , hoe speelde je  het k laar? (s lo t) - F. D e la b a rre .............................................................................................  130
K leurige ve tp lan ten  voor iedereen (1) - A . P u l le n ................................................................................................................  135
N ieuw besch rijv ing : Parod ia tucum anens is  species nova - W. W e s k a m p ................................................................... 137
H et ges lach t M atucana  (XXXI) - R. B regm an, A. M aers tad t, P. M e lis  en A . P u l le n .............................................  139
Boekbesprek ing - P. W agenaar H u m m e lin c k ........................................................................................................................  142
T ijd sch rifte n  - A. W anie en L. B e rch t .....................................................................................................................................  143



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

Matucana intertexta (cultuurplant) Foto: W. Alsemgeest

ISSN 0039-4467

69ste J A A R G A N G  
No. 7-8
J U L I / A U G U S T U S  1990



Lotgevallen van een beginner

P.J.M. KNIPPELS

Dit artikeltje is bedoeld om in een kort bestek mijn ervaringen met het ver
zamelen, verzorgen en vermeerderen van succulenten, en vetplanten in het 
bijzonder, te beschrijven. Ik verzamel niet één familie of geslacht. Mijn 
voorkeur gaat uit naar vetplanten in het algemeen, met een lichte voorkeur 
voor Euphorbia's.
De planten die ik in de loop der jaren heb verzameld staan op de venster
bank voor een raam op het zuid-westen en op planken in een stellage die 
tegen een muur naast het raam staat. Om te schermen maak ik gebruik van 
luxaflex-jaloezieën. Mijn ervaringen met deze wijze van schermen zijn zon
der meer positief; op eenvoudige wijze is het invallend zonlicht, afhankelijk 
van de tijd van het jaar en dus van de stand van de zon, te reguleren. 
Waar ik in het begin van deze hobby mee kampte was de frequentie van 
watergeven in de winter; ik was geneigd de succulenten te vaak water te 
geven. Resultaat waren planten met slappe, langgerekte scheuten. Meestal 
waren dergelijke planten rijp voor de vuilnisbak. Hiervan geleerd hebbend 
geef ik de vetplanten in de winter in totaal 3 a 4 maal water.
Een factor die samenhangt met de frequentie van watergift in de winter is 
de omgevingstemperatuur. Althans dit is te lezen in vele boeken. Op basis 
van mijn ervaringen kan ik anders 'concluderen'. Mijn vetplanten staan ver
spreid over twee vergelijkbare ruimten, waarbij in de één een gemiddelde 
temperatuur van 1 0 è 12° C in de winter heerst. De andere ruimte wordt 
gebruikt als woonruimte, met een gemiddelde temperatuur van 15a 1 7°C. 
De planten in beide ruimten krijgen dezelfde behandeling, met vergelijk
baar resultaat. Conclusie: vetplanten kunnen ook met vergelijkbaar gevolg 
overwinteren in een koelere en een warmere ruimte.
Een probleem dat zich voordeed bij het verpotten was de keuze van het op- 
potmedium. Naar mijn idee voldoet gewone potgrond voor het kweken van 
succulenten. Echter hierbij wil ik wel twee kanttekeningen plaatsen. Ten 
eerste moet bij gewone potgrond terughoudender worden gegoten dan bij 
'cactusgrond', daar gewone potgrond meer en langer water vasthoudt, 
wat kans op verrotting of vergroeiingen bij succulenten tot gevolg kan heb
ben. Daarnaast is potgrond rijker aan mineralen en andere voedingsstoffen, 
zodat maar weinig bijgemest hoeft te worden, maximaal 1 è 2 maal in een 
groeiseizoen.

Zaaien
In 1 987 heb ik voor het eerst gezaaid. De meeste, naar mijn idee relevan
te, informatie heb ik gelezen in 'Handleiding voor het verzorgen en kweken 
van cactussen en andere succulenten' van A. de Graaf en F. Noltee.
Als zaaimedium gebruikte ik dat jaar voor het zaaien van Notocactus otto- 
nis en N. tabularis gewone potgrond gemengd met scherp zand. Het zaai
medium was van te voren niet gestoomd of op andere wijze ontsmet. Het 
zaad strooide ik uit over het oppervlak, waarna ik hieroverheen fijn grind 
strooide. Het geheel dekte ik af met plastic, waarna ik de potten op de 
glasplaat boven mijn aquarium plaatste. Op deze wijze werden de potten 
op een constante temperatuur van 2 4 °C verwarmd. Dit eerste zaaijaar 
bleek erg succesvol; de zaden kiemden snel en de kiemplanten groeiden 
voorspoedig.
In april 1 988 zaaide ik Euphorbia bupleurifolia en E. inermis. De gevolgde



methode was dezelfde als hierboven beschreven, echter i.p.v. potgrond 
gemengd met zand gebruikte ik gewone potgrond. Van de 10 zaden kiem
den er bij beide soorten 2, ongeveer gelijktijdig 2 weken na zaaien. Vier 
weken na kiemen werden de kiemplanten voor het raam in natuurlijk licht 
geplaatst.
In december 1 988 bestelde ik bij het Clichéfonds porties zaad van Dyckia 
brevifolia, Fouquiera splendens, Euphorbia atropurpurea, E. obesa en E. 
schoenlandii. De gevolgde methode was dezelfde als in 1988. De 
Euphorbia-soorten kiemden met een vergelijkbare kiemsnelheid van 2-3 
weken, maar met verschillende kiempercentages. Zo kende E. atropurpurea 
een kiemingspercentage van bijna 100%, E. obesa en E. schoenlandii een 
van 1 5-30%. Dyckia brevifolia bleek een langzame kiemer te zijn, met een 
vrij laag kiemingspercentage van 30%. Door het langzame kiemen en 
daarom langdurig vochtig houden van de grond, klonk deze in. Daarnaast 
deed zich mosvorming voor. Deze twee elementen hebben naar mijn idee 
een negatief effect op het kiemingspercentage gehad.

Terugblik
Terugkijkend op de afgelopen jaren heb ik het volgende geleerd:
- het kweken van vetplanten is geen moeilijke hobby en vergt weinig in

vesteringen (althans mijn wijze van aanpak);
- als je als beginner je verzameling opbouwt door aankopen bij kwekers 

en in tweede instantie door opkweken uit zaad, is het geen moeilijke 
hobby. De meeste succulenten die worden verkocht, als plant of zaad, 
zijn de 'makkelijker te kweken' vetplanten en andere succulenten;

- het lezen van succulentenboeken is leerzaam, ook al heb je er op dat 
moment niet veel aan of kan je het gelezene niet in de praktijk brengen.

Denenburg 2, 2591 AD Den Haag

OP DE GROEIPLAATSEN
Parken in de Verenigde Staten: De Big Bend

WIM ALSEMGEEST

Diep in het zuiden van de Verenigde Staten, in de staat Texas, daar waar de 
Rio Grande met een U-bocht de grens met Mexico ver naar het zuiden heeft 
verlegd, ligt het nationale park de Big Bend. Het park, met een oppervlakte 
van 1 780 km2, ligt in de Chihuahua-woestijn, ver afgelegen van de grote, 
doorgaande wegen. Waarschijnlijk mede hierdoor is het gebied, ook voordat 
het de status van nationaal park kreeg, vrijwel ongerept gebleven. Het bevat 
van alle parken in de V.S. het grootste aantal cactussoorten; maar liefst 84 
soorten worden onderscheiden.
Midden in het park verrijzen de majestueuze Chisos-bergen. Met hun hoogte 
van 2400 m staan ze als een eiland in de woestijn. In de bergen valt 46 cm 
regen per jaar, terwijl in de vlakte eromheen slechts 2 5 cm valt. Op deze ber
gen treft men bossen aan. Vele plantensoorten komen uitsluitend in deze ber
gen voor, zoals de prachtige blauwberijpte Agave havardiana die zich niet 
onder de 1200 m vertoont. Agaven noemt men hier wel de ''100-jarige
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Echinocactus horizonthalonius Echinocereus triglochidiatus Foto's van de schrijver

Aloë's''. Afgezien van het feit dat Aloë's en Agaven botanisch niet verwant 
zijn, is ook de leeftijdsaanduiding een misvatting; de meeste Agaven worden 
niet ouder dan 1 5 tot 55 jaar.
De oorspronkelijke bewoners van dit gebied, de Mescalero Apaches, rooster
den en aten de basis van deze Agaven. Voor ceremonieel gebruik dronken ze 
Mescal, een drank bereid uit het sap dat afgescheiden wordt na het uitsnijden 
van de bloeiwijze.
Een andere Agave, A. lechuguilla, komt werkelijk massaal voor en beheerst, 
behalve in de laagste gedeelten van de Big Bend, de vlakten van het gehele 
Chihuahua-gebergte. Uitsluitend in de Big Bend groeit Hechtia texensis, die 
in de volksmond de valse Lechuguilla wordt genoemd, omdat zij er erg veel 
op lijkt.
Een interessante verschijning is Euphorbia antisyphilitica, die plaatselijk zeer 
sterk is vertegenwoordigd. De takjes van deze plant bezitten een witte 
waslaag die bescherming biedt tegen uitdroging. Deze eigenschap ligt ook 
ten grondslag aan het gebruik van deze plant in Mexico.
Jatropha dioica is op de lagere vlakte van Zuid-Texas, en dus ook in de Big 
Bend, massaal aanwezig. Het is een zeer typische verschijning met zijn op
vallende leerachtige, kastanjebruine takken. De Indianen gebruikten deze 
plant vanwege de rode kleurstof in de wortels.
Van de Yucca-soorten die in het park voorkomen, is de indrukwekkendste ze
ker de Giant Daggar, Yucca carnerosana. Het is de grootste Yucca en wordt 
soms tot 6 m hoog. De bloeitak, die in het voorjaar de plant tooit, kan een ge
wicht bereiken tot ongeveer 35 kg; meer dan 1000 bloemen zijn aan zo'n 
tak geteld.
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In de bergen groeit Nolina erumpens, een stamloze plant met grasachtige 
bladeren, die verwant is met Yucca. De Indianen gebruikten de bladeren als 
materiaal voor het maken van manden en sandalen.
Nog mooier om te zien is Dasylirion leiophyllum met zijn smalle, langs de 
rand getande, bladeren. De bloeitak van deze plant wordt tot 6 m hoog. Van 
het sap van de plant werd (en wordt) een "potente”  drank gemaakt, bekend 
als sotol.
Een opvallende, xerofytische struik is de Christuskroon, Koeberlinia spirea. 
Bladeren zijn aan de groenbedoornde takken niet te zien.
In dezelfde omgeving, onder of naast de bovengenoemde planten, groeien 
de cactussen.
Echinocereus dasyacanthus is meestal onvertakt; pas op latere leeftijd wil
len soms meerhoofdige planten ontstaan. Prachtig zijn zijn grote, geel tot ro
se bloemen. Een andere soort uit dit geslacht, die vooral onder de 1 500 m 
veel voorkomt, is E. chloranthus. Typisch zijn de smalle, zachtrode bloemen 
die nooit wijd opengaan. Werkelijk indrukwekkend zijn de grote groepen E. 
stramineus. Deze groepen hebben soms een diameter van meer dan 1 me
ter.
Tussen de rotsblokken groeit in overvloed Escobaria tuberculosa, vaak in 
gezelschap van Euphorbia antisyphilitica, de wasplant. E. tuberculosa ver
liest op latere leeftijd vaak haar doorns. De naakte tepels blijven dan over, 
vandaar haar naam.
Opuntia schottii var. grahamii, een dwergopuntia, vulde op sommige plaat
sen de gehele vlakte. De bloemen worden 5 cm groot, de plant zelf maar 1 0 
cm hoog.
In de omgeving van Lajitas, dus net buiten het nationale park, vonden wij op 
een sterk eroderende heuvel van witte kalksteenplaten planten van Mammil
laria leona (syn. M.pottsii). De planten met haar smalle zuiltjes vinden hier 
het noordelijkste verspreidingsgebied; meer in Mexico komt ze massaal voor. 
In de cultuur is M. leona uiterst moeilijk.
Deze heuvel had nog meer voor ons in petto. Getooid met haar typische cho
coladebruine bloemen groeide daar Ancistrocactus uncinatus var. wrightii. 
Ook troffen wij Ariocarpus fissuratus en solitaire planten van Ferocactus 
hamatacanthus aan. Zeer kenmerkend voor deze heuvel waren groene plek
jes, die al van verre te zien waren. Naderbij gekomen bleek het Selaginella le- 
pidophylla te zijn, een plant die veel lijkt op de Roos van Jericho. 
Echinocactus horizonthalonius komt men werkelijk overal tegen, althans 
beneden de 1 500 meter. In het oostelijk deel van het park vonden we plan
ten tot wel 40 cm hoog. Of dit nu komt omdat de bodem daar veel harder is, 
zodat de planten bij droogte zich niet kunnen terugtrekken of dat er inderdaad 
sprake is van een aparte vorm, is niet geheel duidelijk.
Op heuvels groeit Mammillaria meiacantha, een taxon uit de heyderi-groep. 
Het zijn brede, vlakke planten.
Hoger, in de beschutting van bomen, vonden we de solitair groeiende Esco
baria tuberculosa var. varicolor Daar zagen we ook, bovenop een rotsblok, 
een schitterende groep Echinocereus triglochidiatus in volle bloei. Deze 
soort heeft een enorm verspreidingsgebied verdeeld over 1 1 staten in de 
U.S.A. en Mexico. Alhoewel ze erg variabel is, kan men de soort steeds goed 
aan de rode bloemen herkennen.
Tot slot kan nog genoemd worden Echinomastus warnockii. De planten die 
wij zagen, waren niet groter dan 4 cm diameter. In cultuur is de plant bij ons 
op eigen wortel zeer moeilijk in leven te houden.
Wij hebben het park in het voorjaar 1 989 bezocht. Vele planten en dus ook



de cactussen staan dan in volle bloei. Vooral na een regenbui zijn de planten 
goed volgezogen en dan ook vrij gemakkelijk te vinden. Later in het jaar, in 
augustus, heeft Ludwig Bercht eveneens het park bezocht. Het is hem opge
vallen dat in de hete en droge periode de planten en met name de cactussen, 
zo sterk indrogen dat ze nog nauwelijks te zien zijn. Een sprekend voorbeeld 
hiervan is Mammillaria lasiacantha die in de droge tijd vrijwel in de grond is 
verdwenen. Ze komt in het park voor maar ook ver daarbuiten.
Door de droogte gaan veel soorten op elkaar lijken, vooral door het witte do
renkleed.
Natuurlijk hebben wij niet alle soorten gezien die in het park moeten voorko
men. Van degene die Ludwig Bercht wel gevonden heeft en wij niet, wil ik 
twee vertegenwoordigers van het geslacht Thelocactus noemen. Even ten 
noorden van het park en dus ten zuiden van Marathon groeit T. bicolor\ia\. 
flavidispinus. Deze goede variëteit is goudgeel bedoornd en bereikt op deze 
groeiplaats nimmer afmetingen van meer dan 6 cm diameter.
Bij Lajitas groeit T. bicolor var. schottii. Deze planten maken een vrij lange 
middendoren. Het zijn forse planten.
Hoe lang je ook vertoeft in het park en haar omgeving, het zal altijd te kort zijn 
om alles in zijn totale omvang te bestuderen. De natuur heeft steeds weer 
nieuwe verrassingen.

Stadhouderlaan 3, 341 7 TT Montfoort

BOUW EN FUNCTIE
D e fu n c tie  v a n  de b e d o o rn in g

GERT-JAN VAN DER VELDEN

Ik ben een vensterbankverzamelaar. Dat durf ik zo onder ons wel te beken
nen, maar in mijn omgeving blijft men me vreemd aankijken bij dit soort me
dedelingen. Eerlijk gezegd beperken de meeste reacties op mijn hobby zich 
tot: 'Wat?" en "H aha". Nu heb ik hier niet zo'n moeite mee, maar het zou 
toch wel leuk zijn om eens te praten met een geestverwant(e), zodat de 
gesprekken eens wat verder zouden kunnen gaan dan "Maar ze prikken zo, 
hè?"
Dat 'prikken' vind ik trouwens een enorm intrigerend onderwerp: de doornen 
functioneren klaarblijkelijk als bescherming tegen vraat, maar bij sommige 
soorten stelt die afweer op het eerste gezicht allemaal niet zoveel voor. Uit li
teratuur leer je dan, dat deze bedoorning bijvoorbeeld toch nuttig is als be
scherming tegen al te felle zon. Mogelijkerwijze is er ook sprake van een iso
lerende werking bij sterke afkoeling.
Verder blijkt dat de bedoorning een belangrijke rol speelt in de waterhuishou
ding van de plant: de opvang van dauw vervangen wij in de cultuur door 
ochtendlijk/avondlijk nevelen, met als extra voordeel, dat je de plant in het 
voorjaar weer aan de praat kunt krijgen, terwijl de kans op rot kleiner is dan 
bij gieten.
Het belang van die doornen blijkt m.i. wel uit het feit dat cactussen in een 
vochtige omgeving de doornen niet meer nodig hebben (Rhipsalis, Zygocac- 
tus). Toch snap ik niet helemaal waarom er bij deze soorten dan geen doorn-



type voorkomt, dat nuttig zou zijn bij het klimmen en verankeren van de 
plant.
Verrast werd ik door de gedachte dat haakdoorns een functie hebben bij de 
verspreiding van planten: zoals de Klittebol kunnen jonge planten zich laten 
vervoeren door dieren. Ik kan me zelfs voorstellen dat de haakdoorns weder
om een functie hebben na de verplaatsing, nl. bij het verankeren van de 
plant.
Ik hoop dat iemand mij kan verklaren, waarom de Natuur met haar enorme 
rijkdom nog geen Rhipsalis met haakdoorns heeft voortgebracht.
Nog een vraagteken stel ik bij die paar soorten, waar een constante knokpar
tij tussen bloem en bedoorning lijkt plaats te vinden. Welk motief kan Moeder 
Natuur hebben gehad om het de bloemen nagenoeg onmogelijk te maken 
zich te ontvouwen of gaat het hier gewoon om een tijdelijke evolutionaire 
constructiefout?
Dan zijn er nog een paar soorten die mijn verstand te boven gaan, zoals 
Astrophytum myriostigma en Lophophora williamsii. Wat bezielt deze soor
ten om zich zo spiernaakt in het openbaar te vertonen? De Lophophora komt 
met dit drempelloze drugsaanbod in aanmerking voor een straatverbod of is 
het zo, dat dieren het niet in hun hoofd halen om zich 'stoned' te eten en dat 
daarmee dus juist de mescaline de beschermende rol van de bedoorning 
overneemt?
Ik vind cactussen vreselijk boeiende planten, met name de functionaliteit van 
de vorm: vanwaar deze enorme soorten- en vormenrijkdom?
In een reactie op de vermindering van het ledental van onze vereniging, zou 
ik iedereen willen oproepen om ook eens de pen op te pakken en te reageren 
op artikelen, zelf iets te schrijven of vragen te formuleren. Ik hoop dat het be
gin van de lente dit jaar ook de vereniging ten goede komt.
Volgende keer probeer ik iets over het nut van de ribben te vertellen en is het 
aan u te reageren!

Kroonstraat 94, 6511 DW Nijmegen

Noot van de Redactie: Rhipsalis en Zygocactus hebben een voornamelijk epifytische groeiwijze, waarbij de planten afhan
gen van bomen en rotsen. Er is dus geen behoefte aan verankeren en klimmen bij deze planten.

M esem bryanthem aceae (LXVI)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf

106. Rhinephyllum N E Brown
(afgeleid van rhine = reeks en phyllon = blad).

Rhinephyllum is een geslacht van kleinblijvende, min of meer kruipende, in 
ieder geval uitstoelende plantjes. Op korte stammetjes met houtige of verdik
te en vlezige wortelstok, staan de bladrozetjes van 2-4 paar bladeren. De 
dikwijls knotsvormige bladeren hebben veelal een ruw uiterlijk, veroorzaakt 
door de talrijke kleine, harde, witte tuberkels (knobbeltjes, wratjes). Sommi
ge soorten hebben zwak getande randen.
De plantjes vertonen veel overeenkomst met Stomatiums en Chasmatophyl- 
lums. Het onderscheid tussen de geslachten kan ook hierbij slechts bepaald 
worden door nauwkeurige bestudering van de bloemen en de vruchten.
De bloemen verschijnen met één tegelijk uit het hart van de rozetjes; ze zijn 
wit tot geel van kleur en enkele soorten geuren. Zij openen zich laat in de
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middag en somtijds ook 's nachts. Voor deze nietige plantjes zijn de bloe
men vrij groot; tot ongever 3 cm in doorsnede. De bloemen zijn waarschijn
lijk zelffertiel en zetten gemakkelijk zaad. Een bijzonderheid van de vruchten 
is dat zij niet in vakjes of hokken verdeeld zijn. De zaden bevinden zich bij 
rijpheid los in de capsules en het is verbazingwekkend hoeveel zaden de klei
ne zaaddoos bevat.
De planten verlangen een zonnige standplaats in de verwarmde kas of platte 
bak en veel frisse lucht. Alleen bij deze kweekwijze behouden zij hun ge
drongen groeiwijze. Bij te donkere stand en in bedompte, vochtige lucht 
groeien zij al gauw teveel uit elkaar. Oudere planten verliezen hun schoon
heid doordat aan de oude stengels de bladeren verschrompelen en verdro
gen. Het is dan de tijd om de planten te 'verjongen'. Dat wil zeggen dat u 
dan de nog bebladerde takjes het best kunt afstekken (zie hieronder). 
Rhinephyllums zijn heel gemakkelijk te zaaien en de zaailingen groeien voor
spoedig op. Zij kunnen al in het tweede jaar bloeien. Ook stekken is goed 
mogelijk. Daartoe snijdt men voorzichtig een takje met 1 of 2 rozetjes van 
de hoofdstam af en na droging plaatst men dit in licht vochtig, puur zand. 
Beworteling volgt dan al spoedig, vooral als men de stekjes in vochtige, war
me, gespannen lucht zet.
Als potgrond verlangen de planten een zandig mengsel van bijv. 1 deel grof 
zand en 2 delen bladaarde of goede potgrond uit een zakje.
Het geslacht omvat een 1 2-tal soorten, waarvan R. broomii wel het meest 
bekend is. Enkele andere soorten zijn: R. comptonii, lichtgeel bloeiend, geu
rend; R. inaequale, citroengeel; R. muiri, geelachtig wit; R. obliquum, geel, 
geurend; R. schoenlandii, geel met rode punten.
De natuurlijke vindplaatsen liggen in de Kaapprovincie, in de Grote en Kleine 
Karroo.

Rhinephyllum
broom ii

Foto: A. de Graaf

107. Rhombophyllum Schwantes
(afgeleid van rhombos = ruit en phyllon = blad; met ruitvormige bladeren).

De planten uit het geslacht Rhombophyllum behoren tot de gemakkelijkst te 
kweken planten uit de familie der Mesembryanthemaceae. Echte begin- 
nersplantjes!
In het geslacht komen zowel kleine zodevormende planten voor als kleine 
struikjes. Alle hebben zij de voor dit geslacht kenmerkende bladvorm. De 
bladeren zijn min of meer bijlvormig. De aan de basis vrij smalle, papilleuze



bladeren zijn naar de punt toe zijdelings afgeplat en daar enigszins ingesne
den. Aanvankelijk zijn de jonge bladeren vingervormig; hun typische vorm 
met een geprononceerde kin verkrijgen zij pas als ze tot volle wasdom zijn 
gekomen. Soms hebben de bladeren bovendien witte randen en stompe, 
witte tandjes aan de zijkant.
De planten bloeien heel gemakkelijk en de bloemen verschijnen aan meestal 
vrij lange bloemstelen; de bloemkleur is geel met aan de onderzijde roodach
tige punten. De bloemstelen blijven na de bloei nog lang als verhoute sten
gels aan de plant achter.
De cultuur is heel gemakkelijk en er moeten al heel wat fouten gemaakt wor
den, wil men de planten verspelen. Zij nemen genoegen met iedere grond
soort, mits deze goed doorlatend is en zij kunnen gedurende de vegetatiepe- 
riode (in de zomer) heel wat water verdragen. Het is zelfs noodzakelijk ze re
gelmatig water te geven om verdroging te voorkomen, 's Winters, tijdens de 
rustperiode, ook zo nu en dan een beetje water toedienen. 
Rhombophyllums kunnen goed vermeerderd worden door stekken en door 
zaaien. Het zaad komt zeer snel op en het opkweken van de zaailingen tot 
bloeibare planten verloopt moeiteloos.
Het geslacht omvat slechts 3 soorten en 1 variëteit.
R. dolabriforme, de bekendste, met goudgele bloemen van 4 cm ©, vormt 
later halfhoge struikjes; R. nelii met gele bloemen van 4 cm ©; R. rhomboi
deum met goudgele, van buiten roodachtige bloem en de variëteit van 
laatstgenoemde, R. rhomboideum var. groppiorum met iriserend gele 
bloem.
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in het oostelijke deel van de Kaappro
vincie en het Graaff-Reinet-district.
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108. Ruschia Schwantes
(genoemd ter ere van Ernst Rusch senior)

Dit grootste geslacht van struikvormige Mesems overtreft het andere grote 
geslacht, Lampranthus, verre in verscheidenheid van vormen. Men vindt er 
echte struiken onder, doch ook miniatuur-plantjes. De laatstgenoemde zijn 
in het bijzonder aantrekkelijk voor de Mesem-liefhebber.
Alle soorten hebben gemeen dat de bladparen aan de basis min of meer met 
elkaar vergroeid zijn. Het vergroeide gedeelte omvat de stengels. Soms 
groeien de bladeren met hun bladscheden zó dicht opeen dat de stengels 
niet meer te zien zijn. Het komt dikwijls voor dat oude, tot een vlies ver
schrompelde bladeren, als een dun velletje om de nieuwe bladparen achter
blijven. De bladeren zijn meestal voorzien van tandjes; de kiel aan de onder
zijde ervan is gewapend met een scherp puntje. De kleur is veelal blauwgrijs 
en de bladeren zijn vrijwel altijd voorzien van donkere, transparante wratjes; 
overigens glad of met fijne, witte haartjes. Een enkele soort bezit glanzende, 
kleine papillen. Bij de struikvormige soorten komen er enkele voor met sterk 
gereduceerde bladeren (bijv. R. perfoliata en R. uncinata). Alhoewel zij tot 
tamelijk grote struikjes kunnen uitgroeien is deze verschijningsvorm, naast 
de heel kleine soorten, toch wel interessant. De bladscheden omvatten de 
stengels geheel en slechts de uiteinden van de bladeren steken naar buiten. 
Het verkleinde bladoppervlak helpt mee om de planten te doen overleven tij
dens de Afrikaanse zomer met zijn meedogenloze zonneschijn. Dat zij in on
ze cultuur eigenlijk een onnatuurlijk leven lijden is begrijpelijk. Zij hebben het 
veel te goed. Noch de onbarmhartige zonnestraling, noch de droogte, noch 
de altijd aanwezige wind in de natuur, kunnen we in onze. kassen of bakken 
nabootsen. Het enige dat wij dergelijke planten kunnen aanbieden is een zo 
zonnig mogelijk plekje en veel verse lucht. Het watergeven dient beperkt te 
blijven tot de momenten dat de planten zelf te kennen geven vocht nodig te 
hebben. Zij tonen dit door het rimpelen van het bladoppervlak.
De aardigste soorten Ruschia's zijn evenwel de dwergvormen als R. pyg- 
maea, R. dualis, R. valida, R. herrei, R. ventricosa en dergelijke. Zij vor
men kleine, compacte zoden tot dichtbebladerde, korte struikjes. In tegen
stelling tot de werkelijke struikvormen, groeien de dwergvormen 's winters 
(van oktober tot maart). Het zijn geen gemakkelijke planten wat de behande
ling betreft. Alleen in een zeer zonnige, verwarmde kas of bak die van alle 
zijden zon kan ontvangen, zullen zij goed gedijen.
Zowel de halfstruikjes als de compacte, zodenvormende soorten verlangen 
een goed doorlatend grondmengsel, bestaande uit 2 delen goede potgrond 
en 1 deel zeer grof zand met toevoeging van een beetje korrelige klei. De 
echte struikvormen nemen iedere doorlatende grondsoort voor lief. De 
laatstgenoemde groep kan het beste in de zomer buiten op een zonnig plekje 
in de tuin of het balkon gekweekt worden. Ze groeien 's zomers en rusten 
's winters. In de rustperiode zo nu en dan wat water geven.
's Winters geven we ze, na ze wat teruggesnoeid te hebben, een plaatsje 
onder het tablet in de kas of binnenshuis in een koele, vorstvrije, lichte ka
mer op de vensterbank.
Het geslacht omvat zo'n 3 50 soorten, soorten die in uiterlijk soms zó sterk 
van elkaar verschillen dat men zich allicht afvraagt hoe die diverse verschij
ningsvormen toch in één geslacht zijn samengebracht. Het antwoord hierop 
is dat zij alle dezelfde bouw van bloem en vrucht vertonen, in combinatie 
met het verschijnsel van de tot een bladschede samengegroeide bladeren. 
Het heeft geen zin van dit zeer grote geslacht de soorten te vermelden. En-



kele van de interessantste hebben wij al genoemd; de overige zijn alle leuke, 
alhoewel vaak slecht bloeiende planten, vooral voor degenen die van struik- 
mesems houden.
De kleuren van de nogal kleine bloemen zijn roze, rood, violet of wit.
Het verspreidingsgebied van Ruschia's is zeer wijdverbreid en bevindt zich in 
Namibië, de Kaapprovincie, Oranje Vrijstaat, Transvaal en Lesotho. De voor
naamste vindplaatsen zijn echter in de eerstgenoemde twee gebieden.

(wordt vervolgd)
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwi/ndrecht

KRITISCH BESCHOUWD
M elocactus species HU 1 5 6

LUDWIG BERCHT EN NOL BREDEROO

In de jaren zestig tot het begin van de jaren tachtig zijn door Leopold Horst ve
le cactussen in Brazilië gevonden, deels bekende doch het merendeel nieuw. 
Halverwege de jaren zestig ontstond het contact en de vriendschap met Al- 
bert Buining.
Tussen Buining en Werner Uebelmann, de cactushandelaar die Horst finan
cieel ondersteunde en de gevonden planten vercommercialiseerde, kwam 
een afspraak tot stand dat Buining de wetenschappelijke bewerking van het 
materiaal zou doorvoeren.
Te zamen met Horst heeft Buining vele groeiplaatsen bezocht. Alleen al bin
nen het geslacht Melocactus hebben zij 65 taxa van een veldnummer — HU 
— voorzien.
De eerste tien taxa zijn door Buining alleen beschreven, doch na enige tijd 
kwam hij in contact met Nol Brederoo. Dit duo heeft in een aantal jaren tijds 
vele species bewerkt, beschreven, getekend en gepubliceerd. Na de tragi
sche dood van Buining zijn nog verschillende nieuwbeschrijvingen gepubli
ceerd; deze lagen al in concept klaar.

Melocactus species HU 156 Foto: A. Buining



Melocactus species HU 156 Foto: A. Buining

In de nalatenschap van Buining zijn ook enkele beschrijvingen aangetroffen 
die of niet voltooid waren of zijn blijven liggen omdat hij nog met een taxono- 
misch probleem worstelde.
De onderhavige Melocactus spec. HU 1 56 is vrij lang blijven liggen, vooral 
omdat Buining geen goed materiaal meer ter beschikking had voor de be
schrijving. Pas na een nalevering door Horst kon de studie voltooid worden. 
Hieruit zou opgemaakt kunnen worden dat Buining dit taxon de soortrang 
toedacht (variëteiten heeft hij niet benoemd in Melocactus), alhoewel hij 
zich er van bewust was dat niet alle taxa die hij nieuw beschreef, in de toe
komst de soortrang zouden behouden.
Melocactus species HU 1 56 is een taxon dat hier en daar in zaadlijsten op
duikt. Bij bestudering van het zaad (en soms van de foto gemaakt van de 
zaadleverende plant) moest meestal geconstateerd worden dat dit zaad niet 
overeenstemde met het zaad dat Buining had voorzien van nr. HU 1 56. 
Het probleem was natuurlijk ook dat spec. HU 1 56 nimmer afgebeeld was. 
Eerst in de serie van Eerkens over Braziliaanse Melocactussen met een HU- 
nummer werd een afbeelding gebracht van spec. HU 1 56.

Beschrijving
Lichaam enkel, bolvormig, 1 3-1 5 cm diameter, zonder cephalium 9-1 1 cm 
hoog, grasgroen, met vertakte wortels. Cephalium 4-5 cm diameter, ca. 4 
cm hoog, met witte wolharen en slechts langs de rand korte rode borstels, 
waardoor het cephalium bolvormig wit is.
Ribben 1 0, aan de basis 4 cm breed en 2-2,5 cm hoog, bij het cephalium 1 
cm breed en tot 1 cm hoog, stomp, tussen de areolen bijlvormig verhoogd. 
Areolen sterk verzonken in de rib onder het hoogste punt van de bijlvormige 
verhoging, licht ovaal, 8 mm lang en 7 mm breed, eerst met grijswit vilt, later



A bloem
A 1 bloemsnede
A 2 meeldraden, links primaire, (ap), 

rechts secundaire (as)
B vrucht
B 1 zaad
B2 zaad, hilumaanzicht

f  =  umbilicus 
m =  micropyle 
p  =  kam 

B3 zaadknop
B4 embryo

co = cotyledonen 
pe =  perisperm 

C doornareool

Tekeningen: A.J. Brederoo
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donker grijs en tenslotte kaal, 1,5-1,8 cm van elkaar op de rib.
Dorens hoornkleurig met donkerder punt, later donker grijsbruin, naaldvor
mig, stekend, recht tot licht gebogen, aan de voet verdikt. Randdorens 7, 
stralend rond de middendorens: 1 naar beneden gericht en soms licht van de 
plant afgebogen naar boven tot 6 cm lang, daarboven 1 paar schuin zij
waarts naar beneden gericht lang 4-4,5 cm, dan 1 paar vrijwel horizontaal 
zijwaarts gericht lang ca. 4 cm, dan 1 paar schuin zijwaarts naar boven ge
richt lang tot 2,5 cm, boven in het areool nog tot 3 nevendoorntjes lang tot 
1 3 mm. Middendorens 3, naar voren gericht, de onderste lang ca. 37 mm, 
de beide bovenste lang 20-25 mm.
Bloemen buisvormig, indien geopend 21 mm lang en 7 mm breed, kaal met 
slechts enkele schubjes op de receptaculumwand, roserood. Pericarpellum 
3 mm lang en 2,5 mm breed, spits uitlopend, zeer licht rose. Receptaculum 
1 3 mm lang en 3 mm breed, met schubjes op de buitenwand die 1 -4 mm 
lang en 0,5-1,2 mm breed zijn, lichtrose. Nektarkamer enigszins peervor
mig, 6 mm lang, grootste breedte 3 mm (net onder het midden), van binnen 
bekleed met spits uitlopende, 3 mm lange nektarklieren. Zaadholte half 
ovaal van vorm, 2 mm lang en 1,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig, 
2-4 bijeen. Overgangsbladeren spatelvormig, dik vlezig, plaatselijk langs de 
top vliesdun uitlopend, tot 4,5 mm lang en 1,3 mm breed, roserood. Bui
tenste perianthbladeren spatelvormig, ca. 5 mm lang, 1,5 mm breed, langs 
de middennerf iets vlezig verdikt, bladrand onregelmatig gegolfd, roserood. 
Binnenste perianthbladeren spatelvormig, ca. 5 mm lang, 1,5 mm breed, 
bladrand onregelmatig gegolfd, vliesdun, roserood. Primaire meeldraden in 
een gesloten krans langs de hals van de nektarkamer, 2 mm lang, vlezig, 
schubvormig, naar de stamper gebogen, aan de top overgaande in een dun
ne draad, waaraan een 0,7 mm lange, gele helmknop. Secundaire meeldra
den in ca. 6 kransen, 1,5 mm lang, draadvormig, alle afstaande van de re
ceptaculumwand, helmknop 0,5 mm, geel. Stamper 8 mm lang, wit; stem
pels 6, 0,8 nim lang, helder geel.
Vrucht 1 6 mm lang, 8 mm breed, knotsvormig, top schotelvormig en iets in
gezonken met daaraan de bloemrest, bloed- tot paarsrood, naar onder toe 
lichter wordend tot witachtig aan de punt.
Zaad helmvormig, 1-1,2 mm lang, 1 mm breed; testa matzwart, samen
gesteld uit onregelmatig gevormde ronde tot rechthoekige vrij platte knob
beltjes, langs de hilumrand rechthoekiger en kleiner, op de kam rechthoekig 
langgerekt; kam weinig opvallend. Hilum ovaal tot peervormig, hilumweefsel 
iets buiten de testawand uitstekend, okerkleurig, umbilicus en micropyle elk 
iets verdiept liggend in een ronde holte, embryo eivormig, perisperm ont
breekt, cotylen goed zichtbaar.
Vindplaats bij Aracutu, Zuid Bahia, Brazilië, op ca. 700 m hoogte op rots
achtige zanderige bodem in catinga.

Zij groeit sympatrisch met Melocactus spec. HU 157. Volgens Buinings aan
tekeningen vallen de bloeitijden niet samen.

Voor zover bekend is van 1 plant in een Nederlandse collectie zeker dat zij af
komstig is uit origineel materiaal. Onlangs heeft deze plant een cephalium 
gevormd. Pas na verdere bestudering van de bloemen zal een mening ge
vormd kunnen worden over de taxonomische status van spec. HU 1 56.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen
Gillis Steltmanstraat 38, 1076 NP Amsterdam



HISTORIE
70 Jaar Succulenta bibliotheek
J .  C.A. MAGNIN

In dit artikel wil ik de geschiedenis van de Succulenta bibliotheek aan de ver
getelheid ontrukken. Voor zover ik na heb kunnen gaan is er, afgezien van de 
jaaroverzichten en wat losse mededelingen, nooit over de bibliotheek ge
schreven. Toch is de Succulenta bibliotheek de oudste instelling van de vere
niging en bestond in feite al voordat het allereerste maandblad in juni 1919 
werd uitgegeven. In dit allereerste nummer, gedateerd 1 6 juni, vinden we op 
pagina 3 het huishoudelijk reglement met als art. 3: "Zoo mogelijk zal ten be
hoeve der leden een vakbibliotheek worden opgericht, welke berust bij de se
cretaris” . Ook werden op de pagina's 3 en 4 reeds de eerste boekenlijst en 
een eenvoudig reglement afgedrukt, zoals U in figuur 1 kunt zien.
Hoewel niet meer opgenomen in de huidige bibliotheeklijst, zijn hier toch nog 
enkele boeken van aanwezig en wel nr. 1 en nr. 2:
K. Hirscht, "Bilder aus dem Kakteen-Zimmergarten” , zie figuur 2 en 
F. Fobe, "Die Kakteen und ihre Kultur” .
Beide boeken werden geschonken door J .A .H . Eberson uit Utrecht.

In het begin groeide de bibliotheek vooral door schenkingen van leden en 
geïnteresseerden.
Ook zijn een enkele keer schenkingen van de boekenschijvers zelf ontvangen, 
veelal met een geschreven opdracht in het desbetreffende boek of een bege
leidend schrijven. Zie figuur 3.
In 1 920 werd ook al de eerste aankoop door het toenmalige bestuur gedaan.

Het oudste nog aanwezige boek is het "Handbuch der Kakteenkunde” , ge
schreven door C.F. Förster uit 1 846 . Dit boek was in 1920 een geschenk 
van I. v. Woerden, die het zelf in 1 899 had verkregen. Zie figuur 4. 
Tijdschriften werden hoofdzakelijk via ruilabonnementen verkregen.
Het oudst aanwezige tijdschrift is "Monatschrift für Kakteenkunde”  uit 
1901 . Dit is van dat tijdschrift overigens al de 11e jaargang.
Het orgaan van Succulenta zelf, maar ook het latere parallel uitgeven tijd
schrift "Cactussen en Vetplanten” , is vanaf het eerste nummer volledig aan
wezig. Toch ontbreekt er nog wel iets van ons eigen tijdschrift. Bij het inbin
den in de jaren 50/60 zijn de toen om het tijdschrift aanwezige groene (soms 
blauwe of oranje) kaften verloren gegaan. Hierop stonden de advertenties en 
al het verenigingsnieuws. Een deel van de geschiedenis van onze vereniging 
is daardoor in de bibliotheek niet terug te vinden. Enige jaren terug zijn nog 
enkele jaargangen met groene kaft verkregen, maar van de jaren 1 949 tot en 
met 1 962 ontbreekt helaas het grootste deel. Bovendien ontbreekt een mij 
onbekend aantal bladen van het in de periode 1 944-46 verschenen ” Mede- 
deelingen”  en later het "Mededeelingenblad” . Een vijftal is aanwezig, de 
rest(?) ontbreekt.

In 1 91 9 waren vier boeken aanwezig. In het januarinummer van 1 921 werd 
een lijst met 18 titels gepubliceerd. In hetzelfde nummer vinden we overi
gens ook de toenmalige ledenlijst met 1 67 namen.



Snel al werd de bibliotheeklijst langer en regelmatig werden bijgewerkte 
lijsten in Succulenta afgedrukt.
De eerste aparte lijst is in 1929 verschenen met 75 titels, waaronder ook de 
tijdschriften te vinden waren. In 1 936 verscheen een nieuwe catalogus met 
141 nummers.
Na de oorlog verscheen, ongetwijfeld ook door de toenmalige papier
schaarste, pas in 1 949 een vernieuwde en eenvoudig gestencilde lijst met 
1 1 6 boekentitels en vele tijdschriften. Ook in 1 959 en in 1 967 verschenen 
vernieuwde aestencilde liisten.

Bibliotheek.
Van den Heer J .  A. H. Eberson te Utrecht voor onze vereeniging in dank 

ontvangen:
1. Karei Hirscht: „Bilder aus dem Kakteen, Zimmergarten" 1903.
2. F. Fobe „Die Kakteen und ihre Kultur" 1910.
3. W. O. Rother „Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen 1910.
3. F. Thomas „Zimmerkultur der Kakteen" 1913.
Wie onzer lezers een overtollig werk op het gebied van Vetplantenkunde bezit,

wordt beleefd verzocht dit ten behoeve onzer Vereeniging af te staan, desnoods in 
bruikleen.

Leden kunnen op aanvraag bij den Secretaris deze werken in bruikleen ont
vangen voor den tijd van 14 dagen. Echter wordt telkens niet meer dan één num
mer aan hetzelfde lid verstrekt. Als de leestijd verstreken is wordt het boek franco 
teruggezonden, terwijl dan tevens het porto voor de heenreis wordt bijgevoegd.

Beschadigde of verloren geraakte boeken moeten tegen inkoopsprijs worden 
vergoed.

Fig. 1

Fig. 3

(. A. JANSE BENNEBROEK N.H. 
VAN ITTER5UMLAAN 32  

TEL. 442  (k 2502)

GIRO 93587
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Bibliotheek der Nederlands-Belgische 
Vereniging van Liefhebbers van Cactussen 
en Vetplanten,"Succulenta" 
p/a den heer A.F.Buining 
"Hohorst"
HAMEHSVELD (ütr)

Zeer geachte Heer. Buining,

Aangezien ik door het medewerken »an de correctie van 
het bygaande nieuwe werk van Lückhoff in het bezit ben gekomen van 
twee presentexemplaren, doe ik TJ hiervan een toekomen ten behoeve 
van de bibliotheek onzer Vereniging,in de veronderstelling,dat dit 
werk ook voor onze hollandse liefhebbers van belang zal zijn.

Inmiddels teken ik,
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3481 VN Harmelen, tel.: 03483-2300.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23,
2264 SH Leidschendam.
BELGISCHE BELANGEN
J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109, B 1851, 
Grimbergen, België.

REDAKTIERAAD:
R. van Donkelaar, T. Neutelings, A.B. Pullen (voor
zitter) en B. Zonneveld.
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. Beatrixlaan 
10, 7711 KG Nieuwleusen

VERENIGINGSNIEUWS:
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad.. 
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschij
nen.
ADVERTENTIE EN VRAAG EN AANBOD
M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. 
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.

LOSSE NUMMERS
P. Melis, Korenbloemstr. 13, 5409 AX Odiliapeel.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. / 30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. f 85,-;
1/2 pag. f 140,-; 1 pag. f 240,--.
Kortingen op aanvraag.
INSTELLINGEN
BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus a f 1,50 te bestellen op girorek.nr. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

CLICHiFONDS
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
DIATHEEK
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum, 
tel. 045-272461.

BOEKENVERKOOP, R.Z.H. EN 
VERENIGINGSARTIKELEN
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lun- 
teren, tel. 08388-3579.
Het boek Discocactus is nog slechts voorradig in 
Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend 
woordenboek van nagenoeg alle voorkomende La
tijnse cactus- en vetplantennamen. Prijs f 12,50 + 
f 3,- verzendkosten per stuk.
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 jaar
gang per band. Prijs t 16,- per stuk incl. porto
kosten.

3 Verenigingsspelden in broche-vorm of als 
steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.

4 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.

5 Propaganda-folders en affiches.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortin
gen.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta 
afd. verkoop 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.

ADVERTEREN OP DE WITTE PAGINA’S

Vanaf nu is het ook mogelijk om op de laatste pagina te 
adverteren.
Advertentietarieven WITTE pagina’s, min. 1/2 jaar kontrakt, 
betaling vooraf.
1/4 pagina / 200,-; 1/2 pag. / 400,-; 1 pag. / 800,-.
M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel. 
04102-1964.
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EVENEMENTENKALENDER
18 augustus : Landelijke ruilbeurs afd. West- 

Brabant, info in het Juninummer.
25 augustus : Succulentenbeurs van het Oosten te 

Zutphen, info in het Meinummer.
1 september : 13e Internationale cactus-en vetplan-

tenmarkt te Nijmegen, info in het Juni-

8-9 september

8-9 september

15-16 september 
15-16 september

23 september

29 september

6 oktober

27 oktober 
30-11/9-12

nummer.
E.L.K. te Blankenberge, info in het 
Mei- en Juninummer.
Opendeurdagen bij Theo Keenens, 
Sint Veerledreef 21, Steenokkerzeel. 
Plantenbeurs in de Hortus in Haren. 
Opendeurdagen bij: Huygaerts Mau- 
rits, Stwg. op Oosthoven 39, 2300 
Turnhout; Lenaerts André, Leiseinde 
46, 2300 Turnhout; Verhaegen Jef, 
Schoolstraat 26, 2300 Turnhout. 
Internationale Succulentenbeurs van 
de ver. LEUCHTENBERGIA, Dien
stencentrum, Schoolstraat 44 te 
Schilde.
Bijeenkomst van de studieclub van 
Succulenta, bij Hr. Krijnen te Baarn. 
Ruilbeurs van het Noorden te Zuidla- 
ren.
Algemene Ledenvergadering 
VIVOKA 90 te Middelburg.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam
17 aug., eerste bijeenkomst na de vakantie. Plaats: ” De 
Rietwijker” , 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Arnhem
30 aug., Zomeravondbijeenkomst met verloting bij mevr. 
Smit-Reesink. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
6 sept., lezing door Hr. Nijmeier over enten, tevens planten- 
ruil.
Afd. Dordrecht
13 sept., nabespreken beurs en algemene praatavond.
Afd. Drenthe
5 sept., kasbezoek bij Bouwe Riemersma.
Afd. Eindhoven
In augustus kasbezoek te regelen door John Jagerszky.
Afd. Flevozoom
17 sept., Diaserie uit de diatheek ieder heeft zijn inbreng.
27 sept., ruilbeurs, samen met de Afd. Zwolle dit keer zijn wij 
bij hen te gast. Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeers
weg 51, Harderwijk. Aanvang 20.00 uur
Afd. Gouda e.o.
20 sept., dialezing door R. van Donkelaar over Mesems. 
Plaats: ”  ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. ’s-Gravenhage e.o.
27 sept., praatavond. Plaats: Grote zaal sporthal "Zuid- 
haghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 
uur.
Afd. Groningen
20 sept., lezing door C. Grootscholten.
Afd. Den Helder
15 sept., lezing door D. Abbenes. Plaats: Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang 13.45 uur.

Afd. Nijmegen
7 aug., bezoek aan de kassen van Ton van Hees en Kees van 
Elk.
4 sept., gezellige avond voor leden en hun partners.
Afd. Noord-Midden Limburg
in juni, juli en aug., "open dagen" voor medeliefhebbers, info 
bij J. Joosten, 077-827863.
18 aug., afdelingsexcursies naar regio Roermond.
Afd. Rotterdam
27 aug., Cactusjuwelen, door A. Liekens.
Afd. Tilburg
10 sept., interne plantenbeurs.
Afd. Utrecht
13 sept., buitenvergadering in de nieuwe kas van Ludwig 
Bercht.
Afd. West-Friesland
21 sept., bijpraatavond en de bloeiende Conophytums van 
onze voorzitter bekijken. Fam. Fallaux te Hoogkarspel.
Afd. Zaanstreek
7 sept., lezing door Hr. Rubingh met als thema Mexico.
Afd. Zeeland
31 aug., bijeenkomst met o.a. dia ’s en vakantie-ervaringen 
van de eigen leden. Plaats: Thomaskapel aan de Vrijland- 
straat, Middelburg. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid-Limburg
4 sept., lezing door R. van Donkelaar over Euphorbia’s. 
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12 te Schimmert. 
Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zwolle
27 sept., Ruilbeurs samen met de Afd. Flevozoom, aanslui
tend lezing over Asclepiadacaea door Coen Knotters. Plaats: 
Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Pr. Margrietstraat 2 te 
Zwolle. Aanvang 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN 

Cactusvrienden Limburg
20 aug., De plantengroei van Tenerife door Hr. Linden.
17 sept., Sulcorebutia, kleine planten grote bloemen door P. 
Rozenberger. Plaats: Cultureel Centrum van Heusden- 
Zolder. Aanvang 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen
16 aug., diavoordracht over lava voor pot en tuin, door P. 
Deriemaeker. Plaats: lokaal "Vogelzang” , Miksebaan 25, 
Brasschaat. Aanvang 20.00 uur.
Sept., geen vergadering.
Grusonia
14 sept., Caudiciformen door Mare Mostinckx. Plaats: Vijver
hof, Kortrijkstraat te Tielt. Aanvang 20.00 uur.
Islaya
3 aug., Mexicaanse hoogtepunten door Dré Liekens.
7 sept., Argentinië door Van Den Broeck. Plaats: R.B.S./ 
R.M.S., Stationstraat 82, Aalter. Aanvang 20.00 uur.
Leuchtenbergia
17 aug., Rebutia’s en cactusbloemen door F. Gruwez.
21 sept., Mammillaria’sdoor F. Vergauwen. Plaats: Diensten
centrum, Schoolstraat 44, Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

CACTUSSEN- EN VETPLANTENKWEKERIJ

KRAMER
Hegedijk 120. 8404 GE Langezwaag 
(tussen Heerenveen en Gorredijk) 

telefoon 05130-88140 
geopend: ma.-za. 9.00-18.00 uur 

dinsdagmiddag gesloten.
OOK VEEL ANDERE SUCCULENTEN, 

o.a. Tillandsia's.
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Lelystad 6 Mei 1990

Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 7 April 1990 te Den Helder,in restaurant Wienerhof vanaf 11.00 uur.

1. Opening.
De vice-voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en spreekt zijn vreugde uit over het grote aantal aanwezigen. 
Een tragische ervaring is het overlijden van het zeer aktieve medelid Hr Sterk. We nemen voor hem en andere 
overledenen een minuut stilte in acht.
De vice-voorzitter geeft een overzicht van het afgelopen jaar en zaken die van invloed waren op ons verenigingsleven. 
Aan propaganda wordt ook gewerkt d.m.v. een manifestatie ‘Prikkelend Groen' samen met de Flevohof.
In de pauze zullen de nieuwe Statuten,het Proganda-stuk en de nieuwe affiche uitgereikt worden.
En er zijn ook wat feestelijke zaken zoals jubilea van 25- en 40-jarig lidmaatschap van leden en afdelingen, resp. De 
Achterhoek 15,Delfzijl en Zuid-Limburg 25,Gorinchem-DenBosch 30,Arnhem 35 en Nijmegen 55 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd.

2. Notulen.
Er is een vraag over de geldigheid van de stemming over punt 4, de begroting en de kontributie. Naar aanleiding 
hiervan ontwikkelt zich een discussie die eigenlijk voorbereid had moeten worden maar die nu geen oplossing kan 
bieden. Dit soort vragen dienen van te voren opgegeven te worden zodat men zich hierop kan prepareren.
Afd. Gouda meent dat de formulering van Hr Defesche van punt 3a anders geweest zou zijn. De vice-voorzitter legt uit 
dat de ontzetting op 5 Okt 1989 uitgesproken is,dus reeds voor de Algemene Vergadering.
De notulen van de vergadering van 28 Okt 1989 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
De vice-voorzitter deelt mede per Oktober 1990 zijn funktie ter beschikking te stellen,zijn zakelijke belangen nemen 
teveel tijd in beslag om ook nog deze bestuurlijke zaken goed te blijven vervullen.
Er zijn een aantal binnengekomen stukken.
Een brief van Hr Defesche d.d. 10-2-1990,waarin hij aankondigt,om persoonlijke redenen en met onmiddellijke 
ingang,zijn voorzitterschap van onze vereniging neer te leggen.
Hr Süpplie wil verweer voeren tegen zijn ontzetting uit het lidmaatschap.
De afdeling Eindhoven heeft een voorstel ingediend om wijlen Hr Sterk tot Ere-lid te benoemen.
Deze beide laatste zaken staan niet op de agenda, we verzoeken de Algemene Vergadering om deze alsnog op te 
nemen en te behandelen onder punt 7.
De A.V. gaat hiermee accoord als inzake het verweer van Hr Süpplie een tijdslimiet van max 30 minuten gehanteerd 
zal worden.
De afdeling Eindhoven heeft d.d.2-4-1990 een schriftelijke voordracht van Hr F. van Tricht als kandidaat-opvolger van 
Hr Defesche ingediend,het bestuur verzoekt om meerdere kandidaten, tevens voor de vice-voorzitter zodat in Oktober 
de verkiezingen plaats kunnen vinden.

4. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1989.
Het Bestuur kwam in het voornoemde jaar 9 maal in vergadering bijeen,waarvan 2 vergaderingen met de Redaktie. 
De gesprekken om tot de vorming van een Redaktieraad te komen werden voortgezet evenals de oriënterende 
gesprekken met de Floriade-organisatie. Tijdens de voornoemde vergaderingen kwamen ondermeer de volgende 
onderwerpen aan de orde;

4.1 De jubileumspeldjes.
De gegevens werden verwerkt en in de ledenadministratie opgenomen. Vanaf dit jaar zal van de nieuwe leden voor 
een goede administratie worden zorg gedragen.
Er zijn een aantal afdelingen die de uitreiking zelf, met enig ceremonieel vertoon, willen verzorgen.
Zij dienen hierover zelf en tijdig met de ledenadministratie kontakt op te nemen.

4.2 Ledenadministratie.
Overgang naar het andere computerburo verliep voor de leden nagenoeg zonder problemen,voor het Bestuur waren 
er extra inspanningen en controle nodig. Wij hopen dat een en ander nu na een jaar ervaring tot tijdsbesparing en een 
betere service gaat leiden.
Het aantal ingebrachte afdelingsgegevens is ook verhoogd. Hiervoor hebben een aantal afdelingen de gegevens nog 
steeds niet geleverd.

4.3 Advertentie in vak-of hobbybladen.
Er is een advertentie geplaatst,het effect lijkt niet groot.
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UITNODIGING

Aan alle kwekers en liefhebbers van succulenten,

Gaarne nodigen wij ieder die geïnteresseerd is in HOYA’s, andere Asclepiada- 
ceae en Epifyten uit tot het bijwonen van de Themadag over deze planten te 
Werkendam op zaterdag 18 augustus.
De Thema-dag staat geheel in het teken van Indonesië en zijn flora, een voor de 
meeste succulentenliefhebbers onbekend gebied.

Programma Hoya liefhebbers 18 augustus 1990 te Werkendam
10.00 Ontvangst met koffie, gelegenheid tot uitstallen van ruil-, verkoop- en 

showplanten.

11.00 Lezing door Ruurd van Donkelaar: Hoya’s en Dischidia’s op Java, een 
verslag van een Hoya ontdekkingstocht op West Java en de resultaten 
hiervan.

12.00 Ruil- en verkoopbeurs van (Afrikaanse en Aziatische) succulenten. Hoya’s 
en andere Asclepiadaceae en Epifytische Cactussen.
Gelegenheid tot lunchen, voor koffie wordt gezorgd, lunchpakket dient 
men zelf mee te nemen, er worden smakelijke Indonesische snacks 
geserveerd!
Gelegenheid tot het bezoeken van de kwekerij incl. Hoya/Stapelia collec- 
tiekas.

13.30 Lezing door Dr. E. de Vogel: Levensomstandigheden van epifytische 
planten in Indonesië. Dr. de Vogel is onderzoeker aan het Rijksherbarium 
te Leiden. Flora Malesiana project, met als specialiteit Aziatische orchi- 
deëen. Hij heeft voor zijn onderzoek vele expidities door de tropische 
jungle van Java, Sumatra en Borneo gemaakt. Aansluitend op zijn verhaal 
wordt een film van zijn hand vertoond over Botanisch verzamelen in 
Indonesië.

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 gelegen
heid tot het bezoeken van de kwekerij en de show- en ver- 
koopkassen en tot het bezichtigen van de Hoya collectiekas.
Tijdens deze dag is er een korting van 20% op alle Asclepia
daceae uit onze verkoopkas.
Deelname aan deze dag is gratis!

Wij hopen u op deze dag te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

Huibrecht en Ruurd van Donkelaar 
en medewerkers

4250 EL Werkendam, Laantje 1, tel. 01835-1430, giro
1509830
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4.4 Kalender.
De opzet van de kalender was weinig veranderd.de verkopen lopen terug.

4.5 Nieuwe affiche.
Carla Wolters heeft een aantal ontwerpen gerealiseerd en het Bestuur heeft zijn keuze hieruit gemaakt
Wij streven ernaar om de affiche in het voorjaar van 1990 uit te brengen.Te bestellen,als vanouds bij mevr.van Die.
tevens bij Hr Alsemgeest,portokosten zijn voor rekening van de aanvrager.

4.6 Statuten.
De in 1986 goedgekeurde Statuten moesten nog notariëel vastgelegd worden. Dit heeft lange tijd in beslag genomen, 
maar is nu met de hulp van dhr. van Oeveren gerealiseerd. Statuten en Huishoudelijk Reglement worden nu uitgetypt, 
verkleind en gedrukt. Wij streven ernaar om het geheel op de Algemene Vergadering in april uit te reiken.

4.7 Samenwerking met België.
Hr de Wael is op de A.V’89 benoemd en heeft nagenoeg alle Bestuursvergaderingen bijgewoond.Wij hebben 
inzichten en gegevens uitgewisseld en hopen in 1990 tot een plan van aanpak te komen.Het publiceren van de 
Belgische aktiviteiten heeft veel positieve reakties tot gevolg gehad. Er zijn steeds meer verenigingen die mede in ons 
blad willen publiceren.Het bezoeken van eikaars evenementen neemt over en weer toe.

4.8 Redaktie.
De redaktie is goed op elkaar ingespeeld geraakt en ‘technisch1 loopt een en ander naar behoren.
Bij het Bestuur komen regelmatig klachten over de inhoud van het maandblad binnen. Het opvallende is echter dat er 
zelden suggesties bij zijn en ook geen aanbiedingen om te helpen of kopij te leveren.

4.9 Redaktieraad.
De Redaktieraad is in de winter van 1989 een feit geworden.
De raad herbergt veel ervaring en wij hopen dat men snel met een aantal aanbevelingen kan komen en tot een soepele 
samenwerking met de Redaktie.

4.10 Floriade.
Na besprekingen met de Floriade-organisatie en na het toetsen van de mening van alle afdelingen,is er op de 
Algemene Najaarsvergadering besloten tot deelname.
Er is een werkgroep geformeerd,die het realiseren van de tentoonstelling moet begeleiden c.q. uitvoeren.

4.11 Handleiding.
Het herschrijven van de handleiding is weliswaar opgestart, maar aangenomen moet worden dat het een langdurig 
proces gaat worden.

4.12 Propaganda-handleiding.
De realisatie van dit stuk heeft ook een langjarige voorgeschiedenis maar aangenomen moet worden dat we erin 
slagen om het stuk op de Voorjaarsvergadering in Den Helder te presenteren.

4.13 Ontzetting uit het lidmaatschap.
Het Bestuur heeft,in toenemende mate klachten over Hr. Süpplie moeten behandelen,daarbij onze eigen negatieve 
ervaringen optellend hebben wij na herhaaldelijk en langdurig overleg besloten tot uitzetting uit het lidmaatschap van 
Hr. Süpplie.

4.14 Schema van aftreden;
Hr Alsemgeest van 3/5/1986-voorjaar 1992,6jr.
Hr de Bekker van 3/5/1986-najaar 1990,5jr.
Mevr van Die van 1/6/1988-voorjaar 1991,3jr.
Hr van Eijsden van 14/4/1988-voorjaar 1992,6jr.
Hr de Groot van 15/4/1989-voorjaar 1992,3jr.
Hr Vrenken van 4/5/1985-voorjaar 1991,6jr.
Hr de Wael van 15/4/1989-voorjaar 1992,3jr.

5. Jaarverslagen van de Instellingen.
Er zijn geen opmerkingen tav de gepubliceerde verslagen.
De vice-voorzitter dankt de beheerders van de instellingen voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar weer 
belangeloos voor de vereniging verricht hebben.

6.1 Goedkeuring van de balans van 1989 en verslag van de kascommissie.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij spreekt haar bewondering uit over de nauw
gezette wijze waarop de penningmeester de verenigings-financiën beheert. Zij adviseert de vergadering de penning
meester decharge te verlenen.
De vergadering gaat accoord met de gepubliceerde balans en met het voorstel van de kascommissie en verleent de 
penningmeester decharge,er zijn geen vragen.
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B L A D K A K T U S C A C T U S K W E K E R IJ

Binnen landse en bu iten landse I S pecia l P lan ts  1
V r W  1 boeken steeds voorradig.

1 bestel,en 9raaQ voor U. H . de V ries, F olgeralaan 2B

f r  / B  \  ) Vraag onze B ladkaktus, een Drachten, tel. 0 5 1 2 0 -2 06 9 9
/  y \ \ /  li js t met succu lente  lite ra tuu r K as open:

' * di. t/m  vrij. van 1 0 .0 0 -1 8 .0 0  uur
NATUUR & BOEK Bankastr. 10 zaterdag van 1 0 .0 0 -1 7 .0 0  uur
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648. m a a n d a g  gesloten

E X O T I C A
-  DETAILHANDEL & GROOTHANDEL-  

EU R O PA'S GROOTSTE KEUS AAN ANDERE SUCCULENTEN
Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, Cyphostemma, Dioscorea, 
Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, Ipomoea, Jatropha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Ptero- 
discus, Sarcocaulon, Trichocaulon, Bolgewassen . . .  en nog veel meer!

KOSTELOZE LIJST OP AANVRAAG.
Ernst Specks, Am  K lo ster 8, D -5 1 4 0  E rke len z-G o lkra th  

BRD, T e l . : O 24  31 / 7 39  56 , F A X : 0  24  31 /  44  95
Openingstijden: april -  sept., zaterdags 9 -  14 uur; — Andere tijden alleen na telefonische afspraak!

FRANS NOLTEE
1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht 
Tel. 078-124200/010-4420776

Geopend van 31 maart tot 1 november op zaterdag tussen 10 en 3 uur. Verderop afspraak.

INTERNOTO - Sonderheft 2/3 1990
AnlaBlich des 10 jahrigen Bestehens des Vereines der 
Notokakteenfreunde e.V. erscheint im April 1990 ein Sonderheft der 
Zeitschrift INTERNOTO in deutscher Sprache.
In 17 Artikeln wird ein Überblick über die Vielfalt der Notos gegeben. 

84 Seiten -11 Farbbilder - ca. 40 Fotos.
Preis: f 17,-- incl. Versand

zu beziehen durch Überweisung auf das Postgirokonto NL Arnhem 
Nr. 2083226 t.n.v. Kassierer INTERNOTO e.V.

58



6.2 Verkiezing nieuwe kascommissie.
De afd Fryslan zal de nieuwe kascommissie vormen.

7. Ingediende voorstel om Hr Sterk posthuum  to t Ere-lid te benoemen. Verweer Hr Supplie over zijn ontzetting en 
rondvraag.
Er wordt een stemburo gevormd door 2 leden van de afd. Den Helder. Zij controleren de aanwezige geloofsbrieven.

7.1 Het benoemen tot Ere-lid van Hr Sterk,op voordracht van de afd Eindhoven.
Hr Jagerszky,voorzitter van de afdeling Eindhoven licht de brief en de motieven toe.De vergadering gaat met 
algemene stemmen accoord.

7.2 Het verweer van de Hr Süpplie.
De vice-voorzitter schetst in het kort het verloop van de voorgeschiedenis die op 5 okt 1989 tot de ontzetting op grond 
van artikel 4 lid 1d, geleid heeft. Zie ook de stukken die door de secretaris verstuurd zijn.
Er worden vragen over gesteld. Afd. Gouda heeft een vragen-lijstje en deelt mede dat naar hun mening schorsing de 
voorkeur boven uitzetting had.
Hr Süpplie heeft een aantal kritische kanttekeningen bij het overzicht en is van mening dat men hem tussentijds had 
moeten horen. Naar de mening van het bestuur is dat ook herhaaldelijk en schriftelijk geprobeerd echter zonder 
resultaat.
Een aantal afdelingsvertegenwoordigers stelt vragen, geven meningen en ervaringen weer en suggereren Süpplie 
spijt te betuigen en/of zich in te zetten voor verbetering.
Er zijn geen verdere aanvullingen op de door Süpplie en het bestuur toegestuurde stukken,waarna men tot stemming 
overgaat.
De uitslag van de stemming is; 730 stemmen voor uitzetting, 72 tegen en 42 onthoudingen.
Na deze stemming houdt de Hr van Oeveren een kort pleidooi, waarin hij Hr Süpplie aanraadt zich in te zetten voor het 
oplossen van zijn huidige problemen en het verbeteren van de kontakten om dan over enkele jaren weer eens kontakt 
met Succulenta op te nemen.

8. Rondvraag.
Hr van Tuin doet de suggestie om in samenwerking tussen België,Duitsland en Nederland de ‘Steinhardt'kalender uit 
te geven.
Hr Essers vraagt of afdelingen eigen statuten kunnen opstellen en hanteren. Dit kan mits zij niet in tegenspraak met 
de verenigingstatuten zijn. Verder complimenteert hij de vice-voorzitter die ook nu weer deze moeilijke vergadering in 
goede banen gehouden heeft.
Hr de Busser wil het bestuur het ruilen van afdelings-blaadjes laten coördineren. Dit is een zaak voor de afdelingen 
zelf zegt Hr de Bekker.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 27 Okt 1990,in principe weer in de Reehorst te Ede. In zijn slotwoord dankt de 
Hr de Bekker de afdeling Den Helder voor hun gastvrijheid en goede organisatie.
De voorzitter van de afdeling Den Helder,Hr Stuurman dankt de vice-voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en de aanwezi
gen voor hun bezoek. Hij heeft voor alle aanwezigen een bos tulpen en wenst een ieder een goede reis naar huis.

F.R. de Groot, secretaris

BESTUURSMEDEDELINGEN

Herhaalde oproep aan de afdelingen en de leden.
Zoals reeds eerder bekend gemaakt moeten er in de komende maanden kandidaten voor openstaande of komende funkties 
gezocht, voorgedragen en gekozen worden.
Voor de volledigheid zet ik ze nog weer eens op een rij:

Najaar 1990 kandidaten voor de funktie van voorzitter.
Najaar 1990 kandidaten voor de funktie van vice-voorzitter,
terwijl, na 6 dienstjaren onze penningmeester per voorjaar 1991 de kas wil overdragen.

Tot op dit moment zijn er van de afdelingen nog geen voordrachten binnen, behalve een reeds eerder bekende opgave hebben 
wij ook van de leden geen kandidaatstelling mogen ontvangen.
Het bestuur is er, ondanks een aantal gesprekken ook nog niet in geslaagd kandidaten te vinden. De tijd dringt, over 14 
maanden is er weer een Algemene Vergadering en dan zullen toch zeker twee van deze funkties vervuld moeten gaan worden. 
Wij vragen dus dringend aan een ieder om zich over deze vacatures te beraden en met voordrachten te komen.

namens het Bestuur, Rob de Groot
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14. OSNABRÜCKER KAKTEEN- UND SUKKULENTENBÖRSE AM 29.09.90 und 30.09.90.

Zum 14. Mal findet in den Raumen des Stadt. Berufsschulzentrums an der Natruper Str. 50 (Eingang: Stüvestr.) die 
Osnabrücker Kakteen- und Sukkulentenbörse statt. Zu der in Liebhaberkreisen, wie in der Bevölkerung so popularen 
Veranstaltung, werden wieder zahlreiche Interessenten aus dem In- und Ausland erwartet. Der Eintritt betragt für Erwachsene 
DM 2,00.
Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 12.00 Uhr.

Auf einer Gesamtausstellungsflache von über 1.500 qm wird ein vielseitiges und abwechselungsreiches Programm geboten. 
lm Mittelpunkt steht die eigentliche Tausch- und Verkaufsbörse, wobei Pflanzen und Zubehörmaterial aus über 50 bundesdeut- 
schen Sammlungen - auf einer Flache von 150 qm - erworben werden kann.

lm Ausstellungsbereich prasentiert die Firma Pilz-Kakteen ein Gymnocalysiumbeet mit den dazu gehörigen Fotografien, von 
ca. 8m Lange.
In einer weiteren Sonderschau stellen sich unsere Hobbyfreunde aus Münster vor. Desweiteren ist der Botanische Garten 
Osnabrück auf der Veranstaltung mit einem Stand vertreten.

Vier namenhafte Sukkulentenexperten aus der BRD, und halten Diavortrage.

Diverse Liebhabergruppen treffen sich auch dieses Jahr wieder auf der Veranstaltung - und runden somit das Programm ab, 
das auch dieses Jahr viel erwarten laBt.

Informationen Rainer Uffmann, Goldpohl 28, 4512 Wallenhorst 1, BRD. Tel.: 05407-31471.

HOVENS cactuskwekerij Al eens de geur van een 
Discocactusbloem op een zwoele 
zomeravond geroken?

Reden om het eens met deze 
verrassende nachtbloeiers te proberen.

Steek uw neus eens in ons uitgebreide 
assortiment.

Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693

Geopend: di. t/m za. 9.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur

INKOOP VERKOOP
ALLES OP HET GEBIED VAN SUCCULENTENLITERATUUR

NIEUW: Voor de Tillandsialiefhebber: Paul T. Isley: TILLANDSIA. Meer dan 240 kleurenfoto’s, 150 zwart-wit afbeeldingen en 
tekeningen. 256 bladzijden, formaat 22x28 cm. Prijs DM 118,-. Ook o.a. leverbaar catalogus Desiderata.

ANTIQUARIAT DIRK FILIPSKI
Kaiser-WilhelmstraBe 39c, 1000 Berlin 46, tel. 030-772 65 64
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OVERZICHT VAN DE AFDELINGS-SECRETARIATEN PER JUNI 1990.

Afdeling Secretaris Adres Postcode Plaats Telefoon

Achterhoek Mevr. A. Heynen 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. N.M. Mimpen Venuslaan 32 3318 XJ Dordrecht 078-171905
Drenthe Mevr. A. Greydanus Schapendrift 163 9411 BP Beilen 05930-4884
Eindhoven Mevr. P. Visscher Banstraat 20 5506 LA Veldhoven 04905-1783
Flevozoom J.H. Bruijnis-de Vries van Strijlandweg 41 3851JN Ermelo 03417-57209
Fryslan Veenstra A. Bernhardlaan 48a 9291 HP Kollum
Gooi- en Eemland B. Meijering Dopperstraat 92 3752 JH Bunschoten 03499-85730
Gorinchem/ M. Jamin Jan Oomsstraat 6 5324 BB Ammerzoden 04199-3856

Den Bosch
Gouda e.o. Mevr. G.J. Maas Westringdijk 34 2841 LW Moordrecht 01827-3059
’s-Gravenhage e.o. Mevr. N. Borgs De Genestetlaan 83 2522 LB Den Haag 070-3935208
Groningen W.M. de Boer Ruimtevaartlaan 39 9602 ZB Hoogezand 05980-23841
Haarlem A. Boelsma 1e Hogerwoerd- 2023 VH Haarlem

Den Helder e.o. W. Lohrengel
dwarsstr. 8 

Kanaalweg 15 1782 GA Den Helder 02230-25777
Hoeksche Waard Mevr. J. Hoogvliet M. Oosteromstraat 7 3262 GH Oud-Bijerland 01860-17925
Kennemerland G. Klees Witte de Withstraat 1 1901 WR Castricum 02518-50039
Leiden S. Kooij Groeneveld 4 2203 BP Noordwijk 01719-12904
Noord- en Midden- J. Joosten Zalzerkampweg 84 5926 PL Venlo 077-27863

Limburg
Nijmegen Mevr. R. Maessen-Claessen Weezenhof 12-32 6536 EZ Nijmegen 080-440425
Rotterdam Mevr. E. Kleiman-v/d Bosch Paulus Potterlaan 31 2902 GN Cappelle a/d IJssel 010-4516559
Tilburg A. de Rooy Ringbaan-Oost 163 5014 GB Tilburg
Utrecht e.o. W.A. Alsemgeest Stadhouderlaan 3 3417 TT Montfoort 03484-1083
Voorne-Putten & M.A. Wagemaker Duindoornstraat 27 3222 XD Hellevoetsluis 01883-12357

Rozenburg
West-Brabant J. Koevoets Seringenstraat 15 4711 LZ St. Willebrord 01653-4548
West-Friesland K. Hagenaars Spinel 32 1703 GH Heerhugowaard 02207-16612
IJsselstreek A.J.D. Melcherts Molenstraat 48 7581 BP Losser 05423-84695
Zaanstreek J. Rozemeijer Dorpsstraat 69 1531 HB Wormer 02982-4260
Zeeland G. Spee Diepeneestraat 4 4454 BJ Borssele 01105-2595
Zuid-Limburg Dhr. Verwers Citrusstraat 7 6412 WL Heerlen 045-727359
Zwolle A.B. Pullen Beatrixlaan 10 7711 KG Nieuwleusen 05296-2284
Brabant België J. de Vleeshouwer Kruisstraat 132 B-3070 Kortenberg 02-7597404

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE STUDIEGROEP SUCCULENTA dd. 21.04.1990

Aanwezig waren 8 deelnemers, terwijl diverse leden bericht van verhindering hadden gestuurd. De bijeenkomst vond plaats in 
Nieuwleusen ten huize van de familie A.B. Pullen.

Vanaf 10.15 arriveerden de deelnemers. Na een kop koffie werden de kas en tuin van de gastheer bezichtigd.

De heer Abbenes vertelde over zijn methode van zaaien: ontsmetten van zaaigrond, zaaien, verspenen en opkweken van 
jonge plantjes. Onder andere kwam uit zijn verhaal naar voren, dat vaak verspenen de groei bevordert. Hij liet een aantal fraaie 
dia's zien om zijn betoog te illustreren. Tevens zagen wij d ia’s over zijn specialiteit de Rebutia’s.
De heer Zonneveld vertelde aan de hand van een aantal door hem meegebrachte planten over het kruisen van Echevaria’s met 
o.a. Sedums en Graptopetalums. Ook Tacitus bellus wordt door hem veel voor het maken van kruisingen gebruikt. Van een 
aantal kruisingsprodukten liet hij zowel beide ouders, als ook de hybriden zien.
Aan de hand van een aantal fraaie dia’s werd ons een aantal hybriden, met hun ouders, voorgesteld.

De heer Uittenbroek hield een uitvoerig verhaal over ziekten en plagen en de veroorzakers van al dat leed. Hij besteedde 
aandacht aan zowel het voorkomen als ook aan het bestrijden van plagen. Een groot aantal bestrijdingsmiddelen passeerde 
de revue. Ook liet hij aan de hand van meegebracht materiaal zien wat voor ziekten en plagen onze cactussen kunnen 
aantasten, hoe je deze aantastingen kunt herkennen, en hoe je ze eventueel kunt bestrijden.
Wegens tijdgebrek werd het onderwerp Cochemia tot een volgende gelegenheid uitgesteld.

Het was een prachtige en leerzame studiedag, de thuisblijvers hadden wederom ongelijk. Om 16.30 uur togen de deelnemers 
huiswaarts.

De heer A.B. Pullen maakte bovenstaand verslag, waarvoor mijn hartelijke dank.
Nieuwe leden van de studiegroep zijn hartelijk welkom.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 29 september 1990 
bij ondergetekende thuis.
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VETPLANTEN, CACTUSSEN EN COMPUTERS

In onze gelederen heeft het computervirus, het aanschaffen van zo’n ding, ook al fors toegeslagen. Naar onze schattingen 

beloopt het aantal PC’s al zo’n 250-300 stuks.
Al deze gebruikers komen vroeg of laat ook op de gedachte er informatie over hun hobby in te stoppen en een ieder zal dat doen 

in de haar of hem ter beschikking staande software.
De meer ervaren computerbezitter uitgezonderd want die zal een programma aanpassen of zelf schrijven.
Alles bij elkaar een enorme egotrip daar er van uitwisseling of delen van informatie bijna geen sprake kan zijn.
Een gigantische verspilling dus want een van de kenmerken van een hobby is het overdragen van informatie en ervaring.
In het verleden is er wel al eens een poging geweest hier iets aan te doen, te coördineren maar dat is niet echt van de grond 

gekomen.
Toch blijft dat onbevredigende gevoel bij velen van ons hangen en wordt er regelmatig over gepraat of op kleine schaal zelfs iets 

aan gedaan.
Een pasklare oplossing zien wij ook nog niet maar als we nu eens beginnen met te inventariseren dan groeien we misschien 

ergens naar toe.
Wij zouden de volgende vragen willen stellen:
- wat voor apparatuur en software heeft U ter beschikking.
- hoe groot is uw ervaring en kennis met de software.
- kunt U en of bent U bereid uw kennis te delen.
- wat zijn de gegevens die U opslaat en wat wilt U nog opslaan
- kortom hoe zou een bestand er moeten uitzien

U kunt schriftelijk reageren naar:
R. de Groot A .van de Snee
Punter 26-10 Karveel 12-26
8242 EA Lelystad 8231 AS Lelystad

HERHAALD BERICHT
Jubileum ELK.
1990 Het jaar van de 25ste ELK, vroeger te houden in de Duinse Polders te Blankenberge, 3LK België.

Het programma van dit jaar:
Zaterdag 8-9-1990:
11.00 uur opening en ontvangst van de deelnemers.
11.20 uur voordracht: TOM JENKINS (Engeland) over Namibië.
13.00 uur middagmaal (voor diegene die ingeschreven hebben).
15.00 uur voordracht: ROBERT FONTEYNE (België afd. Grusonia)over grootbloemige hybriden.
16.30 uur voordracht: PRIESTNITZ (Oostenrijk)over zeldzame cactussen uit Mexico.
18.00 uur avondmaal.
20.00uur gast-voordracht: MARCEL KROENLEIN (Directeur Jardin Exotique de Monaco).
Daarna gezellig napraten in het cafetaria.
Zondag 9-9-1990:
08.00 uur ontbijt.
09.30 uur voordracht: HAAGE (DDR) (zoon van de ons welbekende Haage - beginnelingenboek).
11.00 uur voordracht: SUPHTUT (Zwitserland) directeur van de Botanische Stadsverzameling van Zürich.
13.00 uur middagmaal.

RUIL EN VERKOOPBEURS E.L.K. TE BLANKENBERGE OP 8 EN 9 SEPTEMBER 1990
Aan de deelnemers van de E.L.K. wordt weer de gelegenheid geboden tijdens de E.L.K. dagen hun planten 
aan de man te brengen.
Zowel liefhebbers als handelaren zijn toegelaten op de beurs op voorwaarde dat zij ingeschreven zijn als 
deelnemer aan de E.L.K. hetzij voor volledig weekend hetzij voor gedeeltelijk met of zonder maaltijd of 
overnachting (zie inschrijfformulier).
De prijzen per tafel (of lopende meter) werden dit jaar als volgt vastgesteld:

Voor liefhebbers: 200 bfr. voor de eerste tafel.
200 bfr. voor de tweede tafel.
Wie meer dan twee tafels nodig heeft wordt beschouwd als handelaar 
en betaalt vanaf de derde tafel 500 bfr.

Voor handelaren: 500 bfr. per tafel op lopende meter.
De toewijzing van de plaatsen 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 Bors- 
beek België 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.
De plantenbeurs is op zaterdag geopend van 13.00 uur tot het begin van de voordracht van Dhr. Kroenlein 
en op zondag vanaf 09.00 uur tot het einde van de namiddag.
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INSCHRIJFFORMULIER E.L.K. 1990 TE BLANKENBERGE

Terug te zenden aan:
J. Linden, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek. Tel. 045-220966.
Inschrijven is mogelijk tot 1 augustus 1990.

Naam:_________________

Adres:________

Postcode en plaats: _ _ _ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoon: ____________________________________________________________________________ —

Aantal personen:________________________________ Kinderen:_________________________________

Volledig week-end: __________________ volwassenen a f 100,00

__________________ kinderen van 6 tot 11 jaar è f 54,00

__________________ kinderen van 3 tot 5 jaar k f 40,50

__________________ zaferdagmiddagmaal k !  19,00

__________________ extra overnachting k f 16,20

Alleen zaterdag: __________________ volwassen k f  27,00

(avondmaal en voordrachten)_____________ _____kinderen tot 11 jaar è f 8,10

Alleen zondag: __________________ volwassenen è f 30,00

(middagmaal en __________________ kinderen tot 11 jaar k f 10,80
voordrachten)

Deelname zonder maaltijden

en zonder logies: __________________ volwas, vol weekend k f 21,00

__________________ alleen zaterdag k f 10,80

__________________ alleen zondag k f  10,80

Variabele deelname: __________________ zaterdag voormiddag tot zondagmiddag k f 119,00

__________________ vrijdagavond tot maandagmorgen è t 254,00

__________________ vrijdagavond tot zondagmiddag k f 178,00

__________________ zaterdagmiddag tot maandagmorgen k f 178,00

Inschrijvingen worden slechts geboekt na ontvangst van het bedrag.

Boekingen kunnen gestort worden op postrekening 1505984 ten name van J. Linden, Onderste Wehr 53 te 

Hoensbroek.

HOBBYBEURS IN OSS

Op 22 en 23 september a.s. wordt in en op het terrein van de Gabrieischool, Gerrit v.d. Veenstraat 24 te Oss een hobbybeurs 
braderie georganiseerd.
Ik weet dat Succulenta zich graag wil promoten, en ik vindt dit een mooie gelegenheid om dit op deze beurs te doen.
U kunt hiervoor kramen huren buiten voor f 65,00 per stuk voor 2 dagen.
Voor de leden gelden dezelfde prijzen, maar zij kunnen ook tafels buiten huren voor t 8,50 per meter. Ook deze prijs geldt voor 
2 dagen.
Gezien de belangstelling voor cactussen en vetplanten in de omgeving, zou dit een mooie propaganda zijn.
Ook voor onze leden een mooie kans om tegen redelijke prijs een standplaats te huren.
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J. v.d. Hoogen, ’t Erf 18, 5374 AM Schaijk 

na 18.00 uur, tel. 08866-1732.



Opgaven voor het september-nummer moeten vóór 15 juli 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: Z.g.a.n. al. Europakas ” ARKO” 3,12x4,60 m. 
met verlichting en bakken, incl. cactussen en veel caudex- 
planten. Koopje f  2500,--. A. Hagestein, Capelseweg 94, 
2907 XC Capelle a/d IJssel, tel. 010-4517715.
Aangeboden: Grote doornloze Grusonii. Vaste prijs f 250,-. 
O. Zeitter, v.d. Broekstraat 1, 2523 XH ’s-Gravenhage, tel. 
070-3791295, na 18.00 uur 070-3939712.
Aangeboden: Al. muurkas "GRAAFLAND” 3,00 I. x 1,80 br. 
x 2,40 h. m. met 2 tabletten 1,00x0,50 m. en zaaibak. Mevr. J. 
Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderstraat 104, 6721 AE Benne- 
kom, tel. 08389-17551.
Gevraagd: "Das Succulenten Lexicon”  van H. Jacobsen. C. 
van Looy, Drijversveld 14, 5103 HK Dongen, tel. 
01623-18174.

OPENDEURDAGEN

Opendeurdagen 1 en 2 september 1990 bij J. van Synghel. 
Meer dan 3000 cactussen en vetplanten. 9 rue des Bras- 
seurs, 7700 Mouscron (B), tel. 056-332518 (voor automobilis
ten richting Centrum-Academie Léon Maes).

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

DOUG t  VIVI ROWIAND
200 Spring Bood • K«mptlon. B#d1ord • tngtand MK42-SND 

lelepftona Bedford (0234) 5*970

NIEUWE LEDEN

Aart M. van, Kalmoes 12, 2954 NB, Alblasserdam 
Bardoel R, Dickenslaan 155,1102 XR Amsterdam 
BosT., Marialust 5, 8181 EZHeerde 
Dekker J., Keteldiep 36, 8223 DJ Lelystad 
Findeisen C., Otto Nuscherstr. 9, 04200 Merseburg, D.D.R. 
Fraterman R, Strawinskirode 25, 2717 DV Zoetermeer 
Goossens-te Molder mevr. R., H. Harmsenstraat 8, 7131 CK 

Lichtenvoorde
Harmelink dhr./mevr., Winkelmanstraat 21,4381 TH 

Vlissingen
Jager-Both A., Pr. Marijkestraat 38, 3372 CP Hardinxveld 

Giessendam
Jagt D. v/d., Anth. Fokkerlaan 19, 9269 WD Veenwouden 
Janssen G., Piet Heinlaan 26, 5694 CC Son en Breugel 
Janssen M., Hennepstraat 2, 5985 PM Grashoek 
Lookeren J.P.J. van, G.H. Breitnerstraat 20,1382 AV Weesp 
Spaan Richard, Wilhelminastraat 23, 9611 JS Sappemeer 
Sproet-de Ridder C.A., Balgzandstraat 31,1024 HP 

Amsterdam
Vermeern B.J., Ranonkelstraat 24, 4940 BJ Oosterhout 
Vlokhoven G.J.J. van, Sonsbeeklaan 18, 5953 CE Reuver 
Wagenaar D., Binnen Brouwerstr. 3,1013 EE Amsterdam

Er worden in deze tijd weer 
heel wat dia ’s gemaakt.
Neem voor uw dubbele exemplaren eens kontakt op met onze 
diathecaris. er zijn nog series die aanvulling kunnen gebruiken.

J. Deckers 045-272461

OPROEP voor GEGADIGDEN voor de funktie van Hoofdredakteur.
De hoofdredakteur van Succulenta heeft te kennen gegeven dat hij per eind 1990 zijn werk wil stoppen.

Wij zoeken daarom op korte termijn een opvolger, zodat deze nog enige maanden ingewerkt kan worden.

Wij zoeken iemand die tijd heeft en de werkzaamheden voor een langere periode (min. 3 jaar) op zich wil nemen. 
Het verdient aanbeveling als de kandidaat zowel op biologisch als redactioneel terrein geschoold is en ervaring heeft. 
Belangstelling en/of ervaring met computergebruik en desktoppublishing zijn zeer nuttig.

Wij verzoeken gegadigden zich schriftelijk bij het secretariaat te melden.

F.R. de Groot 
Punter 26-10 
8242 EA Lelystad.
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Aanvullingen werden regelmatig in Succulenta gepubliceerd.
In 1 977, 1 982 en tot slot in 1 989 werden gedrukte of gefotocopieerde ca
talogussen uitgegeven. In de catalogus van 1 982 zijn alle boeken hernum- 
merd, waarbij een iets andere indeling is gemaakt en in onbruik of verloren 
geraakte exemplaren van de lijst werden afgevoerd.

Dit laatste punt raakt aan een probleem, dat al even oud is als de bibliotheek 
zelf, te weten het veel te laat terugzenden van de boeken en, nog erger, het 
beschadigd en zelfs geheel zoek raken van de geleende boeken en tijdschrif
ten.
Hierbij afgedrukt is de eerste jammerklacht, die ik heb kunnen vinden, date
rend uit 1 922. Zie figuur 5.
Helaas is deze jammerklacht ook na 70 jaren nog even actueel.

De beheerder van de bibliotheek was oorspronkelijk één van de bestuursle
den.
De eerste bibliothecaris was de heer Duursma, die gelijktijdig secretaris en re
dacteur was. In het afgelopen oktobernummer heeft U uitvoerig over hem 
kunnen lezen.
Naast hem hebben andere bekende mensen uit de liefhebberij voor het behe
ren en uitlenen van boeken gezorgd, zoals mej. Karsten, mevr. Buining- 
Kroeze en S.K. Bravenboer, die later jarenlang voorzitter is geweest. 
Hieronder volgt een volledig overzicht van alle bibliothecarissen(essen):

juni 1 91 9 - mei 1 927
mei 1 927 -dec. 1 929
dec. 1 929 -febr. 1 940
febr. 1 940 -apr. 1 946

apr. 1 946 - dec. 1 955
jan. 1 956 -juli 1 963
juli 1 963 - dec. 1 968
dec. 1 968 - heden

G.D. Duursma (gelijktijdig secretaris en redacteur) 
Mej. M.C. Karsten (gelijktijdig secretaresse)
Chr. de Ringh (gelijktijdig voorzitter)
M.W.B. van Oosten (gelijktijdig algemeen 
bestuurslid)
Mevr. L.W. Buining-Kroeze 
S.K. Bravenboer
Mevr. H. Vriesendorp-v. Aalderen 
J.C.A. Magnin

Het aantal uitgeleende boeken en tijdschriften wisselt van jaar tot jaar. Ooit 
heeft de heer De Ringh in één jaar (1 932), tijdens het hoogtepunt van de 
toenmalige cactusrage, 480 aanvragen verwerkt. In de daarop volgende ja
ren daalde dit aantal weer heel snel tot 50 in 1 937. De laatste jaren zijn er 
omstreeks 1 00 aanvragen per jaar.
Natuurlijk is er een relatie tussen het aantal aanvragen, het ledenbestand en 
de toeloop van nieuwe leden. Zeker zullen ook de economische situatie en de 
portokosten van de pakjes op het aantal aanvragen invloed hebben. Immers 
de lezers moeten de retourkosten voor hun rekening nemen. In 1 968 waren 
de verzendkosten maximaal f  1,50, op dit ogenblik bedragen deze meestal 
f  7,00.
Naast het verzenden van de pakjes wordt de bibliotheek ook regelmatig be
zocht om boeken uit te zoeken en mee te nemen. Ook worden de boeken 
vaak meegenomen naar de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten. 
De laatste jaren neemt het verzenden van fotocopieën sterk toe. In plaats van 
het verzenden van volledige boekwerken of ingebonden tijdschriften kan 
vaak volstaan worden met fotocopieën van maar enkele pagina's. Hierdoor 
nemen de verzendkosten aanzienlijk af. In 1 989 zijn er tot eind oktober reeds 
450 copieën uit 85 verschillende boeken en tijdschriften verstuurd.



BIBLIOTHEEK. Ondergeteekende verzoekt in deze maand beleefd 
toezending van de niet op tijd teruggezonden boeken uit de bibliotheek.

G. D. Duursma.
Fig. 5
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Fig. 6

Naast het uitlenen aan de "gewone" leden is in de loop der jaren ook regel
matig aan botanische tuinen en andere wetenschappelijke instellingen uitge
leend, onder andere:

I.V.T., Wageningen
Bibliotheek van de Universiteit van Utrecht
Universiteit van Leiden
Vrije Universiteit te Amsterdam
Bibliotheek van de Universiteit te Dahlem, Berlijn
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Nieuwe boeken worden jaarlijks aangekocht, waarbij de nadruk ligt op stan
daardwerken, monografieën en andere werken, die om verschillende rede
nen moeilijk door de leden aan te schaffen zijn, maar waarvoor de belangstel
ling wel groot is.
Enkele aanwezige standaardwerken zijn:

''Gesamtbeschreibung der Kakteen" door K. Schumann 
"The Cactaceae" door Britton en Rosé 
"Die Cactaceae" door C. Backeberg 
"The Stapelieae" door White en Sloane

Ook tijdschriften worden zoveel mogelijk bijgehouden, hoewel door verschil
lende oorzaken hier en daar toch wel een interruptie is ontstaan, terwijl het 
haast onmogelijk blijkt te zijn nog ontbrekende tijdschriften achteraf te verkrij
gen.

De administratie werd aanvankelijk op eenvoudig geschreven bladen bijge
houden. Zie hiervoor als voorbeeld nr. 1 7 uit de toenmalige lijst (figuur 6). 
Later werd een kaartsysteem aangelegd, waarin zowel ieder boek als iedere 
lezer een kaart kreeg en nog krijgt. Hierop worden data, namen en nummers 
genoteerd, waarmede bijgehouden wordt, waar de uitgeleende boeken zich 
bevinden.

Ik wil dit artikel graag afsluiten met de wens, dat de bibliotheek ook in de toe
komst een extra stimulans blijft geven aan onze liefhebberij. De bibliotheek 
heeft zowel de beginnende liefhebber, die algemene informatie en kweekme- 
thoden wil leren kennen, als de gevorderde liefhebber, die onder andere naar 
originele beschrijvingen uit lang vervlogen dagen zoekt, veel te bieden.

Ooievaarstraat 13, Strijen.

EN ANDERE SUCCULENTEN
Kleurige vetplanten voor iedereen ( 2 )

A.B. PULLEN

In deze aflevering weer een aantal kleurige planten uit het geslacht Echeve- 
ria. Planten uit dit geslacht zijn bijzonder geschikt voor de beginnende lief
hebber, maar ook oude rotten hoeven hun neus niet op te trekken voor deze 
juweeltjes.
De planten zijn allemaal gefotografeerd aan het eind van de maand februari, 
aan het einde van de droogteperiode dus, wanneer de kleur op zijn mooist is. 
Om die mooie kleur te bereiken moet men de planten behalve droog natuur
lijk ook zo licht mogelijk kweken. Liefst in een zonnige kas, maar ook voor 
een raam op het zuiden zal het prima lukken. Echeveria's kun je op drie ma
nieren vermeerderen: door bladstek en door het afnemen en bewortelen van 
nevenrozetten. Daarover heb ik in een vorige aflevering al iets verteld. De 
derde manier is opkweken uit zaad. De planten uit de Crassulafamilie, waar
toe de Echeveria's behoren, hebben stoffijn zaad, dat nauwelijks met het 
blote oog te zien is. Als een plant uitgebloeid is neemt men de bloeiwijze eraf 
en laat die drogen. De verdroogde bloemetjes worden dan boven een thee-
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Boven, van links naar rechts: Echeveria sanchez-mejoradae, E. laui en E. setosa.
Onder links E. agavoides, rechts E. x gilva.
Foto van de schrijver.

zeefje fijn gewreven, waardoor het zaad eruit valt. Het zaad valt door het 
zeefje, de bloemresten blijven erop achter. Het zaaibakje wordt nu vochtig 
gehouden tot de kiemplantjes verschijnen.
Dan nu naar de afgebeelde soorten. Links boven zien we Echeveria 
sanchez-mejoradae, een plant met vrij losse, blauwgrijze, soms paarsrood 
aangelopen rozetten, die tot 1 5 cm in doorsnede kunnen worden. Deze 
soort laat zich goed door bladstek vermeerderen.
Midden boven is Echeveria laui afgebeeld. Ongetwijfeld is dit een der 
mooiste soorten uit dit geslacht, die de laatste jaren ontdekt zijn. De dikke, 
vlezige bladeren vormen een vrij dichte rozet. De vrijwel witte bladeren zijn 
overtrokken met een poederachtige waslaag. Niet met de vingers aanko
men, anders is het mooi er af. Ook niet over de kop gieten. Deze plant 
moet u beslist onder glas kweken, dus niet in de zomer buiten zetten, zoals 
met vele andere Echeveria's wel mogelijk is. Deze plant maakt een enkele 
keer wel eens een zijrozet, maar niet vaak. Vermeerderen uit zaad is dan ook 
de beste manier om snel aan meerdere mooie planten te komen. Deze soort 
bloeit schitterend met roze bloemen.
Rechts boven ziet u Echeveria setosa Deze soort vormt platte, dichte rozet
ten van groene bladeren, die dicht bezet zijn met korte, witte haartjes. Ook 
de vrij korte bloeistengel, die de rood/gele bloempjes draagt, is behaard. Van 
dit soort planten moet men zo nu en dan, liefst aan het einde van de droogte- 
periode, de afgestorven onderste bladeren wegnemen. Het staat niet mooi, 
maar kan bovendien een schuilplaats voor ongedierte, zoals wolluis, zijn. 
Onder links een vorm van Echeveria agavoides, een variabele soort, die gro
te, stamloze rozetten vormt. De groene tot blauwgroene bladeren hebben 
een bruinrode bladpunt. De soort vormt vrij gemakkelijk zijrozetten, die ver
wijderd, gedroogd en als stek behandeld kunnen worden. Deze soort is 
uiterst geschikt om 's zomers buiten te kweken. Van deze soort bestaat ook 
een cristaatvorm.
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Rechts onder tenslotte ziet u Echeveria xgilva afgebeeld. Aan de x kunt u al 
zien, dat we hier met een kruising te maken hebben. Deze plant schijnt een 
kruising te zijn tussen E. agavoides x E. elegans. Deze plant vormt grote, 
dichte rozetten, die gemakkelijk uitlopers vormen. De bladeren zijn groen, 
maar kleuren in februari en maart vlammend rood. Gemakkelijk te vermeer
deren door middel van de talrijke rozetten.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

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

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

Checklist voor het geslacht Matucana
In onderstaande lijst zijn alle soortnamen, die ooit met Matucana in verband 
gebracht zijn, alfabetisch gerangschikt. De vetgedrukte namen zijn die, welke 
door ons als goede soorten beschouwd worden. Bij alle andere namen wordt 
verwezen naar de, eveneens vetgedrukte, soortnaam, waar deze volgens 
ons thuishoort.

armilata = haynei 
atrispina = haynei 
aurantiaca
aurantiaca v.calvescens = aurantiaca 
aurantiaca v.densispina = aurantiaca 
aurantiaca v.megalantha = haynei 
aureiflora
aureiflora v.elata = aureiflora 
aureiflora v.incaica = aureiflora 
axiosa = haynei 
bagalaensis = aurantiaca 
blancii = haynei 
blancii v.nigriarmata = haynei 
blancii v.platygona = haynei 
blanicostata = haynei 
breviflora = haynei 
breviflora v.incuiensis = haynei 
breviflora v.Pauza = haynei 
brunescens = haynei 
caespitosa (sensu Ritter) = paucicostata 
caespitosa (sensu Hutch.) = pujupatii 
calliantha = krahnii 
calliantha v.gigantea = krahnii 
calliantha v.prolifera = krahnii 
calmada = aurantiaca 
calocephala = comacephala 
calvescens = aurantiaca 
calvescens v.seminuda = aurantiaca 
carneoflora = haynei 
catamarcensis = aurantiaca 
celendinensis = intertexta 

v.celendinensis 
cephalophora = comacephala 
cereoides = haynei 
clavispina = haynei 
coloris-splendida = haynei 
colorisplendida = haynei 
comacephala
comacephala v.lutea = comacephala 
comacephala v.luteispina = comacephala

crinifera = comacephala 
corrudayii = aurantiaca 
currundayensis = aurantiaca 
elongata = haynei 
eriodisa = paucicostata 
eriodisa v.echinata = paucicostata 
formosa
formosa v.longispina = formosa 
formosa v.minor = formosa 
formosa v.Bolivar = formosa 
formosa v.Pai-Pai = formosa 
fruticosa
grandiflora = aurantiaca 
grandiflora v.albispina = aurantiaca 
grandiflora v.densispina = aurantiaca 
hastifera 
haynei
haynei v.Aquia = haynei 
haynei v.cereoides = haynei 
haynei v.elongata = haynei 
haynei v.erectipetala = haynei 
haynei v.gigantea = haynei 
haynei v.grandiflora = haynei 
haynei v.multicolor = haynei 
haynei v.perplexa = haynei 
haynii = haynei 
haynii v.erectipetala = haynei 
herzogiana = haynei 
herzogiana v.blancii = haynei 
herzogiana v.perplexa = haynei 
huagalensis
huagalensis fa.(sensu Knize) = intertexta 

v. intertexta
huagalensis v.bruneispina = huagalensis 
huaricensis = paucicostata 
huaricensis v.bruneispina = paucicostata 
huarinensis = paucicostata 
huarinensis (sensu Knize) = comacephala 
humboldtii = Seticereus humboldtii 
hystrix = haynei



hystrix v.atrispina = haynei 
hystrix v.nigrispina = haynei 
hystrix v.umadeavoides = haynei 
ioosagona = Seticereus icosagonus 
incaica = aureiflora 
incaica v.aureiflora = aureiflora 
incaica v.flaviflora = aureiflora 
intermedia = haynei 
intertexta = intertexta v.intertexta 
intertexta v.celendinensis 
intertexta v.cinerascens = intertexta 

v.intertexta 
intertexta v.intertexta 
intertexta v.ldranzensis = intertexta 

v intertexta
intertexta v.Huagal = intertexta 

v intertexta
intertexta v.Matara Cajamarca =

intertexta v.intertexta 
intertexta v.Rio Crisnejas = intertexta 

v intertexta 
joadii = pujupatii 
krahnii
krahnii fa gracilis = krahnii 
krahnii v.major = krahnii 
krahnii fa minor = krahnii 
krahnii v.prolifera = krahnii 
lutea = comacephala 
luteispina = comacephala 
madisoniorum 
madisoniorum v.asterium = 

madisoniorum
madisoniorum v.caespitosum = pujupatii 
madisoniorum v.horridispinum =

madisoniorum
madisoniorum v.pujupatii = pujupatii 
madisoniourm v.uyupanii = pujupatii 
mammillaris = tuberculata 
megalantha = haynei 
mentosa = intertexta v. intertexta 
mirabilis ( = mogelijk een hybride) 
multicolor = haynei 
multicolor v.armilata = haynei 
multicolor v.breviflora = haynei 
multicolor v.hystrix = haynei 
myriacantha v myriacantha 
myriacantha (sensu Ritter) = weberbaueri 

fa flammea
myriacantha v purpureoalba 
nigricantha = weberbaueri 
nivosa = aurantiaca 
oreodoxa
oreodoxa v.turbiniformis = oreodoxa 
pallarensis = aurantiaca 
paucicostata
paucicostata v.curvispina = paucicostata 
paucicostata v.robustispina =

paucicostata

paucispina = paucicostata 
polzii
purpureoalba = myriacantha 

v.purpureoalba 
radians = haynei .
rarissima = Oreocereus ritteri x M.haynei 
ritteri
ritteri fa Agallpampa = ritteri 
robusta = haynei
roseoalba = myriacantha v.myriacantha 
senilis = paucicostata 
setosa = haynei 
spec. Cajamarca = aurantiaca 
spec.Caraz = haynei 
spec.Carhuaz = haynei 
spec.Chagual = tuberculata 
spec.de Corral Quemado = pujupatii 
spec.Huaraz = haynei 
spec.Huari = comacephala 
spec.Uamellin = paucicostata 
spec.Pisco = haynei 
spec.Pomabamba = comacephala 
spec.Pomabamba Huari = comacephala 
spec.Tarapoto = pujupatii 
supertexta = haynei 
tuberculata
tuberculosa = tuberculata 
turbiniformis = paucicostata 
variabilis = haynei 
variabilis v.fuscata = haynei 
variicolor = aurantiaca 
villarica = haynei 
violaciflora = haynei 
weberbaueri
weberbaueri v.blancii = haynei 
weberbaueri fa flammea 
weberbaueri v.flammea = weberbaueri fa 

flammea
weberbaueri v.myriacantha = 

myriacantha v.myriacantha 
winterae = haynei 
winteri = haynei 
winteriana = haynei 
yanganucensis = haynei 
yanganucensis v.albispina = haynei 
yanganucensis v.fuscispina = haynei 
yanganucensis v.gilesii = haynei 
yanganucensis v.grandiflora = haynei 
yanganucensis v.Lago Yanganuco = 

haynei
yanganucensis v.longistyla = haynei 
yanganucensis v.parviflora = haynei 
yanganucensis v.roseiflora = haynei 
yanganucensis v.salmonea = haynei 
yanganucensis v.santiensis = haynei 
yanganucensis v.setosa = haynei 
yanganucensis v.suberecta = haynei 
yanganucensis v.Casma Pass = haynei

(wordt vervolgd)

Corr. adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen



Super Kabuto, een fraaie  cultivar!

ROBERT MAYER

Reeds bijna anderhalve eeuw geleden werd Astrophytum asterias beschre
ven; het is een soort waarvoor graag een plaatsje ingeruimd wordt in de ver
zamelingen. Misschien wel omdat hij zo weinig op een "gewone”  cactus 
lijkt. De karakteristieke vorm vertoont altijd acht ribben, die het vlak-bolronde 
lichaam symmetrisch verdelen. De soortaanduiding legt verband met "s te r", 
wat eigenlijk veel meer van toepassing is op de andere soorten uit dit genus. 
De Nederlandse naam Zeeëgelcactus past goed bij het uiterlijk maar is geen 
vertaling van de soortaanduiding zoals soms gedacht wordt; Asteroidae is 
de naam van de zeesterren.

Vorig jaar dook bij verschillende kwekerijen een geheel nieuwe vorm van de
ze soort op. De normale vorm is variërend getekend met patroontjes van fijne 
stippeltjes, terwijl er ook een vrijwel groene vorm bekend is. De nieuweling 
zou je aan het schrikken brengen, op het eerste gezicht lijkt de plant van een 
zware wolluisaantasting te lijden te hebben. De stipjes hebben plaats ge
maakt voor witte vlokjes die in meer of mindere mate het gehele lichaam be
dekken. Sommige exemplaren zijn vrijwel geheel wit. Deze in Japan gewon
nen vorm heeft een cultivar-naam gekregen, c.v. Super Kabuto

Door zaad te winnen kan men de plant goed vermeerderen, ongeveer de helft 
van de zaailingen heeft weer de kenmerken van de ouders. Binnen deze 
groep varieert de mate van witheid echter aanzienlijk. Het is dus raadzaam 
met een flink aantal zaden te beginnen.

Dijkgraaflaan 64, 3421 XG Oudewater
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KRITISCH BESCHOUWD

Een herziening van de onderverdeling
van Pediocactus simpsonii (Engelmann) Britton & Rosé

FRITZ HOCHSTATTER

In 1 863 beschreef Engelmann een nieuwe soort onder de naam Echino- 
cactus simpsonii, welke in 191-3 door Britton en Rosé werd overgebracht 
naar het geslacht Pediocactus. De soort heeft een groot verspreidingsge
bied. P. simpsonii var. simpsonii komt voor in noordelijk Idaho (''bergen'' 
in de hooglandwoestijnen op 1 400 tot 2200 m hoogte en in de bergen to't 
3200 m, in de harde gras-steppen van Zuid-Wyoming, verder in de 
pijnboom- en jeneverbes-wouden van de Rocky Mountains in Colorado, in 
Utah, Nevada en zuidwaarts tot New Mexico en het noordelijk Grand Cany- 
on-gebied in Arizona. De planten groeien voornamelijk op naar het zuiden 
gerichte stenige en droge hellingen, maar ook in de schaduw van dichte 
naaldwouden in een humusrijke bodem. Ook in Kansas en Zuid-Dakota 
zouden de planten voorkomen, maar tot op heden heb ik daar nog geen 
populaties aangetroffen.
De herziening van de variëteiten binnen de soort Pediocactus simpsonii is 
gebaseerd op de volgende criteria:
1 . Onderzoek van de planten op de diverse groeiplaatsen over een periode 

van 8 jaar tijdens verschillende perioden van het jaar.
2. Vergelijking van de klimatologische omstandigheden, de bodemstructuur 

en de geografische ligging van de groeiplaatsen.
3. Onderzoekingen in de cultuur via zaadvermeerdering onder nabootsing 

van de natuurlijke omstandigheden.
4. Bodem- en zaadonderzoek door dr. Günter Hentzschel van het Institut 

für allgemeine Botanik und botanische Garten te Hamburg.
5. Het vinden van populaties in Battle Mountain, Nevada, de door Coulter 

aangegeven groeiplaats van P. simpsonii var. robustior.

Pediocactus simpsonii (Engelmann) Britton & Rosé) var. simpsonii 
Synoniemen: Echinocactus simpsonii Engelmahn 1 863 

Mammillaria simpsonii M.E. Jones 1893 
Mammillaria purpusii K. Schumann 1 894 
Pediocactus simpsonii var. caespitosus Backeberg 1961

Beschrijving:
Lichaam bolvormig tot gestrekt, afgeplat tot ovaal, licht- tot donkergroen of grijzig, tot 20 cm 
hoog en tot 15 cm diameter, meestal enkelvoudig, soms groepenvormend. Knobbels 0,5-2 
cm lang, 0 ,4 -0 ,6  cm hoog en 0,3 cm breed. Areolen ellipsvormig tot rond, op het midden 
van de knobbels, 0 ,5 cm lang en 0,3 cm breed, afstand tussen de areolen 0,6-1 cm, wit tot 
grijs. Middendorens 4-1 2, roodachtig, bruin, goudgeel, zelden zwart, de onderste helft soms 
crèmekleurig, tot 2 cm lang, tot 0,3 cm dik, gespreid of iets afstaand. Randdorens 10-35, 
wit, grijs of crèmekleurig, tot 1,8 cm lang. Jonge dorens roodbruin, geel of wit.
De knoppen verschijnen aan de bovenkant van het areool en zijn lichtrood tot donkerrood, 
bruinachtig of geel van kleur. Bloem breed trechtervormig, tot 3 cm lang, 2,5 cm in diameter, 
lichtrose tot donkerrose, geel, bijna wit, bruinachtig of groenig. Buitenste perianthbladeren 
tot 2,5 cm lang, 0,5 cm breed, puntig toelopend, soms met een groenbruine middenstreep. 
Binnenste perianthbladeren tot 2,2 cm lang, 0,3 cm breed, rosé of geel Meeldraden in



kransen aan de binnenkant van de buis ingeplant, helmknoppen geel, 0,3 cm lang. Stamper 
1,5 cm lang, geel. Stempel groengeel.
Vrucht van groen tot roodbruin, langs een zijde openspringend, bevat 10-60 zaden.

Tegelijk met Echinocactus simpsonii beschreef Éngelmann ook een variëteit 
minor. De huidige kennis van het verspreidingsgebied is oostelijk Wyoming, 
oostelijk Colorado tot noordelijk New Mexico en enkele populaties in zuide
lijk en noordelijk Utah. Ze groeien tot op 2700 m hoogte. De planten uit 
enkele populaties in Colorado en Utah trekken zich in de zomermaanden in 
de humusbodem terug en worden dan afgedekt door denne- en sparrenaal- 
den. Dit is in schril contrast met het voorkomen in Wyoming, waar ze gro
tendeels in de prairie groeien. Ondanks de grote tegenstellingen op de 
groeiplaatsen blijft de lichaamsvorm tamelijk constant.
P. simpsonii var. simpsonii en P. simpsonii var. minor laten zich moeilijk 
van elkaar onderscheiden. De juiste toedeling wordt verder bemoeilijkt 
doordat de kenmerken zich wederzijds oversnijden. Dat betreft niet alleen 
de vorm, kleur, grootte en plaatsing der bloemen, maar ook de lichaams
kenmerken.
Het criterium voor P. simpsonii var. minor is natuurlijk - zoals de naam al 
zegt - het kleine, bolvormige lichaam, maar ook de kortere en fijnere rand
en middendorens. Ook de bloemen zijn kleiner.

Pediocactus simpsonii var. minor (Éngelmann) Cockerell 1916 
Synoniemen: Echinocactus simpsonii minor Éngelmann 1863

Pediocactus simpsonii var. minor (Éngelmann) Boissevain & 
Davidson 1940.

Beschrijving:
Lichaam afgeplat bolvormig tot bolvormig, licht- tot donkergroen tot grijsblauw, 4-9 cm hoog, 
tot 10 cm diameter, enkelvoudig, soms groepenvormend. Knobbels 0,3 cm lang, 0,2 cm 
hoog en 0,2 cm breed. Areolen rond tot ellipsvormig, in het midden van de knobbels, 0,3 cm 
lang en 0,1 cm breed, onderlinge afstand 0,3 -0 ,5  cm, wit tot grijs. Middendorens 4-9, rood
bruin tot bruin en dan soms met een gele tot crèmekleurige onderste helft, tot 1,8 cm lang. 
Randdorens 18-28, wit tot crèmekleurig, tot 1 cm lang. Jonge dorens goudgeel tot rood
bruin.
De knoppen verschijnen aan de bovenrand van het areool en zijn licht- tot donkerrood. De 
bloem is trechtervormig, kort klokvormig, 1,5-2 cm lang, 1-2 cm diameter, licht- tot donker- 
rose, geel of bruinig. Buitenste perianthbladeren tot 2 cm lang, 0,3 cm breed, puntig toelo
pend. Binnenste perianthbladeren tot 1,8 cm lang, 0,2 cm breed, rosé. Meeldraden aan de 
binnenkant van de bloembuis ingeplant. Helmknoppen 0,2 cm lang, geel. Stamper 1 -1,2 cm 
lang, geel. Stempel geel
De vrucht is groen tot bruinig en opent zich langs een zijde, bevat 10 tot 25 zaden.

In 1 986 verschijnt de nieuwbeschrijving van Echinocactus simpsonii ro
bustior. De beschrijving is tamelijk kort en is hier integraal overgenomen uit 
Contr. US Nat. Herb. 1 896, p. 377-378:
"Position 52; Echinocactus simpsonii robustior var. nov. Larger in every 
way: tubercles much larger: exterior spines 1 6 to 20, 1 8 to 23 mm long; 
interior spines about 10, 20 to 28 mm long.
Type, Watson of 1868 in Herb. Mo. Bot. Gard.
From the Humboldt Mountains of Nevada, northward to Washington!?). 
Specimens examined: Nevada (Watson of 1868): Washington (Brandegee 
793; Tweedy of 1 892).

In 1962 voerde L. Benson de combinatie Pediocactus simpsonii var. ro
bustior door. De in 1941 door Marshall opgevoerde naam P. simpsonii



REM-opnamen van de zaden van:
bovenste rij: 
tweede rij: 
derde rij: 
onderste rij:

P. simpsonii var. 
P. simpsonii var. 
P. simpsonii var. 
P. simpsonii var. 
Battle Mountain,

simpsonii fh 61 
minor fh 70 
robustior fh 10 
robutior fh 110 
Ne va da
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var. nigrispina - een nomina nuda door het ontbreken van een Latijnse di-' 
agnose - behoort eveneens tot dit taxon.
Benson vermeldt in zijn werk The Cacti of the United States and Canada 
(1982) verschillende vindplaatsen van planten die hij aanziet voor de var. 
robustior. Het betreft hier de staten Washington, Oregon, Idaho en Neva- 
da. De in de vier staten, op nauw begrensde gebieden, voorkomende plan
ten, vertonen de invloed van groeiplaatsfactoren, waardoor ze afwijken van 
de var. simpsonii. De gevonden groeiplaatsen bevinden zich zonder uitzon
dering in droge woestijngebieden met extreme zomertemperaturen en lage 
luchtvochtigheid, op hoogten van 3Ö0 tot 1380 m. Een uitzondering 
vormt de groeiplaats in Noord-Nevada op een hoogte van 2200 tot 2500 m‘. 
De neerslag op de groeiplaatsen bedraagt 200 mm per jaar. De pH van het 
lavagesteente, waartussen het taxon groeit, ligt tussen 5 en 6. Dit betekent 
dat kalk in dit zure milieu ontbreekt. Enkele populaties van de var. simpsonii 
groeien eveneens in een zuur milieu zonder kalk, andere staan in een neu
traal milieu met weinig kalk.
Evenals de meeste populaties binnen het geslacht Pediocactus bestaan ze 
ook hier uit talrijke exemplaren. Omdat de vindplaatsen slecht bekend zijn 
en meestal pas bereikt kunnen worden na uitputtende voettochten door 
woestijnachtig terrein, schrikt dat de meeste cactusvrienden af de planten 
op hun natuurlijke groeiplaatsen op te zoeken. Door deze ongereptheid zijn 
de populaties goed in takt met exemplaren van elke leeftijd. Opmerkelijk is, 
dat de groeiplaatsen zeer beperkt zijn, ofschoon vaak in de directe omge
ving dezelfde omstandigheden aanwezig zijn.

Pediocactus simpsonii var. rubustior (Coulter) L. Benson emend. 
Hochstatter
Synoniemen: Echinocactus simpsonii robustior Coulter, Proc. Amer.

Acad. 3: 377, 378. 1 896
Pediocactus simpsonii var. nigrispina Marshall nom. nud. 
in Marshall & Bock, Cactaceae 140. 1941 
Pediocactus simpsonii var. robustior Benson, Cact. Succ. 
Journal 32 : 1 9. 1 962
Pediocactus simpsonii var. robustior (Coulter) L. Benson in 
Benson, The Cacti of the United States and Canada, p. 
954. 1982

Corpus simplex globulare, subviride, ad 1 50 mm altum et ad 1 50 mm diametiens est.
Tubera 9 mm longa, 8 mm alta et 4 mm lata sunt.
Areolae mediis in apicibus tuberum 7 mm longae et 4 mm latae, albae ad griseae sunt; novae to
mento albescenti obtectae; 8-1 5 mm inter se distant.
Spinae centrales 5-10, aciculares, distantes, ad 35 mm longae, subbrunneae ad brunneae, in 
dimidio inferiore cremeae, in basi 1 mm crassae; marginales 1 0-30, albae, ad 25 mm longae, 
irregulariter divaricatae; spinae novae cremeae sunt acumine rubrobrunneo.
Gemmae circum verticum apparent in parte superiore areolarum et rubrescentes sunt; flos late 
campanuliformis ad 20 mm longus et 30 mm diametiens est; folia perianthii exteriora integra ad 
20 mm longa et 4 mm lata sunt; interiora ad 22 mm longa et 5 mm lata flava sunt; stamina in 
coronis in pariete interiore receptaculi insita; antherae 3 mm longae flavae sunt; pistillum 1 3 
mm longum est, stylus flavus est.
Fructus carnosus viridis in maturitate sufflavovirens, globosus 8 mm diametitur et lateraliter ape
ritur; continet 10-20 grana.
Semina 2,9-3,1 mm longa, 2,2-2 ,3 mm alta et 1,1 mm lata cum iis varietatis simpsonii collata 
longiora, planiora et minus curvata sunt; radicula in cristam enanta est quae a dorso usque in 
medium pergit; testa atrobrunnea cellulis plus minusve aequabilibus, tuberculatis, circiter 0,05 
mm diametientibus constructa est superficie tenuiter undata; micropyle super texturam hili emi
net; hilum paulo demersum oblonge ovale textura levissima confertum est.
Habitat: Battle Mountain, Nevada, in altitudine 2250  m. Auctor eum invenit die 1 3.06.1 988. 
Typus depositus in Herbario Hamburgensi sub numero FH 110.
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Beschrijving:
Lichaam bolvormig, lichtgroen, tot 1 5 cm hoog, 1 5 cm diameter, enkelvoudig. Knobbels 0,9 
cm lang, 0,8 cm hoog en 0,4 cm breed. Areolen in het midden van de knobbels, 0,7 cm lang 
en 0,4 cm breed, wit tot grijs en in nieuwgroei bedekt met witachtig wolvilt; afstand tussen de 
areolen 0,8-1,5 cm. Middendorens 5-10, lichtbruin tot bruin, onderste helft crèmekleurig, 
naaldvormig, afstaand, tot 3,5 cm lang, aan de basis 0,1 cm dik. Randdorens 1 0-30, wit, tot 
2,5 cm lang, onregelmatig gespreid. Jonge dorens crèmekleurig, aan de punt roodbruin.
De knoppen verschijnen rondom de schedel aan de bovenkant van het areool en zijn roodach
tig van kleur Bloem breed klokvormig, tot 2 cm lang, 3 cm diameter. Buitenste perianthbla- 
deren tot 2 cm lang en 0,4 cm breed, glad. Binnenste perianthbladeren tot 2,2 cm lang en 
0,5 cm breed, geel. Meeldraden in kransen ingeplant aan de binnenzijde van de bloembuis. 
Helmknoppen 0,3 cm lang, geel. Stamper 1,3 cm, geel. Stempel geel.
Vrucht vlezig, groen, bij rijpheid licht groengelig, rond, 0,8 cm diameter, aan een zijde ope
nend. Aantal zaden: 10-20.
Zaad in vergelijking met die van var. simpsonii langer en vlakker en minder sterk gekromd. Bij 
de radicula is een kamvormige uitstulping (christa) gevormd, die zich doorsaal tot in het mid
den voortzet. Hilum iets verzonken, langwerpig ovaal en met luchtig weefsel opgevuld. De 
donkerbruine testa is opgebouwd uit min of meer gelijkmatige, geknobbelde cellen met een 
fijngolvige oppervlakte. De micropyle steekt boven het hilumweefsel uit. Lengte 2,9-3,1 mm, 
hoogte 2,2-2,3 mm, breedte 1,1 mm. Hilumlengte 1,3 mm. Gemiddelde diameter van de 
testacellen 0,05 mm.
Typegroeiplaats: Battle Mountain, Nevada, op 2250  m. Gevonden door de auteur op 
13.6 .1988.
Gedeponeerd in het Herbarium Hamburgense onder fh 110.

De planten groeien normalerwijze onvertakt op nauw begrensde terreinen 
op de mesa van de bergen in lavagesteente. De weinige begeleidende flora 
wordt gedomineerd door woestijngras en -struiken. Vanwege de hoogte 
van de groeiplaatsen is de bloeitijd verhoudingsgewijs laat, van half tot ein
de mei. Kenmerkend is de vorm van de relatief kleinblijvende, bolvormige 
planten alsmede de extreem lange, naaldvormige middendorens.
De in Uintah Co. en Duchesne Co. in Utah, in zuidwestelijk Wyoming, 
noordwestelijk Colorado en in Elko Co., White pine Co. en Nye Co. in Ne
vada voorkomende populaties met een zekere gelijkenis (bijv. bloemkleur) 
zijn niet te verwisselen met dit taxon. Zij behoren zonder twijfel tot de var. 
simpsonii.

(wordt vervolgd)
TIJDSCHRIFTEN  

Aloë jaargang 26, 1989
Nr. 1-2. De Lange bespreekt de indrukwekkende Adenia pechuelii. Sauer stelt Ophthalmophyl
lum villetii voor. Geïllustreerd met microscopische opnamen gaat Jump in op de vensters bij Li- 
thops Makin brengt cultuurervaringen met Maughaniella luckhoffii. Holubia saccata, een één
jarige succulent, krijgt aandacht van Hardy. Marx bericht over een reservaat voor Euphorbia vali
da Smith bespreekt uitgebreid heden en verleden van Haworthia glabrata Retief toont een na
tuuropname van Faucaria tigrina. Een overzicht wordt gegeven van onlangs verschenen nieuw- 
beschrijvingen van planten gevonden in Zuid-Afrika (1 5 soorten). Weisser en Deall geven ecolo
gische notities over en het effect van brand op Aloë petricola. Bruyns presenteert Orbeopsis 
gerstneri. Hammer laat tanden en gleuven bij vetplanten zien en bespreekt hun mogelijke func
ties. Hardy sluit af met een stukje over Stapelia remota.
Nr. 3. Op de omslag Aloë gariepensis.
Heath gaat in op een aantal L/f/rops-cultivars. Cole geeft in een uitvoerig artikel commentaar. 
Twee korte artikelen gaan over Crassuia deceptor en Ophthalmophyllum australe. Bruyns be
richt over een ongebruikelijke bloemkleur (karmijnrood) bij Tylecodon leucothrix. Marx schenkt 
aandacht aan Ariocarpus agavoides. Op de achterkant een bloeiende Sarcocaulon herrei.
Nr. 4. De voorplaat is een natuuropname van Lithops otzeniana Hammer houdt zich in een ge
detailleerd artikel bezig met Conophytum taylorianum  Hardy stelt Pachypodium iamerei voor. 
Alles wat te zeggen valt over Pelargonium hystrix heeft Craib opgeschreven. Tot slot, na de ge
bruikelijke presentatie van succulenten op postzegels, een artikeltje over Ophthalmophyllum  
verrucosum en een bloemafbeelding van een nog niet beschreven Pterodiscus uit noordelijk 
Transvaal.
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Piante Grasse jaargang 9, 1989
IMr. 1 . Battaia en Zanovella verhalen over het vinden van Gymnocactus ysabelae bij Tula, Mexi
co. Sacchi brengt het tweede en tevens laatste deel van zijn artikel over Fouquieria Uit het Mexi
caanse tijdschrift is een artikel van Sanchez Mejorada over kleine, bijzondere cactussen uit noor
doost Mexico vertaald en afgedrukt. Tavella brengt deel IV in zijn serie over de Echinocactanae 
van de USA en Mexico. Sacchi stelt Xerosicyos perrieri, een Cucurbitacea van Madagascar, 
voor. Doni brengt een verslag van zijn reis door Chili. In de cartotheek Echeveria pulvinata. 
Mammillaria hahniana, Schlumbergera truncata en Rebutia flavistyla.
Nr. 2. Doni brengt deel 2 van zijn Chili-reisversiag. Sacchi bespreekt Soehrensia bruchii. Het 
grootste gedeelte van dit nummer beslaat een artikel van Mosco, waarin het geslacht Thelocac- 
tus wordt behandeld. Alle soorten, in de opvatting van Anderson, passeren de revue (20 
pagina’s). In de cartotheek, Frithia pulchra, Echinocereus pentalophus, Sulcorebutia rauschii 
en Lobiyia aurea.
Nr. 3. Costanzo opent dit nummer met een artikel over Orostachys spinosus. Solli is in Bolivia 
geweest en bericht daarover. Masco geeft de veldnummers van Brack, Lau en 
Reppenhagenm.b.t. Thelocactus Sacchi gaat nader in op twee vertegenwoordigers van de 
Bombacaceae: Bombax ellipticum  en Chorisia speciosa In de cartotheek Mammillaria plumo
sa, Leuchtenbergia principis, Pachyphytum oviferum  en Gymnocalycium horridispinum Ne- 
duchal bespreekt uitgebreid de soorten die gerekend worden tot het geslacht Brasiliparodia 
Hodgson bespreekt de cactusflora van de Sonora-woestijn. Bernstein en Finley starten met een 
overzicht van alle "succulente" tijdschriften in de wereld.
Nr. 4. In het eerste artikel staat Prof. Lodi centraal. De betekenis van Aloe vera in de cosmeti
sche industrie is het onderwerp dat Hoffmann behandelt. Sacchi zet de cultuur van terrestrische 
bromelia-achtigen zoals Hechtia, Dyckia en Abromeitiella uiteen. In de cartotheek Mammillaria 
pennispinosa, Parodia mearanana, Euphorbia obesa en Orbai variegata Hodgson rondt zijn 
artikel over de Sonora-woestijn af. Sacchi bespreekt Puya violacea Bernstein en Finley vervol
gen hun overzicht van "succulente" tijdschriften.

Cactusflora jaargang 13, 1988-89
Nr. 1 . Wynants bespreekt Crassula lactea.
Nr. 2. Süpplie behandelt het geslacht Notocactus, de historie, cultuur, vermeerdering en soor
ten.
Nr. 3. Het geslacht Haworthia wordt door Süpplie voor het voetlicht gebracht.
Nr. 4. Bij een artikeltje over Graptopetalum macdougallii staat een handig staatje ter onder
scheid van Echeveria, Graptopetalum en Pachyphytum.
Nr. 5. Stassen behandelt uitvoerig het zaaien van cactussen. Vandecaveye belicht enkele pro
blemen die wij met onze planten in de winter kunnen krijgen.
Nr. 6. Vandecaveye wijdt een interessant artikel aan het wel en wee bij het verpotten en alles 
wat daarbij naar voren komt.
Nr. 7. Adromischus wordt besproken door Claes.
Nlr. 8. Herdruk van het artikel uit Succulenta over het verwarmen van kassen en platte bakken. 
Nr. 9. Fonteyne bespreekt D/oscorea elephantipes, Keirse gaat in op het enten op Pereskiopsis 
en Wynants stelt Lewisia voor.
Nr. 10. Vandecaveye gaat in op de voeding van planten.

L. Bercht
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KRITISCH BESCHOUWD
Een herziening van de onderverdeling van 
Pediocactus simpsonii (Engelmann) Britton & Rosé (slot)

FRITZ HOCHSTATTER

Pediocactus simpsonii var. nigrispinus Hochstatter var. nova

Corpus simplex globulare, pot ovale, perviride ad glaucum, ad 300 mm altum et ad 1 50 mm di- 
ametiens est; interdum et caespitosum (ad 50 capita) 500 mm et plus diametiens.
Tubera 1 0 mm longa, 4 mm alta et 3 mm lata sunt.
Areolae mediis in apicibus tuberum 4 mm longae et 2 mm latae, albae ad griseae sunt tomento 
albescenti obtectae; 1 5-20 mm inter se distant.
Spinae centrales 6-12, fortes, ad 30 mm longae, subbrunneae ad perbrunneae vel paene atrae, 
in basi ad 0,8 mm crassae, rectae; marginales 10-30, suggriseae, rubrescentes vel brunne- 
scentes, ad 20 mm longae, spinae novae rubrescentes, flavae vel albae sunt.
Gemmae circum verticum apparent in parte superiore areolarum et violaceae vel flavae sunt; 
flos infundibuliformis ad 35 mm longus et 45 mm diametiens, subroseus ad perroseus vel flavus 
est; folia perianthii exteriora integra ad 22 mm longa et 6 mm lata in acumen desinunt; interiora 
24 mm longa et 7 mm lata lanceolata rosea vel flava sunt; pistillum 1 8 mm longum, 1 mm cras
sum flavum est stigmatibus 3 mm longis flavis.
Fructus carnosus viridis in maturitae subviridis ad subbrunneus, globosus ad 1 5 mm diametitur 
et lateraliter aperitur; continet 1 0-50 grana et plura.
Semina 3,5 -3 ,8  mm longa, 2,5-2 ,8  mm alta et 1,2 mm lata cum iis varietatis robustioris (FH 
1 1 0) collata paulo plus curvata sunt; ad radiculam in crista evidens est; testa exterior cellulis ali
quo irregulariter instructis, maioribus constructa est; cellulae 0,08-0,1 mm diametientes omnes 
fere ex aequo altae sunt et superficies earum tenuiter undata est; micropyle in margine adversa 
hili est; hilum 1,5 mm longum paulo demersum oblonge ovale textura levissima confertum est. 
Habitat; Wallowa Mountains, Oregon, in altitudine 900 m. Auctor eum invenit die 
10.06.1 988.
Holotypus depositus in Herbario Hamburgensi sub numero fh 1 5.

Beschrijving
Lichaam bolvormig, later ovaal, donkergroen tot blauwgroen, tot 30 cm hoog en 1 5 cm dia
meter, enkelvoudig; ook groepen vormend (tot 50 koppen), diameter 50 cm en meer. Knob
bels 1 cm lang, 0 ,4  cm hoog en 0,3 cm breed. Areolen in het midden op de knobbels, 0,4 
cm lang en 0,2 cm breed, wit tot grijs, met witachtig vilt bedekt, afstand tussen de areolen 
1,5-2 cm. Middendorens 6-1 2, licht- tot donkerbruin of bijna zwart, krachtig, tot 3 cm lang, 
aan de basis tot 0 ,8  cm dik, recht. Randdorens 10-30, lichtgrijs, roodachtig of bruinig, tot 2 
cm lang. Jonge dorens roodachtig, geel of wit.
De knoppen verschijnen aan de bovenkant van de areolen en zijn violet of geel van kleur. 
Bloem trechtervormig, tot 3,5 cm lang, tot 4,5 cm in diameter, licht- tot donkerrose of geel. 
Buitenste perianthbladeren 2,2 cm lang en 0,6  cm breed, puntig toelopend, glad. Binnenste 
perianthbladeren 2,4 cm lang, 0,7 cm breed, lancetvormig, rosé of geel. Meeldraden in 
kransen aan de binnenkant van de bloembuis ingeplant. Helmknoppen geel, 0 ,4 cm lang. 
Stamper 1,8 cm lang, 0,1 cm dik, geel. Stempellobben geel, 0,3 cm lang.
Vrucht vlezig, groen, bij rijpheid lichtgroen tot lichtbruin, rond, tot 1,5 cm diameter, aan een 
zijde openend. Aantal zaden: 10-50 en meer.
Zaad is in verhouding tot de var. robustior (fh 1 1 0) iets sterker gekromd. Bij de radicula is een 
duidelijke uitstulping aanwezig. Hilum langwerpig ovaal, weinig verzonken, opgevuld met luch
tig weefsel. De buitenste testa bestaat uit enigszins onregelmatig gerangschikte, relatief grote 
cellen. De cellen zijn alle ongeveer even hoog en de oppervlakte bestaat uit fijne golven. De 
micropyle bevindt aan de voorrand van het hilum. Lengte 3 ,5 -3 ,8  mm, hoogte 2,5-2,8 mm, 
breedte 1,2 mm, hilumlengte 1,5 mm. Diameter van de testacellen 0,08-0,1 mm. 
Typegroeiplaats: Wallowa Mountains, Oregon, op 900 m, gevonden door de auteur op 
10 .6 .1988.
Holotype gedeponeerd in het Herbarium Hamburgense onder nr. fh 1 5.



P. simpsonii var. nigrispinus is gevonden in de droogtegebieden van Was
hington (Kittitas Co., Yakima Co., Douglas Co. en Chelan Co.), Oregon 
(Jefferson Co., Wheeler Co. en Wallowa Co.) en Idaho (Nez Perce Co. en 
Idaho Co.). De meeste vindplaatsen liggen in de nabijheid van de grotere ri
vieren: John Day River, Columbia River, Yakima River, aan de monding van 
de Salmon River in de Snake River en de Imnaha River. De begeleidende 
cactusflora bestaat uit Opuntia fragilis var. fragilis, O. polyacantha var. 
polyacantha en Coryphantha vivipara var. vivipara.
Deze deels enkelvoudige, deels groepen vormende planten vertonen een 
dichtere en sterkere bedoorning dan de planten in Nevada. Het later meer 
langwerpig wordende lichaam kan een hoogte van 30 cm bereiken. De 
middendorens blijven evenwel korter dan die bij de Nevada-planten.
De bloeitijd is van begin tot half mei. De dicht om de schedel staande bloe
men zijn tijdens de middaguren wijd geopend. De geurende bloemen trek
ken mieren en kleine vliegen aan, die op hun beurt voor de bestuiving zor
gen. Al na vier weken zijn de vruchten rijp en springen open. Dit snelle uit
rijpen van de zaden kan men bij alle Pediocactussen waarnemen. De zaden 
worden door wind, regen en de mieren verstrooid; een klein deel blijft aan 
de voet van de plant liggen.

Pediocactus simpsonii var. indraianus Hochstatter var. nova

Corpus simplex globosum vel applanate globosum, viride ad perviride; ad 1 00 mm altum et ad 
100 mm latum est; interdum et caespitosum (ad 100 capita) 600 mm et plus diametiens. 
Tubera 6 mm longa, 2 mm alta et 4 mm lata sunt.
Areolae mediis in apicibus tuberum 4 mm longae et 3 mm latae, albae ad griseae sunt; 7 mm in
ter se distant.
Spinae centrales 5-8, tenues; ad 1 7 mm longae, subbrunneae ad brunneae; marginales 1 2- 
20, subgriseae, paene albae, interdum acumine brunneo, ad 1 2 mm longae; spinae novae cre- 
meae ad rubrescentes sunt.
Gemmae circum verticem apparent e mediis areolis et rubrae vel flavae sunt; flos infundibulifor- 
mis ad 20 mm longus et 25 mm diametiens, perroseus, flavus, brunescens vel paene albus est; 
folia perianthii exteriora integra 1 2 mm longa et 3 mm lata in acumen desinunt; interiore 1 4 mm 
longa et 4 mm lata lanceolata rosea, flava, brunnescentia vel paene alba sunt; stamina in coro
nis in pariete interiore receptaculi insita; antherae 2 mm longae flavae sunt; pistillum 8 mm lon
gum flavum est stigmatibus 2 mm longis flavis.
Fructus carnosus viridis in maturitate subviridis ad griseus, globosus sed interdum paulo elonga- 
tus ad 7 mm latus est et lateraliter aperitur; continet 8-25 grana.
Semina 3,0-3 ,2 mm longa, 2 ,4-2,5 mm alta et 1,2 mm lata cum iis varietatis robustioris (FH 
1 10) collata plus curvata sunt; ad radiculam crista conspicitur; testa exterior cellulis, 
0,07-0,1 0 mm diametientibus irregulariter instructis, inter se varie tuberculatis, superficie tenui
ter undatis contructa est; micropyle in margine adversa hili est; hilum 1,6 mm longum perspicue 
demersum oblonge ovale paene totum textura levi confertum est.
Flabitat: Salmon National Forest, Idaho, in altitudine 1200 m. Auctor eum invenit die 
25.05.1 983.
Holotypus depositus in Herbario Hamburgensi sub numero fh 4.

Beschrijving
Lichaam bolvormig of afgeplat bolvormig, groen tot donkergroen, tot 10 cm hoog en breed, 
enkelvoudig of groepen vormend (tot 100 koppen, diameter 60 cm en meer). Knobbels 0,6 
cm lang, 0,2 cm hoog en 0,4 cm breed. Areolen in het midden van de knobbels, 0,4 cm lang 
en 0,3 cm breed, wit tot grijs, afstand tussen de areolen 0,7 cm. Middendorens 5-8, licht
bruin'tot bruin, dun, tot 1,7 cm lang. Randdorens 1 2-20, lichtgrijs, bijna wit, soms met brui
ne punt, tot 1,2 cm lang. Jonge dorens crèmekleurig tot roodachtig.
De knoppen verschijnen uit het midden van het areool, rood tot geel. Bloem trechtervormig, 
tot 2 cm lang, tot 2,5 cm breed, donkerrose, geel, bruinig of bijna wit. Buitenste perianth- 
bladeren 1,2 'cm lang, 0 ,3 cm breed, puntig toelopend, glad. Binnenste perianthbladeren 
1,4 cm lang, 0,4 cm breed, lancetvormig, rosé, geel, bruinig of bijna wit. Meeldraden inge
plant in kransen aan de binnenkant van de bloembuis. Helmknoppen geel, 0,2 cm lang.

179



’JP"





1 2

3 4

5 6

7 8

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Pediocactus simpsonii var. nigrispinus, fh 10, Wheeler Co, Oregon 
Pediocactus simpsonii var. nigrispinus, fh 12, Jefferson Co, Oregon 
Pediocactus simpsonii var. nigrispinus, fh 14, Wheeler Co, Oregon 
Pediocactus simpsonii var. nigrispinus, fh 16, Wheeler Co, Oregon 
Pediocactus simpsonii var. nigrispinus, fh 52.0, Grant Co, Washington 
Pediocactus simpsonii var. nigrispinus, fh 53.5, Grant Co, Washington 
Pediocactus simpsonii var. indraianus, fh 1.1, Oost-ldaho 
Pediocactus simpsonii var., fh 2.4, Oost-ldaho

Foto 's van de schrijver

REM-opnamen van de zaden van P. simpsonii var. indraianus fh 4

Stamper geel, 0 ,8 cm lang. Stempellobben geel, 0,2 cm lang.
Vrucht vlezig, groen, bij rijpheid lichtgroen tot grijs, rond soms iets gerekt, tot 0,7 cm breed, 
zich aan een zijde openend. Aantal zaden 8-25.
Zaad in vergelijking tot de var. robustior sterker gekromd. Bij de radicula valt een uitstulping te 
herkennen. Hilum langwerpig ovaal, duidelijk verzonken en bijna geheel opgevuld met luchtig 
weefsel. De buitenste testa bestaat uit onregelmatig gerangschikte, onderling verschillend ge
knobbelde cellen die een fijngegolfd oppervlak bezitten. Micropyle aan de voorrand van het hi
lum. Lengte 3,0 -3 ,2  mm, hoogte 2,4-2 ,5 mm, breedte 1,2 mm, hilumlengte 1,6 mm. Dia
meter van de testacellen 0,07-0,1 mm.
Typegroeiplaats: Salmon National Forest, Idaho, op 1 200 m; gevonden door de auteur op 
25 .5 .1983 .
Holotype gedeponeerd in Herbarium Hamburgense onder nr. fh 4.

Deze kleinblijvende planten vond ik in lavagesteente groeiend op steile zuid- 
hellingen in het oostelijke deel van Idaho, om iets preciezer te zijn aan de 
Salmon River in een diep ingesneden dal op hoogten tot 1 380 m. De plan
ten, die soms ook op vlakke gedeelten groeien, staan goed verscholen tus
sen het gras en dicht struikgewas. In de begeleidende flora valt Opuntia po- 
lyacantha var. polyacantha op. De verschillen met de andere variëteiten 
binnen P. simpsonii zijn zo aanzienlijk dat een eigen variëteitsrang gerecht
vaardigd is.
De planten heb ik vernoemd naar mijn dochter Indra.

Cultuur
De cultuur van de planten uit het geslacht Pediocactus op eigen wortel is in 
Europa moeilijk. Echter, het betreft daarbij niet de in het hooggebergte en 
hoogsteppen van de Rocky Mountains voorkomende P. simpsonii en zijn varië
teiten. Op de natuurlijke groeiplaatsen moeten de planten strenge winters met 
temperaturen van meer dan -20°C doorstaan. Sommige populaties zitten

182



maandenlang onder de sneeuw. Bij sommige soorten zijn in de herfst de 
knoppen al te zien die dan door de eerste warme zonnestralen in begin mei zich 
openen tussen de laatste resten sneeuw.
De omstandigheden in onze kassen - vooral in de winter te warme overwinte
ring, te hoge luchtvochtigheid en het ontbreken van frisse lucht - is niet ideaal 
voor deze planten.
Ondertussen zijn via zaad en enten vele planten van dit geslacht in omloop. 
Trachten natuurplanten in cultuur te willen houden moet sterk afgeraden wor
den, enerzijds vanuit het oogpunt van bescherming van de natuurlijke groei
plaatsen, anderzijds vanwege het feit dat deze planten zich nauwelijks kun
nen aanpassen aan onze kasomstandigheden.
De gebergtesoorten zijn de gemakkelijkste in cultuur. Sommige kenners raden 
aan de zaden voor het uitzaaien een vorstbehandeling te geven. Daarbij worden 
de zaden verschillende weken buiten bewaard om de natuurlijke omstandighe
den zoveel mogelijk te imiteren. Ik heb deze methode - met en zonder vorst - 
vele jaren toegepast en de resultaten waren gelijk. De methode waarmee ik de 
beste resultaten behaal, is de zaden die na 2 a 3 weken nog niet gekiemd'zijn, te 
openen door met een naald de schaal te breken. Na 10 tot 14 dagen kiemen 
hiervan nog enkele. Tezamen zijn bij mij de resultaten tussen de40en 80%. Het 
subtraat dat ik gebruik is een mengsel van turf en kwartszand, alhoewel ik de 
samenstelling niet zo belangrijk vind evenmin als de tijd van zaaien.
Enten is een andere manier tot vermeerdering. Goede onderstammen zijn zij 
die warmte verdragen zoals Eriocereus jusbertii, Trichocereus spachianus, 
Helianthocereus pasacana, Pereskiopsis en Echinopsis. Ook Ferocactus is zeer 
geschikt zoals blijkt bij een liefhebber van deze planten. Het voordeel van enten 
is tweeërlei. Enerzijds zullen de planten sneller spruiten waardoor vermeerde
ring versneld mogelijk is, anderzijds komen de planten sneller in bloei, vaak al na 
2 jaar.
Bij het enten gaat evenwel het natuurlijke uiterlijk verloren. De planten worden 
opgeblazen en krijgen een niet-typische vorm. Entingen op winterharde 
onderstammen als Opuntia fragilis, Opuntia rutila, Echinocereus viridiflorus, E. 
triglochidiatus en Coryphantha vivipara vertonen deze afwijkingen niet.
P. simpsonii var. simpsonii en var. minor hebben graag wat humus in hun 
mineraalrijk substraat, terwijl de andere variëteiten een lavalit-rijk substraat 
prettiger vinden. De gebergteplanten kunnen de gehele zomer door water 
krijgen zonder groeipauze. Wel is het aan te raden tussen de watergiften (met 
daarin de voedingsstoffen) de grond goed uit te laten drogen. Bij de ver
tegenwoordigers van de hoogvlakten kan het water geven in de zomer enige 
tijd onderbroken worden. De droge periode ligt tussen november en januari. 
Om de knopvorming te bevorderen schaadt het niet de planten met sneeuw te 
bedekken.

Mijn dank gaat uit naar Dr. Günter Hentzschel, Institut für allgemeine Botanik und botanischer 
Garten, Hamburg, voor zijn onderzoek aan de zaden alsook voor de wetenschappelijke ondersteu
ning bij dit artikel. Voor de omvangrijke informaties en discussies over dit geslacht dank ik de 
deskundigen Bill Baeston, Lake Oswego, Oregon, Dr. Günter Hentzschel, Risum-Lindholm en 
Horst Kuenzler, Beien, New Mexico.
Voor de REM-opnamen dank ik Dr. Gerhard Frank, Hirschberg-Leutershausen, voor de Latijnse 
diagnosen ürs. J. Theunissen, Oud-Gastel en voor de vertaling Ludwig Bercht, Harmelen.
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OP DE GROEIPLAATSEN

Parken in de Verenigde Staten: Anza-Borrega Desert

WIM ALSEMGEEST

Dicht bij de grens met Mexico, in het verlengde van de San Andreasbreuk, 
ligt het grootste staatspark van Californië, het Anza-Borrega Desert State 
Park, 80 km lang en 55 km breed. Aan de westzijde van het park houdt een 
hoge bergrug de bewolking, en daarmee de meeste neerslag komende van de 
Stille Oceaan, tegen. Een uitgesproken woestijnklimaat is daarvan het ge
volg.
Eens lag dit gebied onder water en honderden miljoenen zeedieren hebben 
hun schelpen achtergelaten op een rif, wat nu de heuvels van Fish Creek zijn. 
Daar, aan de oostzijde van de Santa Rosa Mountains loopt een speciaal aan
gelegd, maar zeer moeilijk begaanbaar pad naar één van de meest interes
sante planten van dit park. Het is de Olifantsboom, Bursera microphylla. Wat 
noordelijker in het park, in de Santa Rosa Mountains, is nog onlangs een ge
bied met zo'n 200 bomen van deze soort ontdekt. Dat is daarmee de meest 
noordelijke groeiplaats van deze soort, die verder voorkomt in Neder- 
Californië. De grootste exemplaren bereiken een hoogte van ongeveer 3 me
ter. De Indianen haalden waardevolle en krachtige medicijnen uit de bomen 
en hielden daarom de standplaatsen geheim. Vele mensen weigerden te ge
loven in het bestaan van deze bomen, totdat in 1 937 tijdens verschillende 
expedities de bomen werden gevonden en het bestaan ervan werd bewezen. 
De Olifantsboom bloeit in het begin van de zomer met kleine witte bloempjes. 
Het opvallendste aan de boom is echter de groeiwijze. De plant lijkt op een uit 
de kluiten gewassen bonsai. Ze ziet kans lange tijd enorme hitte en droogte te 
doorstaan. Toen wij in het voorjaar van 1 989 daar voor de tweede keer wa
ren, heerste er een hittegolf. Andere mensen, die we in het park ontmoetten, 
zagen van een bezoek aan de groeiplaats af te meer daar er te voet 2,5 km 
afgelegd dient te worden. Achteraf gezien was het best riskant dat we erheen 
gegaan zijn; we hebben nu ook een voorstelling van de ontberingen die de pi
oniers in de Death Valley hebben moeten doorstaan.
In het park komen verschillende cactussoorten voor. Een van deze is Fero- 
cactus acanthodes, die dus ook kans ziet te overleven in deze woestijn. Het 
is echter niet zo dat deze cactus een reservoir is van zoet water voor de pas
serende bezoeker. Van binnen bestaat de plant uit een vochtig weefsel dat 
alkaloïde-houdend is en ongeschikt voor de mens. Bij het ouder worden gaat 
de plant wat voorover leunen; hiermee wordt bewerkstelligd dat de dorens 
een maximale schaduw geven aan de plant tijdens de heetste momenten van 
de dag.
Niet alleen in het park, maar in het gehele zuidwesten van de Verenigde Sta
ten komt de Ocotillo, Fouquieria splendens, in groten getale voor. De zich 
van een kleine punt uit de grond wijd uitspreidende takken geven deze plant 
haar bijzondere uiterlijk. Het lijkt alsof de plant op zijn kop staat met de wor
tels omhoog! Een plant, die er vaak doods uitziet, maar na een regenbui vol
op tot leven komt en dan spoedig getooid is met haar rode bloemen. Er zijn 
evenwel ook planten met gele en witte bloemen gevonden. De Indianen aten 
zowel de bloemen als de vruchten.
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1. Bursera microphylla foto's van de schrijver
2. Agave neomexicana, zuid New-Mexico 3. Fouquiena splendens



In Opuntia acanthocarpa nestelen graag vogeltjes, waaronder de zoge
naamde cactuswren, die zich uitstekend beschermd voelen tussen de harde 
dorens.
Echinocereus enge/mannii, die meer westelijk in het park voorkomt, stond 
volop te pronken met zijn grote paarse bloemen. Ook in het voorjaar van 
1 988 toen wij vanuit het westen over de bergen het park inreden. Het was 
zwaar bewolkt; de wolken stapelden .zich tegen de bergen op, waardoor we 
op een gegeven ogenblik in dikke mist en regen terecht kwamen. Aan de an
dere zijde van de bergen, in het park, was de bewolking verdwenen. Daar 
stonden ook vele planten in bloei. Wel stond er toen een felle, ijskoude wind. 
Op de foto's van de bloeiende cactussen met erachter de strakke blauwe 
lucht is dat niet voelbaar. In het voorjaar van 1 989 heerste er, zoals al geme
moreerd, een geheel ander weertype.
In de Borrega Valley kwamen we door een vlak gebied. Het stond hier vol met 
agaven, die met hun metershoge geelgekroonde bloeitakken schitterend af
staken tegen de blauwe lucht. Hier was ook duidelijk te zien hoe de agaven 
zich als een heksenkring naar buiten uitbreiden. Zoals bekend sterft de plant 
na de bloei; de uitlopers groeien wel verder. We konden duidelijk de zeer gro
te cirkels, die de planten vormen, waarnemen.
Bij de Tamarisk Grove groeide en bloeide Mammillaria dioica. In vergelijking 
met de rest van de vegetatie leven deze planten maar kort. Over de functie 
van de haakdorens is al veel gefilosofeerd. Misschien dienen ze wel om de 
grassen waartussen ze staan, vast te houden ter bescherming tegen de zon 
of als hulp bij de condensopname.
Via weg 79 en 371 verlieten wij het park richting Palm Springs. Op een berg
rug vonden we nog schitterende Dudleya's. Dicht in de buurt stonden ook 
bloeiende Yucca's die opvielen door hun als het ware afgeknotte bloeiwijze. 
We reden door het San Bernadino National Forest, dat op een zeer hoge 
bergrug ligt. Deze bergrug zorgt ervoor dat het altijd mooi weer is in Palm 
Springs, dat aan de oostzijde van deze rug ligt. Op deze berg groeide o.a. een 
zeer fraaie, woestbedoornde Agave, die niet groter was dan 50 cm diameter. 
Deze tocht betekende ook weer een enorme wisseling van natuurlijke vegeta
ties over een korte afstand.

Stadhouderslaan 3, 34  1 7 TT M ontfoort

M esem bryanthem aceae (LXVII)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFt

109. Ruschianthemum Friedrich
(ter ere van Ernst Rusch junior, in combinatie met het woord anthemis = bloem).

Dit monotypische geslacht met als enige soort Ruschianthemum gigas ver
toont zeer sterke gelijkenis met het geslacht Stoeberia. Uiterlijke verschillen 
zijn nauwelijks waarneembaar. De bloemen en vruchten zijn onderling ech
ter zo van elkaar afwijkend dat het plaatsen in een apart geslacht gerecht
vaardigd is. Na wat heen en weer geschuif tussen de geslachten Mesem- 
bryanthemum, Stoeberia en Ruschia kwam Friedrich uiteindelijk in 1 960 
tot het instellen van het geslacht Ruschianthemum.
De plant is een vrij fors uitgroeiende, weinig vertakkende struik met dikvlezi- 
ge, sappige bladeren. Min of meer driehoekig in doorsnede en langwerpig



Links: Ruschianthemum gigas, rechts: Saphesia flaccida, naar afbeeldingen in Herre, The Genera o f the Mesembryanthe- 
maceae.

van vorm zijn de bladeren licht gekield aan de onderzijde en zwak papilleus. 
De van weinig betekenis zijnde bloemen verschijnen in trosjes aan het eind 
van de stammetjes.
De plant kan 's zomers buiten gekweekt worden op een zonnig plekje; 
's winters koel en licht en vrijwel droog.
Vermeerdering door zaaien en stekken in augustus.
Het verspreidingsgebied ligt in het zuidwesten van Namibië en in het 
Richtersveld-district van de Kaapprovincie, langs de kust, waar 's winters 
een geringe hoeveelheid regen valt. Afgaande op de natuurlijke vindplaatsen 
zal Ruschianthemum van oorsprong een winte,groeier zijn die droog ge
kweekt dient te worden. Als zovele struikmesems uit deze gebieden is de 
plant er echter toe te bewegen in onze zomer te groeien en in de winter te 
rusten.

110. Ruschianthus L Bolus
(ter ere van Ernst Rusch junior, in combinatie met het woord anthos = bloem).

In tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden, hebben we hier niet 
te maken met een op Ruschia gelijkend geslacht. De enige plant uit dit 
geslacht, Ruschianthus falcatus, vertoont in botanisch opzicht sterke gelij
kenis met planten uit het geslacht Delosperma en is daaraan ook nauw ver
want.
Het door E. Rusch jr. in Namibië, bij Numeis gevonden plantje werd in 1961 
door mevrouw Dr. Louisa Bolus in een apart geslacht ondergebracht. De 
bouw van de bloem en de vrucht verschilde zodanig van die van andere 
geslachten, dat het opstellen van een nieuw geslacht in haar ogen gerecht
vaardigd was.
De bossige plant met een houtige, haast knolvormige wortel heeft rechtop 
staande, in doorsnee driehoekige, toegespitste, aan het eind afgeplatte bla
deren met een duidelijke kiel aan de onderzijde.
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Ruschianthus fa lcatus, naar een a fbeeld ing in Herre, The Genera o f  the Mesembryanthemaceae.

De bleek citroengele bloemen zijn kortgesteeld en verschijnen in de nazo
mer.
De planten verlangen een zeer luchtige, zonnige standplaats, bij voorkeur 
een platte bak die 's zomers opengezet kan worden.
Rusttijd 's winters op een koele plaats in de kas en geheel droog.

111. Saphesia N.E. Brown
(afgeleid van het Griekse woord saphes = verschillend; het geslacht onderscheidt zich in verscheidene opzichten van 
andere geslachten).

Het geslacht Saphesia bevat slechts 1 soort (monotypisch geslacht), name
lijk S. flaccida. Dit is een merkwaardige, struikvormige plant met een wor
telstok die in de natuur wel zo'n 1,50 m lang kan worden. Geen plantje dus 
om in een 7 cm-potje te kweken! De langgerekte, enigszins spatelvormige 
bladeren vormen aanvankelijk een losse rozet. Tijdens de bloeitijd verlengt 
de bloeistengel zich, doch na de bloei sterven de bladeren af en verdrogen 
geheel tijdens de rustperiode. Aan het begin van de groeitijd vormen zich uit 
de wortelstok weer nieuwe rozetten.
De bloemen, voorzien van talrijke staminodiën (onvruchtbare meeldraden), 
zijn geelachtig-wit tot sneeuwwit van kleur, ongeveer 4 cm in doorsnede. 
Een andere bijzonderheid van deze plant is dat de zaaddozen zich niet ope
nen in water. Als zij volledig, door en door gedroogd zijn, openen de capsu
les zich en komt het zaad vrij. Dit zaad kiemt zeer slecht en het is dan ook 
nauwelijks mogelijk S. flaccida door zaaien te vermeerderen. Door de houti
ge wortelstok te scheuren is vermeerdering wel mogelijk.
De behandeling van de plant is vrij moeilijk. De rusttijd valt namelijk in de zo
mer en hij groeit in het najaar en in de winter. Zo u al belangstelling voor een 
dergelijke, sterk afwijkende Mesem mocht hebben, moeten wij u toch enigs
zins teleurstellen. Volgens ons is hij waarschijnlijk niet in cultuur en de na
tuurlijke vindplaats, in de buurt van Kaapstad is door landbouw in beslag ge
nomen. Vermoedelijk is de soort uitgestorven.

112. Sceletium N.E. Brown
(het Latijnse woord sceletium betekent skelet).

Halfstruikjes, zoals die uit het geslacht Sceletium, zijn in het algemeen aan
trekkelijke planten. Ze zijn gemakkelijk te kweken en bloeien veelal rijk. Door 
zo nu en dan te snoeien blijft hun min of meer gedrongen vorm goed behou
den.
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"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de 
Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
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LEDENADMINISTRATIE
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Montfoort, tel. 03484-1083.

MAANDBLAD
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Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschij
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ADVERTENTIE EN VRAAG EN AANBOD
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Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.
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INSTELLINGEN
BIBLIOTHEEK
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Prijs t 6,-per stuk.

2 Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaar
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gewenste artikel.
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Volkel.
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Neem kontakt op met de secretaris

Samen kunnen we werk besparen 
Samen kunnen we gegevens uitwisselen 

Samen kunnen we iets opbouwen 
Samen kunnen we een floppy-check opzetten

65



EVENEMENTENKALENDER
15-16 September : Plantenbeurs in de Hortus in Haren.
23 September : Internationale Succulentenbeurs van 

de ver. LEUCHTENBERGIA, Dien
stencentrum Schoolstraat 44 te 
Schilde.

29 September : Bijeenkomst van de studieclub van 
Succulenta, bij Hr Krijnen te Baarn.

6 Oktober Ruilbeurs van het Noorden te Zuidla-
ren.

13 Oktober : Voorzittersvergadering te Amersfoort.
27 Oktober : Algemene Ledenvergadering in de

Reehorst te Ede.
3-4 November : Symposium over Succulenten in de 

Flevohof.info in dit blad
30-11/9-12 : VIVOKA 90 te Middelburg.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Achterhoek.
September, geënte planten en vakantiefoto’s en dia’s mee
nemen.
Afd. Amsterdam.
21 Sept, J.Essers met een nog nader te bepalen onderwerp. 
19 Okt, mogelijk een week later ivm Herfstvakantie, spreker 
waarschijnlijk Hr Bertram over de Exotica-manifestatie. 
Plaats: ‘De Rietwijker1, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
13 Okt, grote ruilavond.
8 Nov, Voordracht door Hr Alsemgeest.
Plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging ‘Tuindorp* achter 
het pand Floralaan 18 in Wageningen. Aanvang 20.00 uur. 
Afd. Brabant-België.
28 Sept, Hr Vandenbroeck met 2e deel van zijn verhaal over 
Bolivia
26 Okt, dialezing in overvloeiïng door Hr Goossens over Zuid- 
Afrika
Plaats: Horteco, de Bavaylei 119 Vilvoorde. Aanvang 20.00 
uur.
Afd. Delfzijl e.o.
4 Okt, lezing door Hr de Looze.
I Nov, dia-avond door Hr Haak.
Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. 
Aanvang 19.40 uur.
Afd. Dordrecht e.o.
I I  Okt, lezing door Hr L. v.d. Hoeven.
Plaats: De Christelijke MTS, Prof.Waterinklaan 45, Dor
drecht. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Drenthe.
3 Okt, Hr Strating met gemengde dia’s.
Afd. Eindhoven.
1 Okt, Hr Jamin vertelt zijn verhaal over.... (onder voorbe
houd)
Plaats: De Leeuw, Provincialeweg 102, Veldhoven. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Flevozoom.
27 Sept, ruilavond bij de afdeling Zwolle.
29 Sept, kasbezoek in Nijkerk.
Afd. Fryslan.
9 Okt, Hr. Vrenken over Echinocereus.
Plaats: Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, Leeuwarden. 
Aanvang 19.30 uur.

Afd. Gouda e.o.
18 Okt, ondelinge ruil- en praatavond
Plaats: " t  Brandpunt' Turfmarkt 58.Gouda. Aanvang 20.00
uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
27 Sept, Praatavond.
25 Okt, R.Donkelaar vertelt over Euphorbia’s
Plaats: Grote zaal sporthal ‘Zuidhaghe1, Melis Stokelaan
1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen.
20 Sept, lezing door Hr Groot Schotten 
18 Okt, lezing door Hr de Looze.
Plaats: Bovenzaal van de Hortus de Wolf in Haren. Aanvang 
19.30 uur.
Afd.Den Helder e.o.
13 Okt, een nog nader in te vullen aktiviteit.
Plaats: Kantine van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, 
Soembastraat 83, Den Helder. Aanvang 13.45 uur.
Afd. Hoeksche Waard.
11 Okt, Hr Vervoort uit België.
Plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in 
Numansdorp. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen.
2 Okt, uitslag zaaiwedstrijd en dia's van eigen leden. 
Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, 
Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Rotterdam e.o.
24 Sept, Hr F.Vandenbroek over Noord-West Argentinië, 
Salta Guguy
Plaats: bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Tilburg.
8 Okt, Hr Beukelaers.
Afd. Utrecht e.o.
9 Okt, Rhipsalissen door Aat van Uyen.
Plaats: Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, Utrecht. 
Aanvang 20.00 uur.Een ieder is welkom.
Afd. West Friesland.
21 Sept, bijpraatavond en bloeiende Conophytums bekijken 
bij Fam. Fallaux te Hoogkarspel.
20 Okt, dialezing door A.Kroesen over Asclepiadaceae en 
Ceropegia.
Bij fam de Wit te Zwaagdijk.
Afd. Zaanstreek.
5 Okt, G.Jonker over Kan.eilanden
Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. Zuid Limburg.
2 Okt, vakantiemaand, leden nemen vakantiefoto’s of dia’s 
mee.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. 
Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zwolle.
27 Sept, ruilavond samen met afd Flevozoom aansluitend 
een lezing over Asclepiadaceae door Coen Knotters. 
Plaats: Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margriet- 
straat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 uur.

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

DOUG *  VTV! ROWIAND
200 Spring Rood •  Kamptkxx. todford •  Engkind MK42-*ND 

letophon» Bodford (0214) 5*970
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V00RZ1TTERSVERGADERING

In aanslu iting en als herhaling op de uitnodig ing aan de a fdelingssecre taria ten, dd 15-7-1990, herhalen w ij de u itnodig ing met 

een overzicht van de te  bespreken zaken.

Geachte voorzitters van de afdelingen van Succulenta,
Het Bestuur nodigt U uit voor een 'voorz itte rsverg adering '.
Het is onze bedoeling om met U en/of een secondant van gedachten te  w isselen over goede en slechte zaken in Succulenta. 

W ij w illen de volgende punten met U bespreken:
* In som m ige afdelingen is de verhoud ing aantal leden versus het aantal donateurs, naar onze m ening scheef. Wat is de 

oorzaak en hoe gaan we verder.
* Het geringe aantal je u g d leden .
* De terug loop van ons ledental.
* Eventuele konsekwenties van te  weing leden m .b.t. o.a. het m aandblad.
* Het ontbreken van kandidaten voor openstaande bestuursfunkties.
* Er zijn een aantal afdelingen die niet of zelden reageren op Succulenta-vragen, oproepen o f aktivite iten.

* M edewerking cq ond erlinge sam enw erking bij aktivite iten.
* M eer intensieve sam enw erking m et Be lg ische cactus-en vetp lanten verenig ingen eventueel ook m et het m aandblad.

Een aantal van bovengenoem de zaken kunnen vergaande konsekwenties met zich m eebrengen. Hoe denken de afdelingen 

over deze onderw erpen. Voordat wij op enige jaarvergadering deze onderw erpen kunnen gaan bespreken, w illen wij weten wat 

e r bij onze a fdelingen op deze gebieden leeft.
Het is niet onze bedoeling om  de a fde lingsafgevaardigde te  passeren, m aar om  eens in een andere  sam enste lling over onze 

gezam enlijke problem en te 'b ra in s to rm e n .'
W ij verzoeken ü , d ringend, de te  bespreken zaken voor te  bereiden en bij eventuele verh indering de plaatsvervanger duidelijk 

te  in form eren. Indien uw afdeling niet aanwezig zal zijn, d it gaarne tijd ig  aan het secretariaat doorgeven sam en met uw 

schrifte lijke reakties.
Het gesprek zal op 13 O ktober 1990 vanaf 11.00 uur in Am ersfoort plaa ts vinden. Sam enkom st vanaf 10.30 uur in Zalencen

trum  'd e  Am ershof' Snoukaertlaan 11 Tel 033-613524.
5 m in lopen van het NS station Am ersfoort, een zijstraat van de Stationstr.E igen vervoer; NS-station aanhouden, parkeerga

rage Phoenix dan 2 min lopen.

Nam ens het Bestuur, F.R. de Groot, secretaris

OPENBARE PARKEERTERREINEN

Amershof
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In Memoriam

TOON VAN BEUNINGEN

Op 15 augustus 1990 overleed op 71-jarige leeftijd Antoon 
W.J.J. van Beuningen. Gedurende tientallen jaren was hij 
een enthousiast kweker van succulente planten. De velen 
die ooit zijn zelfgebouwde, vrij grote kas bezocht hebben 
kunnen beamen dat hij een schitterende collectie met ware 
pronkstukken op heeft weten te kweken. Zelf doen was voor 
hem zeer belangrijk.
In de afdeling Nijmegen was hij gedurende een lange reeks 
van jaren de stuwende kracht. Hij was altijd bereid tot het 
geven van praktische wenken en raad en door zijn activitei
ten hebben velen de vreugde van het kweken van succulen
ten ontdekt. Gedurende een twaalftal jaren bekleedde hij 
met hart en ziel de voorzittersfunctie van onze afdeling. 
Wegens zijn grote verdiensten voor de afdeling Nijmegen 
werd hij in 1986 bij het 50-jarig bestaan tot erelid van de 
afdeling benoemd.
In ruimere kring was Toon bekend als trouw bezoeker van de 
bijeenkomsten van de Werkgroep voor Succulentenstudie in 
Kasteel Hoekelom te Ede (vanaf eind zestiger jaren). Hier 
toonde hij zich een vurig pleitbezorger van het enten van 
zaailingen op Peireskiopsis. De diskussies over ” de ware 
droomonderstam” Peireskiopsis of Hylocereus guatema- 
lensis liepen daar soms hoog op.
Een artikel in "Succulenta”  over deze zaailingenting (1969) 
leverde meer dan 500 brieven op, merendeels vergezeld van 
een verzoek om Peireskiopsis-stekken.
Ook verzorgde hij in de jaren ’80-’81 een vragenrubriek in het 
maandblad.
De groeiende beperkingen door zijn verslechterde gezond
heid waren voor deze actieve mens zeer moeilijk te accepte
ren. Moge zijn familie de kracht vinden om zonder hem 
verder te gaan.
Op de afdelingsbijeenkomsten zullen wij hem node missen, 
maar wij blijven hem gedenken in dankbaarheid.
Dat hij moge rusten in vrede.

Namens afd. Nijmegen, 
Th. Heijnsdijk

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN.

Cactusvrienden Limburg.
15 Okt, Huldiging trouwe leden en ruilavond.
Plaats: Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. Aanvang 
20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
18 Okt, diavoordracht over Notocactussen door PNeut. 
28 Okt, Jaarlijkse Nationale Statutaire Vergadering ‘Cactus- 
weelde*
Plaats: lokaal ‘Vogelzang1, Miksebaan 25, Brasschaat. Aan
vang 20.00 uur.
Grusonia.
12 Okt, De rotstuin in de vier seizoenen door Johan Keirse. 
Plaats: Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout. Aanvang 20.00 
uur.
Islaya.
5 Okt, Een kijkje op mijn verzameling.
Plaats: R.B.S./R.M.S., Stationstraat 82, Aalter. Aanvang 
20.00 uur.
Leuchtenbergia.
19 Okt, Brazilië, bakermat der Cephaliumdragers door Carla 
Wolters
Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. Aan
vang 20.00 uur.

CACTUSKWEKERIJ GERARD GELING
1500 m2 cactusplezier

De kas is open zaterdags 
van 9.00 tot 12.00u.
Om op 6 oktober een 

combinatiebezoek met de Ruilbeurs 
van het Noorden te Zuidlaren mogelijk 
te maken zijn wij deze dag geopend 

van 9.00 tot 17.00 u. De kwekerij ligt op 
± 10 min. rijden van Zuidlaren.

NOORDERSTRAAT 274 SAPPEMEER

P ~ \
P i

Onze up-to-date planten 
katalogus ligt voor U 

klaarl

We geven U ook gaarne 
nadere inlichtingen over de 

gehanteerde teeltwijze

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 27 OKTOBER 1990
aan: De Ereleden van Succulenta

De Leden Van Verdienste van Succulenta 
De Leden van Bestuur van Succulenta 
De Beheerders van de Instellingen van Succulenta 
De Vertegenwoordigers van de Afdelingen van Succulenta 
De Leden van Succulenta

Geachte Mevrouw/Mijnheer,
Bij deze nodig ik U uit om de Algemene Vergadering op Zaterdag 27 Oktober 1990 bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden in de ‘Reehorst* te Ede en begint om 13.00 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene vergadering van 7 April 1990.Deze notulen staan afgedrukt in het Juli/Aug. 

nummer.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Begroting 1991.
5. Vaststellen kontributie 1991.
6. Verslag van de lopende zaken
7. Rondvraag.
8. Vaststellen datum en plaats volgende Algemene Vergadering.

F.R. de Groot, secretaris

AAN DE ORGANISATOREN VAN BLOEMEN- EN PLANTENEVENEMENTEN IN NEDERLAND 

Betreft: data bloemen- en plantenevenementen in 1991.

Het samenstellen van de lijst van bloemen- en plantenevenementen in Nederland voor 1991 heeft nu reeds onze aandacht.

Vooral van de pers hebben wij al diverse verzoeken gekregen omtrent data van "groen-evenementen” . Ook voor de 
organisatoren zelf is het van belang te weten of er gelijksoortige evenementen tegelijkertijd in een bepaalde regio worden 
georganiseerd.
Deze evenementenlijst van het Bloemenbureau zal een zo compleet mogelijk overzicht moeten bieden van alle bloemen- en 
plantenevenementen, die in 1991 in Nederland worden georganiseerd.
De lijst wordt verzonden aan de nederlandse sierteelt-vakpers en aan de consumentenpers. Bovendien wordt een aangepaste 
versie verzonden aan de buitenlandse vakpers. Tevens wordt de informatie verspreil via Teletekst.

De evenementenlijst zal door het jaar heen regelmatig worden bijgewerkt en verzonden.

Ingrid van der Marei,
Bloemburo Holland,
Schipholweg 1,
2316 XB Leiden.

WIJZIGING SECRETARIATEN

In het juli/aug.nr. staat de adreslijst van de secretariaten. Het telefoonnummer bij het secretariaat van de afdeling "Achter
hoek”  is gewijzigd.
Mevr. A. Heijnen, Nr. 97 II, 7116 TC Kotten, tel. 05430-64314.
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B L A D K A K T U S
C A C T U S K W E K E R I J

Binnenlandse en buiten landse l  S pecial P la n ts  1
\ ^ \ \ )  boeken steeds voorradig.

I \  W ij beste llen graag voor U. H . de V r ie s . F o lg e r a la a n  2 B

i r / ■  \ J  Vraag onze B ladkaktus, een D ra ch ten , te l. 0 5 1 2 0 -2 0 6 9 9
/  y \ \ /  li js t met succu lente  lite ra tuur K a s  open :

1 V  aan
di. t /m  v rij. v a n  1 0 .0 0 -1 8 .0 0  u u r

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 z a te rd a g  v a n  1 0 .0 0 -1 7 .0 0  u u r
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648.

• m a a n d a g  g e s lo te n

E X O T I C A
-  DETAILHANDEL & GROOTHANDEL -  

EU R O PA'S GROOTSTE KEUS AAN ANDERE SUCCULENTEN
Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, Cyphostemma, Dioscorea, 
Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, Ipomoea, Jatropha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Ptero- 
discus, Sarcocaulon, Trichocaulon, Bolgewassen . . .  en nog veel meer!

KOSTELOZE LIJST OP AANVRAAG.
Ernst Specks, Am  K lo ster 8, D -5 1 4 0  E rke len z-G o lkra th  

BRD, T e l . : O 24  31 /  7 39  56 , FAX: 0 2 4  31 /4 4  95
Openingstijden: april -  sept., zaterdags 9 -  14 uur; — Andere tijden alleen na telefonische afspraak!

FRANS NOLTEE
1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS najaarslijst aan.

Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht 
Tel. 078-124200/010-4420776

Geopend van 31 maart tot 1 november op zaterdag tussen 10 en 3 uur. Verder op afspraak.

INKOOP VERKOOP
ALLES OP HET GEBIED VAN SUCCULENTENLITERATUUR

NIEUW: Voor de Tillandsialiefhebber: Paul T. Isley: TILLANDSIA. Meer dan 240 kleurenfoto’s, 150 zwart-wit afbeeldingen en 
tekeningen. 256 bladzijden, formaat 22x28 cm. Prijs DM 118,--. Ook o.a. leverbaar catalogus Desiderata.

ANTIQUARIAT DIRK FILIPSKI
Kaiser-WilhelmstraBe 39c, 1000 Berlin 46, tel. 030-772 65 64.

70



SUCCULENTENSYMPOSIUM OP 3 NOVEMBER 1990

Dit symposium wordt gehouden ter gelegenheid van de aanbieding van de catalogus van succulenten in de Nederlandse 
openbare collecties. De organisatie ligt in de handen van de Stichting Nederlandse Plantentuinen onder wier auspiciën het 
symposium wordt gehouden.
Op deze studiedag komen onderwerpen ter sprake die nu sterk in de belangstelling staan zoals de CITES wetgeving, het 
behoud van succulenten in openbare collecties en de nieuwe indeling van cactussen. Hierbij komen de meest recente 
ontwikkelingen en voorstellen aan de orde, besproken op het in augustus gehouden 21e IOS congres te Zürich. De inleidingen 
worden verzorgd door de meest vooraanstaande internationale specialisten. Dit unieke gebeuren is mogelijk gemaakt door 
sponsoring en subsidies, waardoor van de deelnemers slechts een symbolische bijdrage wordt gevraagd. Vanwege het 
internationale karakter van de studiedag is de voertaal Engels of Nederlands, zoals aangegeven in het programma.

Programma
Zaterdag 3 November 1990
09.3^10.00 Ontvangst met koffie.
10.00- ï 0.15 Opening by a representative of the Dutch Botanie Gardens Foundation.
10.15- 10.30 Aanbieding catalogus succulenten Nederlandse botanische tuinen door dr. D.O. Wijnands aan een vertegen

woordiger van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
10.30- 10.50 Goal of the catalogue. The meaning of the catalogue for the Dutch botanie gardens e.g. the Succulentarium by Ir.

L.E. Groen.
10.50-11.30 Documentation of a Specialized Plant Collection dr. U. Eggli, Stadliche Sukkulentensammlung, Zürich.
11.30- 12.15 The importance of Botanie Gardens in conservation by Dr. M. Sajeva, Botanie Garden Palermo.
12.15- 13.30 Lunch
13.30- 14.15 A new consensus of the Cactaceae by Dr. D.R. Hunt, the Herbarium, Kew.
14.15- 14.45 Ontstaan, ontwikkeling en huidige situatie van de internationale werkgroep Internoto door J.C.M. Theunissen. 
14.45-15.15 Zaadverspreiding van succulenten door R. Bregman, specialist scanning electronic microscope.
15.15- 15.30 Pauze
15.30- 16.00 Het geteelde massasortiment door N. Uittenbroek, fa. Edelman.
16.00- 16.45 Het gekweekte sortiment voor de liefhebber door R. Donkelaar, fa. Donkelaar.

Bij voldoende belangstelling is er gelegenheid om op zondag 4 november onder zeer deskundige leiding het Succulentarium 
op de Flevohof te bezoeken.

Deelnemers ontvangen op het symposium het programma inclusief samenvattingen. De succulentencatalogus is apart 
verkrijgbaar è f  12,50. Opgave vóór 30 september bij de vakgroep Plantenaxonomie van de Landbouwuniversiteit te 
Wageningen, Postbus 8010, 6700 ED Wageningen, tel. 08370-83160/83461.
Deelnamekosten f  12,50 exclusief lunch ó f  11.-.
Bij opgave vermelden of gebruik wordt gemaakt van de lunch.
Inlichtingen over de studiedag bij L.E. Groen, 08370-83461.

OPROEP AAN GESPECIALISEERDE SUCCULENTEN EN VETPLANTENVERZAMELAARS

Stichting Nederlandse Plantentuinen, Botanische Tuin Wageningen en Succulenta inventariseren de mogelijkheden om 
samen te werken. Deze samenwerking zal in eerste instantie bestaan uit het uitwisselen van gegevens, know-how en ervaring. 
Het is zeer goed mogelijk dat ook, de inmiddels weliswaar inaktieve, Werkgroep Succulenten Bescherming, mede een rol bij 
deze samenwerking kan gaan spelen.
Als startpunt is gekozen voor het opbouwen van een gegevens bestand over gespecialiseerde verzamelingen en collecties met 
museale waarde, aansluitend het instand houden van deze collecties.
Het betreft natuurlijk collecties die goed geadministreerd zijn met gegevens over de herkomst van de planten.
Wij trachten om unieke collecties en ook unieke kennis en ervaring te verbreiden en zodoende voor de toekomst te behouden. 
Het terrein waartoe de samenwerking zich zou kunnen uitbreiden is vrij groot maar het is in ons aller belang om zorgvuldig te 
werk te gaan en tot een langdurige samenwerking te komen.
Daarom kiezen wij voor het beginnen met inventariseren en een geleidelijke opbouw.
Willen die liefhebbers die aan deze opzet willen meewerken en die aan de voornoemde voorwaarden menen te voldoen kontakt 
opnemen met:

de bestuursleden, Willem Alsemgeest of Rob de Groot.
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Opgaven voor het november-nummer moeten vóór 15 okto
ber 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 opgeno
men.

Aangeboden: Kleine 64K computer, geschikt voor vereni- 
gingsadministratie. Originele software, database, spread
sheet, etikettenprogr., tekstverwerker, div. spellen etc. incl. 
printerkabel. Overname printer bespreekbaar. S. Kooij, 
Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk, tel. 01719-12904. 
Aangeboden: Diverse vetplanten en cereuscactussen, 
eigen kweek. Van 30 tot 200 cm. hoogte. Billijke prijzen. L. 
Drent, Zahnstraat 28, 6687 AP Angeren, tel. 085-255240. 
Aangeboden: Geanodiseerde al. broeikas ± 2x2 m. 
f 500,-. Al. kweektafels 0,60x1,78 en 3,65 m. resp. f 100,- 
en f 200,-. Daylite gaskachel f  150,-. Regenton groen pvc 
± 175 I. f 60,-. Alles als nieuw. F. Bronstede, Vreeswijk- 
straat 180, 2546 CC ’s-Gravenhage, tel. 070-3664475. 
Gevraagd: Crassula justus-corderoyi en Euphorbia multi- 
ceps (geen stek). Aangeboden: Diverse cactusboeken o.a. 
Discocactus A. Buining, Cactussen en andere Succulenten 
C. Bommeljé. Lijst op aanvraag d.m.v. postzegel. M. Heij- 
lens, van Lierdestraat 41,9470 Denderleeuw (B).
Gevraagd: Parodia’s. Alle soorten. Volwassen en/of jonge 
planten. Prijsopgave aan: J. van den Dool, Badhuisstraat 18, 
2012 CN Haarlem, tel. 023-323418.

NIEUWE LEDEN

Huurman J., Snippenlaan 26, 3645 KT Vinkeveen 
Gorp Mark v., Beethovenlaan 337, 5011 LJ Tilburg 
Pet J., Floresstraat 10,1521 BD Wormerveer 
Steyn P.C.M. van, Dorpstraat 176,1713 HN Obdam 
Peek E.K., Brandsland 36, 7951 GG Staphorst 
Hoek Rob, Buiteneinde 12A, 3291 AH Strijen 
Dijk F.C. van, Oosterlaan 130, 8072 CB Nunspeet 
Meer A. en B. v.d., Osdorperweg 951A, 1067 SW Amsterdam 
Zon J. van, Grote Straat 8, 5151 JE Drunén 
Bont A. de, Deurningerstraat 160, 7522 CH Enschede 
Jong M. de, Wedenkweg 20,9753 AB Haren 
Vredenberg M., Anne Franklaan 31,3721 PK Bilthoven 
Meester Henk, Leverkruidweg 185,1508 WH Zaandam 
lngen-v. Vliet E. van, Platanenlaan 24, 3911 PC Rhenen 
Muller G.L., Biezenkamp 8, 5345 GK Oss 
Evers Berna, Th. Rijkersstraat 47,1721 TJ Den Helder 
Kloos G., W. Bootstraat 24, 2037 SJ Haarlem 
Berg C.H.P. v.d., Houthuizerweg 17A, 5973 RE Lottum 
Coppus L., Rubensplein 19, 5961 AN Horst 
Poorter P, Hollandsche Diep 219,1509 XG Zaandam 
Iseghem L., Rerum Novarumlaan 42, 02060 Merksem, 

België

k a r lh e in z  u h l ig  - k a k te e n

7 0 5 3  K E R N E N  l.r. (R o m m e ls h a u s e n )  1 7
W .-D u its la n d  L IL IE N S T R . 5 —

A a n v u l l in g  P la n te n l i js t  1 9 9 0 -1 9 9 1

D .M . D .M .
E c h in o c e re u s  s u b in e rm is  v . o c h o te re n a e  L 
6 2 4

4 -  6 ,0 0

E s c o b a r ia  h e s te r i 5 -  6 ,0 0
E s c o b a r ia  s tro b i l ifo rm is  ( =  tu b e rc u lo s a ) 5 -  9 ,0 0
v iv ip a ra  v. a r iz o n ic a 5 -  9 ,0 0
z ilz ia n a 5 -  9 ,0 0
G y m n o c a ly c iu m  fe r ra r ii 4 ,0 0
h o r r id is p in u m 4 -  8 ,0 0
m a z a n e n s e 4 -  5 ,0 0
A g a v e  p a rv if lo ra  v . f le x ifo lia 1 9 - 2 5 ,0 0
E u p h o rb ia  s te lla ta 5 -  6 ,0 0
F ic u s  p a lm e r i 1 7 - 2 9 ,0 0

OPROEP voor GEGADIGDEN voor de funktie van Hoofdredakteur.

De hoofdredakteur van Succulenta heeft te kennen gegeven dat hij per eind 1990 zijn werk wil stoppen.

Wij zoeken daarom op korte termijn een opvolger, zodat deze nog enige maanden ingewerkt kan worden.

Wij zoeken iemand die tijd heeft en de werkzaamheden voor een langere periode (min. 3 jaar) op zich wil nemen. 
Het verdient aanbeveling als de kandidaat zowel op biologisch als redactioneel terrein geschoold is en ervaring heeft. 
Belangstelling en/of ervaring met computergebruik en desktoppublishing zijn zeer nuttig.

Wij verzoeken gegadigden zich schriftelijk bij het secretariaat te melden.

F.R. de Groot 
Punter 26-10 
8242 EA Lelystad.
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De planten van het thans aan de orde zijnde geslacht hebben een wonderlij
ke manier om de nieuwgroei te beschermen tegen verdroging. Van vele 
ultra-succulente Mesems kennen we de verdroging van de oude bladeren 
tot droge, vliesachtige omhulsels waarbinnen zich de nieuwe bladeren ont
wikkelen ten koste van het sap van de oude bladeren. Bij Sceletium gebeurt 
de bescherming van de nieuwe bladeren, en daar gaat het tenslotte om, op 
een geheel andere manier, echter wel met hetzelfde effect. Van de oude bla
deren vergaat het groene, sappige weefsel, zonder het vocht af te staan aan 
de nieuwe bladeren. Wat er van de oude bladeren overblijft zijn de nerven, 
zoals dat gebeurt bij boombladeren die in de herst afvallen en waarbij na ver
loop van enige tijd het zachte weefsel vergaan is en de nervatuur overblijft. 
De skeletten van de Sceletium-bladeren omhullen aanvankelijk de eerste 
nieuwe bladeren. In een later stadium, als de stengels verder uitgroeien, 
komt de nieuwgroei boven de takjes met verdroogde bladresten uit. Weer la
ter, tijdens de rustperiode, verdrogen ook deze nieuwe bladeren. De plant 
heeft dan een wat dor uiterlijk en is geheel overtrokken met de skeletten van 
bladeren. Aan het begin van de groeiperiode verschijnen weer de nieuw 
gevormde bladeren onder de resten van de oude en het proces herhaalt 
zich.
Er is nog iets bijzonders aan de hand met de planten uit dit geslacht. Alle 
soorten produceren de giftige stof "mesembrine", verwant aan cocaïne en 
dergelijke stoffen. Na fermentatie worden de bladeren gedroogd en zo ont
staat het bij de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Afrika bekende zoge
naamd "kougoed”  of ''chama''. Mesembrine wordt in onze noordelijke 
streken evenwel niet door de planten aangemaakt!
Weer terug naar onze halfstruikjes zien we dat zij, langs de stengels om
hoogstaande, ongesteelde bladeren hebben die aan de basis enigszins met 
elkaar vergroeid zijn. De blaadjes zijn toegespitst ovaal, voelen zacht aan en 
zijn fijn papilleus. Aan de bovenzijde zijn zij vlak, aan de onderzijde rond. 
De bloemen verschijnen eindstandig, alleen of met enige tegelijk. Zij zijn vrij 
groot, tot ongeveer 5 cm in diameter en wit, bleekgeel of roze van kleur, dik
wijls met een mooi rood of oranje gekleurd hart. De planten groeien in de zo
mer en rusten in de winter. De bloeitijd valt in de nazomer.
Als potgrond verlangen zij een goed doorlatend, voedzaam grondmengsel 
van 2 delen goede potgrond, 1 deel korrelige klei en 2 delen grof zand. Zaai
en, zowel als stekken gaat uitstekend.
Van het geslacht Sceletium zijn 22 soorten beschreven, waarvan S. stric
tum wel de bekendste is. Van de overige soorten vermelden we slechts S. 
anatomicum. Hiervan staat vast dat hij zelffertiel is. Het is niet onmogelijk 
dat meer soorten deze eigenschap bezitten.
De natuurlijke vindplaatsen zijn nogal verspreid in de Kaapprovincie, in Na- 
maqualand en de Karroo.

(wordt vervolgd)

Foto en 
tekeningen: 
A. de Graaf

Sceletium strictum



KRITISCH BESCHOUWD

Agave m acroculm is Todaro en 
Agave gentryi Ullrich spec. nov.

BERND ULLRICH

Wanneer men in de monografie van het geslacht Agave van Gentry (1 982: 
598-601) de reproduktie van de uitstekende originele Lithografie van To- 
daro's Agave macroculmis vergelijkt met de standplaatsfoto van een door 
Gentry daarmee geïdentificeerde Agave uit de hoger gelegen gebieden van 
de Siërra Madre Oriental (noordelijk Mexico), dan twijfelt men of deze beide 
planten inderdaad identiek zijn. Ook Gentry voelde zich blijkbaar niet geheel 
zeker, want hij schrijft: "Todaro's plate, which represents the type, differs 
in some respects from the wild plants I am assigned to this name. ... 
Otherwise, Todaro's illustration appears to represent quite well the species 
here described. If this explanation is not tenable, then the Agave here may 
acquire a new name, of which we already have far too many in the 
genus.”
In dit artikel zal getracht worden, de identiteit van A. macroculmis Todaro 
in samenhang met de beschikbare historische bronnen op te helderen.

Geschiedenis
Koch (1860: 26) bericht over een A. atrovirens Karwinski ex Salm-Dyck 
in de Botanische Tuin van Berlijn: "Zover wij weten, heeft zij in Europa nog 
nergens gebloeid” . Op deze plant duidt Jacobi, de grootste kenner van 
Agaven in de negentiende eeuw, toen hij (1 864: 551-553) zijn A. latissi
ma beschreef: "Zij stond tot op heden in de Botanische Tuin van Berlijn 
onder A. atrovirens. De door Karwinski ingevoerde, in de Dyck'se Tuin se
dert tientallen jaren gecultiveerde en door vorst Salm (1834: 302) be
schreven A. atrovirens is een geheel andere plant. ... Wij hebben vele jaren 
geleden in de koninklijke tuin te Herrenhausen bij Hannover een Agave ge
vonden, die daar stond onder de naam A. salmiana Otto ex Salm-Dyck. 
Wij herkenden hierin direct A. atrovirens uit de verzameling van vorst Salm. 
Een stek ervan, die wij zeer vriendelijk ontvingen van de Hofgarteninspektor 
Wendland, bezit thans ongeveer dezelfde grootte als de plant bij Dyck, 
toen vorst Salm hem in 1 834 in zijn Horto Dyckense beschreef en komt 
precies overeen met die beschrijving, zodat wij ervan overtuigd zijn, de 
echte door de vorst beschreven plant te bezitten.”
Gentry (1964) schrijft over een door hem in de Siërra de Juarez (noord
oostelijk Oaxaca) gevonden plant: "De legitieme naam van deze mooie en 
aparte Agave is enigszins twijfelachtig, zoals zovele botanische namen van 
Agaven. Het is A. mirabilis als beschreven door Trelease in 1 920, maar hij 
kan ook identiek zijn met A. atrovirens zoals beschreven door Salm-Dyck in 
1 834 ... Deze plant werpt geen zone van agressieve uitlopers op rond zijn 
basis zoals vele Agaven.”
Daar Salm-Dyck (1 834) bij zijn korte diagnose van een nog kleine A. atro
virens als groeiplaats "Monte Tanga”  opgaf, was het mogelijk, de identiteit 
van deze soort eenduidig op te helderen. Ullrich (1990) bericht over een 
groeiplaats van A. atrovirens, ongeveer 350 km westelijk van de door Gen-



try aangeduide plaats, in Guerrero op een hoogte van 3000 m.
Jacobi stelde dus, op welke gronden dan ook, de door Salm-Dyck in 1 834 
beschreven A. atrovirens identiek aan de uitlopers vormende A. salmiana 
uit de tuin in Herrenhausen. Desondanks geeft hij beide als aparte species 
op. De echte A. atrovirens uit de botanische tuinen van Berlijn en München 
beschrijft hij als A. latissima. Daarmee legde Jacobi, die als de autoriteit op 
het gebied van de Agaven gold, de basis voor een meer dan 100 jaar du
rende verwisseling. Ook thans wordt de echte A. salmiana, die als planta- 
geplant ter winning van pulque geteeld wordt, nog soms als A atrovi
rens aangeduid. Elders in zijn "Versuch zu einer systematischen Ordnung 
der Agaveen" beschrijft Jacobi (1 865: 1 1 4-1 1 5) zijn A. coccinea Roezl, 
die hij habitueel tussen A. ferox Koch en A. potatorum Zuccarini plaatst 
en voegt eraan toe: "Deze soort is opgekweekt uit zaad, dat Roezl in 1 859 
uit Mexico heeft opgezonden.”  De identiteit van deze plant werd nimmer 
volledig opgehelderd; toch beschrijft Todaro (1889: 36) kort zijn A. ma- 
croculmis, die in de botanische tuin in Palermo als A. coccinea was ge
kweekt.
Berger - wiens Agave-monografie in 1 988 in fascimile-druk opnieuw werd 
uitgebracht - brengt (1915: 1 29-1 31) een zwart-wit-foto van A. latissima, 
waartoe hij A. coccinea Hort (non Roezl ex Jacobi) en A. macroculmis als 
synoniemen stelt. Hij geeft als commentaar: "In tuinen voorkomend als A. 
coccinea, waarmee zij enige oppervlakkige gelijkenis vertoont. De bloemen 
zijn mij alleen uit Todaro's beschrijving en afbeelding bekend. ... Het grote 
hier afgebeelde exemplaar is een oude plant van de tuin in La Mortola en 
stond onder de naam A. coccinea.”
Bij A. coccinea Roezl ex Jacobi merkt Berger (1915: 1 50) op: "Een door 
C.A. Purpus in de hoge Siërra de Mixteca op 8-1000 voet (2400-3000 
m) bij Coxcatlan (zuidelijk Puebla) verzamelde plant is misschien deze 
soort.”  Deze door Purpus verzamelde plant kan zeer wel A. atrovirens zijn. 
Of de in tuinen als A. coccinea gecultiveerde planten inderdaad de door Ja
cobi beschreven A. coccinea Roezl is, laat zich niet met volle zekerheid 
zeggen, daar hij de "bladranden diep en scherp naar buiten gebogen, met 
zeer hoge deltavormige, vlezige stekelkussens bezet”  noemt, hetgeen niet 
typisch is voor A. atrovirens.
In elk geval blijkt uit het reisbericht van Benedict Roezl (1 860: 1 95-1 98), 
die o.a. ook ettelijke Agaven in de Europese tuinen heeft ingevoerd, dat hij 
eind december 1 858 vanuit Oaxaca-stad via Cuajimoloja en Cajones naar 
Choapan reisde. In dit gebied van de Siërra Villa Alta groeit A. atrovirens. 
Alhoewel Roezl het niet aangeeft, kan hij natuurlijk zaad van deze soort ver
zameld en naar Europa gezonden heben. Zeer goed mogelijk is, dat hij zaad 
van verschillende soorten heeft gestuurd, waarvan een als A. coccinea ( = 
A. atrovirens) is opgekweekt in de tuinen, terwijl de door Jacobi beschre
ven A. coccinea Roezl een verwisselde andere soort was. Op die manier 
kunnen de optredende discrepanties plausibel verklaard worden.
Chifflot (1 906) bericht over een A. coccinea in de botanische tuin van Ly- 
on, die eind augustus 1 903 begon met het ontwikkelen van haar bloeiwij- 
ze en die eind september al een hoogte van 9 m bereikte bij een diameter 
van 25 cm aan de basis. Na de overwintering van oktober tot april groeide 
de bloeistengel tot juni 1 904 nog verder tot een hoogte van 1 2 m. In au
gustus 1 904 werden de vruchten rijp, maar er ontwikkelden zich ook talrij
ke bulbillen.
Ook W. Trelease, een van de belangrijkste onderzoekers van Agaven en di- 
rekteur van de Missouri Botanical Garden in St. Louis als opvolger van G.
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Tafel 3 7  en 38. Agave macroculmis Todaro (=  A. atrovirens Karwinski ex Salm-Dyck) in Todaro's Hortus Botanicus Pa
normitanus 1890.

Engelmann, stelt (1 920: 1 28) A. macroculmis als synoniem van A. latissi
ma, de echte A. atrovirens. De grote pulque-Agave ziet hij (1920: 130) 
aan voor A. atrovirens, waartoe hij A. salmiana als een grijsbladige variëteit 
stelt.
Schulze (1942) bericht over een A. coccinea in de botanische tuin van 
Berlijn, die in april 1 940 begon met de vorming van een bloeischacht en 
welke in september een hoogte van 5,39 m bereikte. Op 28 april 1941 
bedroeg het 7,36 m. Ook deze plant vormde een groot aantal bulbillen. 
Schulze vermoedt, dat het hier een plant betrof die gekweekt was uit het 
door Roezl ingevoerde zaad.

De auteur bezit een bijna complete verzameling op dia van alle historische 
Agavaceae-illustraties vanaf 1 574. Todaro's 'Hortus Botanicus Panormita
nus' omvat uitstekende kleurlithografieën waaronder ettelijke Agaven. Deze 
Tafels behoren zonder twijfel tot de kwalitatief beste afbeeldingen die ooit 
gepubliceerd zijn. Helaas is zijn werk slechts weinig verspreid, een reden 
waarom hier de beide afbeeldingen van A. macroculmus alsook een verta
ling van de Latijnse beschrijving (Todaro, 1890: 51-54, T. 37 + 38) 
worden gegeven.

"Deze plant kwam onder de naam A. coccinea in de tuin. Het in de vorstelijke botanische tuin 
(Palermo) bloeiende exemplaar ontwikkelde zijn bloeiwijze vanaf het begin van de zomer 1 885 
tot het einde van de herfst. In de winter stopte plotseling de ontwikkeling van de eerste bloe
men en gingen niet verder tot in begin van het volgende jaar. In deze tijd zag de bloeiwijze er
uit zoals afgebeeld (Tafel 37) en beschreven. In de zomer kreeg zij op de plaats, waar zich
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A. atrovirens bij Carrizal (3000 m) Oaxaca Foto: A. Lau

normaliter de bloemen ontwikkelen, een groot aantal bulbillen, niet alleen in de bladoksels 
maar ook in de oksels van de bloemorganen. De kapsels werden rijp tegen het einde van de 
zomer (1 886). De bloei ging nog de gehele herfst door en was bij het invallen van de winter 
nog niet volledig afgelopen. Agave macroculmis bereikt met haar grootte van de bladeren die 
van A. atrovirens Karw. of A. salmiana Otto. Zij toont geen gelijkenis met A. coccinea Roezl. 
De bloeiwijze heeft een hoogte van 5,95 m en een omvang (diameter) van 1 8 cm aan de ba
sis. De bladeren zijn van een achtenswaardige grootte, haar kleur is frisgroen, boven de basis 
enigszins versmald en dan 24 cm breed, grootste breedte 28 cm en zij bereiken een lengte 
van 1,75 m. Aan de basis zijn zij aan de bovenzijde convex, vlezig en 1 2 cm dik, verdunnen 
zich bij toenemende afstand tot de basis op een niet voelbare wijze, zijn in het onderste vierde 
bladgedeelte enigszins verbreed en zijn naar het verdikte centrum toe breed verdiept. In het bo
venste derde deel worden zij smaller, zijn verdiept en eindigen in een sterke eindstekel, wier 
versmalling nauwelijks te zien valt, daar de bladrand zich op beide zijden verhoogt en elkaar 
nadert, waardoor hij duidelijk een verdieping vormt. De bladrand is bewapend met veel dicht 
op elkaar staande tanden, tussen welke nauwelijks 3,5 mm afstand is, kastanjebruin tot schar
lakenrood (derhalve noemde Roezl deze soort A. coccinea), aan de basis driehoekig, aan de 
punt verlengd en naar de rug toe teruggebogen, de tanden zijn aan de basis verbreed en gaan 
daar in elkaar over, zodat zij over het totale blad een rand vormt.
De bracteeën zijn driehoekig, iets gewonden, aan de basis 8 cm breed en bezitten een aan
zienlijke hardheid. De randtanden zijn veel kleiner en vormen een band die de bracteeënrand 
omgeeft, sterker dan bij de bladeren; deze band verenigt zich aan de punt met de eindstekel 
van de bractee.
De bloem is gesteeld, de steel 20 mm lang, rond, witachtig en glad. Het vruchtbeginsel is cy- 
lindrisch, 60 mm lang, glanzend, glad, witachtig, waar hij overgaat in de steel is hij zelfs bre
der, naar de punt toe iets ingesnoerd tot 20 mm, zodat men op de overgang (naar de bloem- 
buis) een hals kan waarnemen. De meeldraden zijn vlezig en iets gebogen, ze hebben een 
lengte van 40 mm. De tepalen van het perigoon zijn lineair, concaaf en vlezig, boven het 
vruchtbeginsel zijn zij over een breedte van 1 2-1 5 mm met elkaar verbonden, aan de basis 
stomp gekield, de rug van het kiel is groen en heeft een groene rand. De drie binnenste tepalen 
liggen over de rug van het ovarium, daar zijn over een grotere lengte met elkaar verbonden tot 
een buis die klokvormig is, korter dan het ovarium en het vrije gedeelte van de tepalen zelf. De 
stamper is veel langer dan de buis en het ovarium, korter dan de helmdraden, rond en glad. De 
helmdraden zijn krachtig, ingeplant aan de basis van de perigoontepalen, min of meer rond, 
licht afgevlakt, geelachtig, met een zwakke rópdachtige kleur. De goed ontwikkelde stamper is 
krachtig met een opgezwollen stempel, die door drie lijnen licht gegroefd is.
Tot zover Todaro.

(slot volgt)
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Mineur?
DIRK DE JONGE

27 januari 1 990 storm over Nederland, ook in Joure. We houden ons hart 
vast. 's Middags ± 3 uur slaat het noodlot toe. Een plaat van 2 x 4 .20  
meter vliegt van de kas. De hond gaat als een bezetene te keer. Daar sta jë 
dan, wat moet je, er liggen nog 3 van zulke platen op je kas. Vlug wat spij
kers en latten gepakt en als de wiedeweerga de 3 andere platen zo goed 
als 't mogelijk is vasttimmeren.
De gaskachel in de kas uitdoen, want die begint te loeien, je stookt nu voor 
heel Joure.
De planten, natuurlijk net je troetelkinderen uit Zuid-Afrika, afdekken met 
plastic folie. Tot overmaat van ramp een dikke hagelbui in de kas. 's A- 
vonds op bed met de kleren aan en de schoenen voor het bed. Zegt Minke - 
mijn wederhelft - en als alle platen van de kas afwaaien, wat doe je dan, 

ouwe reus van me. Ik dacht, dan doe ik de hele rottroep van de hand en 
breek de kas af.
De volgende dag met 4 man en veel moeite de plaat weer op de kas, wel 
lekkage. De kachel aan en zowaar een miezerig zonnetje en de temperatuur 
op 1 5° Celcius. Vier weken lang komen we praktisch niet in de kas, alleen 
als het regent om het lekwater op te vangen. Begin maart, de zon schijnt, 
de temperatuur in de kas loopt op en er moet gelucht worden. Dan plotse
ling slaat het cacteritis-virus toe, want we ontdekken overal knoppen. Op
nieuw verslinger je je ziel en zaligheid weer aan je gestekelde vrienden. 
Nog een paar weken later grijp je de gieter, je zingt All you need is love en 
geeft je planten voorzichtig wat water. Daarna schreeuw je Is every body 
happy en jullie kunnen me geloven of niet, 't is net alsof alle planten ja- 
knikken. Zaterdagmorgen 7 april gaan we samen naar de Alg. Vergadering 
te Den Helder. Zeggen we tegen Gerard, er moet nodig wat ruimte in de 
kas komen, flink wat planten zien te verkopen. Zegt die Lange, noem je dat 
een kas, ik noem dat een magazijn. Als we later de vergadering bin
nenstappen, wordt er geroepen, daar heb je de jongens uit Friesland. Die 
twee doen hun naam eer aan, Gerard is die Lange en die Ouwe is de Jon
ge. Je voelt je, nee je bent onder vrienden. Alle sombere gedachten zijn 
verdwenen en je kunt er weer een heel seizoen tegenaan.

OP DE GROEIPLAATSEN
Brazilië: het land van de cephalium dragers (V)
CARLA WOLTERS

Zondag 20.7.86
Afgelopen nacht was het weer eens aangenaam fris. Deze dag gingen we 
naar Bom Jesus de Lapa, een bekend bedevaartsoord voor Brazilianen. Zo 
vroeg op de dag waaide er een flinke, frisse bries die alras verdween. Het 
werd snel bloedheet. Het werd weer een inspannende klimpartij wat de no
dige zweetparels deed biggelen. Een (nieuwe) Melocactus spec. was het 
resultaat. Deze Melocactus is een fraai ogende species die oppervakkig as
sociaties oproept met M. deinacanthus ofschoon de verzamelde vruchten

1 94



rose i.p.v. wit zijn! Deze species blijft ook lager van postuur wat ook geldt 
voor het cephalium, dat vanwege zijn veelvoud aan rode borstels ook 
een rode indruk wekt. De vindplaats is een steil bergmassief tussen Igapora 
en Bom Jesus de Lapa. Het biotoop laat 'n ongeschonden indruk achter 
met prachtige zilverwitte Bromeliaceeën. Verder groeit hier: Arrojadoa au- 
reispina, Zehntnerella chaetacantha en Coleocephalocereus goebelia- 
nus. De 2e poging kort erna was opnieuw een schot in de roos. Vele, 
prachtige kleurrijke M. deinacanthus-exemp\arer\ wedijverden om schoon
heid. Elsa vond een oeroude plant met een cristaatcephalium. Aangetroffen 
op 500 m hoogte. In dit areaal kwamen ook de voornoemde 3 species 
(naast de Melocactus) weer, zij het geringer, voor. Het cephalium van deze 
M. deinacanthus was doorgaans vrij lang en erg rood; de bedoorning was 
onmiskenbaar voor de soort, nl. aanliggend, gekromd staand op grote areo- 
len. De populatie had het zwaar te verduren onder de aanhoudende droog
te.
We hadden ruimschoots de tijd. We naderden de stad tegen drieën toen 
het lange wachten nog moest beginnen. Wat was nl. het geval: de veer
pont die ons over de Rio Sao Francisco zou brengen was nergens te 
bespeuren. Gelukkig, bijtijds vonden we bezijden de rivier een provisorische 
opstelling. We hadden bijna de hoop opgegeven nog overgezet te worden; 
dit zou een ramp zijn want een andere overzetplaats is er niet. Toch duurde 
het al met al meer dan 2 uur voordat we de aanlegsteigers betraden. Oor
zaak: het waterpeil stond zo laag dat er zich op tal van plaatsen zandban
ken vormden met als gevolg dat de veerboot via een lange omweg een 
weg door of liever langs deze aanslibbingen moest zien te vinden. Deze 
manoeuvre hield langer op dan bevroed werd. Nog een geluk dat ons een 
verharde weg aan de overzijde wachtte. Normaal is dit een machtige brede 
stroom, we konden blij zijn dat we überhaupt aan de overzijde gebracht 
werden. Droogte bracht ook hier schrijnende situaties met zich mee. Zo'n 
kleine 100 km hadden we nog voor de boeg. Om 19.00 uur reden we 
Santa Maria da Vitória binnen. In het donker was het zoeken naar een 
deugdelijk hotel niet makkelijk ook al omdat hier een feeststemming heerste 
en enkele hotels volgeboekt waren.
Het lukte dan toch en we dineerden uitstekend. Het stadje is vies en ademt 
een akelige sfeer. Nee, dan liever Caetité, daar was het tenminste redelijk 
schoon en op orde.

Maandag 2 1 .7 .86
We konden terugzien op een zachte (figuurlijk alsook letterlijk) ontspannen 
nachtrust waar de frigo-bar, TV en de onmisbare ventilator niet aan ont
brak. De zwoele nacht noopte ons ertoe het apparaat gedurende de hele 
nacht te laten draaien, waarbij we het onaangename zoemen graag op de 
koop toe namen. Het ontbijt hier was heel redelijk.
Eerst werd besloten naar de standplaats van Austrocephalocereus doli- 
chospermaticus (onlangs omgedoopt tot Siccobaccatus) op zoek te gaan 
alsmede Melocactus levitestatus die hier sympatrisch groeit. We crossten 
over stoffige paden, ontdekten 2 nieuwe habitats maar degene die Jan Ho- 
vens in 1981 bezocht had bleek ''spoorloos''. Het was bijna ondraaglijk 
heet, geen wolkje aan de lucht, zeker nu we het middaguur langzaam na
deren. Juist tijdens de heetste middaguren waagden we ons aan een klim 
die erg zwaar was in deze moordende hitte. Alles stond er even droogjes 
bij; de natuur leek te schreeuwen om regen. De zanderige paden brachten 
nog een extra spanningsdimensie teweeg: stel je voor dat je in deze rimboe
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Boven: Cavanillesia arborea 
Links: Micranthocereus 

purpureus

Foto's van de 
schrijfster

strandt, het zand is zo fijn zoals we dat slechts van stranden kennen. Het 
was zelfs nog te warm om normaal te eten en we teerden op een part wa
termeloen. De temperatuur zal om en nabij de 40° C gelegen hebben. De 
binnenstromende wind in de bus was ook niet echt verkoelend fris maar 
toch wel aangenaam.
De eentonige "recht-toe-recht-aan-wegen" in Bahia zijn goeddeels ver
hard, maar omdat er weinig anders je opmerkzaamheid kan afleiden, nogal 
slaapverwekkend.
Op willekeurige rotspartijen vonden we Quiabentia zehntneri ook wel be
kend onder de genusnaam Pereskia. Het is een onooglijk struikje dat tot 2 a 
3 m (volgens literatuur) kan opgroeien. Ze groeide hier als "onkruid”  op de 
kalksteenrotsen op 500 m hoogte. De bloem is gelijk aan een Pereskia- 
achtige, maar bleef ons aldaar onthouden. De dorre droogte had ook hier 
weerslag op de planten. De twijgjes lieten los bij de minste of geringste 
aanraking.
De bekroning van de dag waren de standplaatspopulaties van Pilosocereus 
superfloccosus en P. calcisaxicola die in gezelschap van voornoemde 
soort groeiden. Laatstgenoemde blijft lager, tot 2 m, groepenvormend, 
minder vergrijsd, eerder een blauwgrijzige epidermis. Een relevant verschil 
ligt natuurlijk in het "echte" cephalium dat doorloopt en verscheidene rib
ben bedekt (P. superfloccosus maakt dikke losse toeven die de afgeronde 
toortsen bekronen). De takken lopen niet zo typisch puntig toe als bij P. su
perfloccosus. Bij deze species troffen we een Euphorbia species en Cava
nillesia arborea aan.
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Tegen de middag besloten we het zekere voor het onzekere te nemen en 
toch maar via Santa Maria da Vitória terug noordelijk richting Limoeiro te 
koersen. De bedoeling was oorspronkelijk binnendoor omhoog te rijden 
maar de zandwegen werden alsmaar slechter. We kwamen verzeild bij het 
nog zo heerlijk primitieve veerpontje van Porto Novo dat bestond uit 2 aan- 
eengekoppelde sloepen waarop een platform was aangebracht, waar 
auto's via 2 gammele planken op geloodsd werden (hier wordt een staaltje 
precisiewerk gevergd van de chauffeur). Eenmaal op de boot liep het water 
stromenderwijs binnen. In plaats dat men zich om het lek bekommert 
schept men liever voortdurend met een emmertje het water eruit. Een be
hendige zwemmer volgde ons op de voet en vermaakte zich spelend in de 
nabijheid van de veerpont tot hij op een gegeven moment aan dek kwam: 
Jan wilde hem juist "kieken". Tot zijn stomme verbazing bleek ditzelfde 
joch 5 jaar geleden ook in dezelfde kameralens gekeken te hebben. Je blijft 
je verbazen...
De tocht van vandaag was een van de zwaarste van deze reis. We zagen 
toch nog kans lbotirama te bereiken waar we gelukkig direct een onderko
men vonden. Prima hotel. We zaten danig onder de muggebultjes. In de 
doorkruiste dorre "sertao" van daarginds waren ze nogal agressief. Op 
naar een restaurant waar de gepresenteerde dikke stomp medium doorbak
ken beefsteak er in ging als koek. Als een goede, Braziliaanse gewoonte 
werd dit diner afgesloten met het traditionele mierzoete maar toch pittige 
minikopje koffie: "cafezinho".
We relaxden nog een klein uurtje buiten op het terras vlakbij een binnen
zwembad, nu zonder badgasten maar waar zo af en toe een tamelijk groot 
formaat vleermuis af en aan vloog. Muggen bij de vleet.
Onze lantaarn bij ons slaapvertrek was half gevuld met dooie lijkjes van de
ze muggensoorten die zich in grote zwermen door het licht aangetrokken 
voelden. Mijn dagaantekeningen zet ik nu ook buiten voort nadat iedereen 
het bed opgezocht had. Het was nog zo heerlijk buiten onder de parasol. 
De temperatuur was aangenaam op dit nachtelijk uur; binnen was het bijna 
ondraaglijk.

(wordt vervolgd)

Mammillaria dioica; enige kanttekeningen

J.J. DE MORREE

Mammillaria dioica heeft zijn naam te danken aan een voor cactussen ei
genaardig kenmerk van zijn bloemen. Het artikel van John Pilbeam (Succu-

Twee dioica's met doorgesneden 
bloembuis.
Links bloem met gedegenereerde 
meeldraden.



lenta 1990, p. 40) stelt me in de gelegenheid dit toe te lichten. De soort
naam dioica betekent als biologische term tweehuizig. Dat wil zeggen dat 
bij een plant de bloem slechts mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorga
nen bevat, dus meeldraden of stempel, stijl en vruchtbeginsel. Tweehuizige 
planten hebben dus of vrouwelijke of mannelijke bloemen en voor bestui
ving en bevruchting zijn dus per sé twee planten nodig van verschillend 
geslacht. Heel duidelijk is dat o.a. bij de vetplant Euphorbia obesa, die 
aparte planten met kleine bloemen heeft met of alleen stempels of alleen 
stuifmeelbevattende meeldraden. Wie zaad wil winnen van obesa's zal dus 
over meerdere exemplaren dienen te beschikken om de trefkans op manne
lijke en vrouwelijke exemplaren te vergroten.*) De thuiskwekers van de be
kende kiwivruchten zitten met hetzelfde probleem, want ook deze planten 
zijn tweehuizig. (Tot biotechnologische ingrepen en DNA-experimenten 
eenhuizige planten kunnen voortbrengen, want het is voor beroepskwekers 
heel onrendabel als veel planten geen vruchten kunnen voortbrengen, maar 
wel plaats innemen).
Ook de bloemen van M. dioica geven soms dit tweehuizige beeld te zien. In 
de natuur zijn naast gewone dioica's, die meeldraden en stempels in de 
bloem hebben, ook bloemen te vinden met alleen maar vrouwelijke orga
nen. Daardoor is de soortnaam dioica gekozen. Ik heb overigens tot nu toe 
geen mannelijke bloemen bij dioica's waargenomen of gegevens daarover 
in de literatuur aangetroffen en houd me aanbevolen voor een tip in die 
richting.
De tweehuizigheid is dus allesbehalve compleet. Toen ik in mijn kas enige 
dioica's van verschillende oorsprong nader bekeek, bleek dat ik ook een 
plant bezit met vrouwelijke bloemen. De andere planten hebben alle com
plete bloemen met mannelijke en vrouwelijke kenmerken.
De bloemdoorsneden op de bijgaande foto laten zien hoe bij de linker plant 
in de bloem het gele stuifmeel ontbreekt. Bij nadere beschouwing blijkt 
echter ook dat er wel degelijk naast de stijl een bosje meeldraden staat in
geplant, waarop sterk gedegenereerde helmhokjes zitten. Daaruit zou ik 
willen concluderen dat de tweehuizigheid van enige van de dioica's berust 
op een degeneratief kenmerk dat wel overerft omdat het een chromosoom- 
defect betreft. Dit defect is niet zo ernstig dat deze planten in het evolutie
proces het onderspit delven. Maar het is geen functionele tweehuizigheid, 
omdat het merendeel der planten normale tweeslachtige bloemen heeft. 
Volledige tweehuizigheid is voor zover mijn gegevens reiken, niet bekend 
bij de cactaceae.

Kon. Emma laan 23, 2 264  SH Leidschendam

' )  Opm.: In elk geval in de cultuur zijn ook eenhuizige obesa's bekend. Wel is dit duidelijk af
wijkend van het natuurlijke gedrag.

T IJD S C H R IF T E N  

Exce lsa  n r 13  (1 9 8 9 )
Deze jaarlijkse uitgave van de Succulent Society van Zimbabwe opent met een historisch relaas 
van de Zweedse expeditie naar Zimbabwe in 1 930-1 931 door Norlindh. Maureen en Des Cole 
zijn door een buitenkansje in staat om met een helicopter op de ontoegankelijke Brandberg in Na
mibië te komen om te speuren naar Lithops gracilidelineata, er worden ook diverse Aloë en 
Cyphostemma gevonden. D. Popiel beschrijft caudiciforme planten, zoals Euphorbia decidua, 
E. platycephala, een ipomoea en Adenia goetzii, die ze met haar man vond op een expeditie 
naar Chinoyi (Zimbabwe). Hammer bespreekt de cultuur van Conophytums en beschrijft in een 
aansluitend artikel Conophytum fibulaeforme. Brachystelma tavalla wordt herontdekt in Zim-
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babwe; C. Boele doet hier verslag van. B. Hargreaves geeft een beschrijving van Adromischus 
umbraticola, maar 3 pagina's verder blijkt bel Adromischus trigynus te moeten zijn, dus volgt 
een correctie. D. Popiel gaat op bezoek bij de grote verzameling van lan Turner. A. Percy- 
Lancaster bespreekt de Brachystelma's van Zimbabwe. V.J. Corbett vertelt over cactussen en 
vetplanten op postzegels. L.W. Mittich bespreekt Astrophytum asterias I. Hoffmann houdt een 
verhandeling over haar reis naar Peru. D. Popiel bezoekt de Chimanimani-bergen om Aloë ballii 
te vinden. Ze vindt daarentegen A. swynnetonii, A. saponaria, A. chabaudii, A. schweinfur- 
thii, A. munchii en A. wildii. S. Venter geeft de nieuwbeschrijving van Brachystelma inconspi
cuum D. Torrance publiceert een sleutel om Aloë's te identificeren. Achterin het tijdschrift is een 
zeer gedetailleerde index opgenomen van alle artikelen die in de voorafgaande 1 2 Excelsa'® 
(1 971-1 986) zijn verschenen.

J.J. de Morree

Kaktusy jaargang 25, 1989
Nr. 1. Sida stelt Rebutia nivosa n.n. voor. Chvastek en Zwak gaan in op de groeiplaatsomstan
digheden bij Mitla van Coryphantha retusa John haalt herinneringen op aan twee oprichters 
van Kaktusy: Fleischer en Jelinek. Moucka bespreekt 5 onlangs door Reppenhagen beschreven 
Mammillaria's. Riha bespreekt Trichocereus pachanoi Stuchlik schenkt aandacht aan Mam
millaria collinsii en Slaba aan Crassula barbata Chvastek en Zwak zijn toe aan deel III van hun 
Mexico-reisverslag. Riha besluit dit nummer, eerst met te memoreren dat Subik, Voldan en Marei 
allen 65 jaar zijn geworden en vervolgens met een artikel over Gymnocalycium mesopotami- 
cum.
Nr. 2. Stuchlik stelt Mammillaria kraehenbuehlii voor. Chvastek en Zwak brengen hun Mexico- 
reisverslag deel IV en in een apart artikel gaan ze in op het Thelocactus rinconensis-complex. 
Gratias stelt Echinopsis obrepanda var. fiebrigii voor, Klikar bespreekt Akersia roseiflora en Mi- 
tiska gaat in op de soorten van het geslacht Aichryson en speciaal A. laxum  Veverka en Jiranek 
bediscussiëren de Parodia's rond de stad Catamarca (P. microsperma-complex) Riha houdt 
zich bezig met de Sulcorebutia's uit de groep S. markusii, S. pulchra en S. rauschii Moucka 
bespreekt vijf nieuwe Reppenbagen-Mammillaria's. Koupelka gaat in op vermeerdering v ia ^x t 
plantaatcultuur.
Nr. 3. Riha en Subik berichten over hun cultuurervaringen met Pachypodium brevicaule 
Chvastek en Zwak brengen deel V en Moucka heeft weer vijf andere 
Reppenhagen-Mammillaria's ter bespreking. Klikar gaat in op de cultuur van Wilcoxia poselgeri 
Stuchlik bediscussieert Notocactus brederooianus Havelik brengt Opuntia microdasys voor 
het voetlicht. Gratias gaat in op Haworthia limifolia en H. truncata. Riha bespreekt de soorten 
van het Copiapoa cinerea-complex en hun cultuur.
Nr. 4. Baborak bespreekt Neoporteria subgibbosa var. orientalis. Slaba gaat in op het geslacht 
Oreocereus en zet kanttekeningen bij de vele namen in dit geslacht. Sadovsky brengt een afbeel
ding van Astrophytum asterias uit 1 845. Klikar stelt Pseudolobovia kermesina voor, Stuchlik 
doet hetzelfde met een rooób\oe\er\deTurbinicarpus pseudopectinatus en dezelfde Stuchlik 
bespreekt de RPIS-kleurenkaarten. Chvastek en Zwak brengen deel VI van hun serie en Riha gaat 
in op de cultuur van Aloe's.
Nr. 5. John bespreekt het ondergeslacht Dolichothele van Mammillaria en in 't bijzonder M. 
surculosa Hertus stelt drie Ritter-Matucana's voor: Matucana celendinensis, M. fruticosa en 
M. hastifera. Chvastek en Zwak zijn toe aan deel VII van hun reisverslag, deze keer over de cac
tussen rond Hipolito, Coahuila (Mex.). Stuchlik beschouwt Wigginsia arechavaletai ten opzich
te van W. kovarikii en W. maldonadensis Uhlmann start met een serie over Echinopsis Riha 
bediscussieert de status van Thelocactus leucacanthus Mitiska geeft een portret van Aeonium  
tabulaeforme Uhllmann bespreekt los van zijn andere artikel Echinopsis leucantha.
Nr. 6. Stuchlik stelt Notocactus vanvlietii en zijn variëteiten voor. Chvastek en Zwak berichten 
over de cactusvegetatie rond Dr. Arroyo, Mexico. In zijn artikel over Echinopsis behandelt UII- 
mann de soorten E. eyriesii, E. oxygona, E. rhodotricha, E. chacoana en E. calochlora Riha 
toont in woord en beeld Sulcorebutia cylindrica fa. albiflora Riha en Subik vergelijken de 
toestand van cactusstandplaatsen in Mexico met die van een paar jaar geleden. Chvastek en 
Zwak gaan in op het verspreidingsgebied van Mammillaria mystax Gratias stelt Xerosicyos 
dangui voor. Riha gaat in op de variabiliteit van Mammillaria geminispina.

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jaargang 34, 1989
Nr. 1. In een uitvoerig artikel bespreekt Chazaro de in centraal Veracruz en aangrenzende deel 
van Puebla, Mexico, voorkomende taxa die gerekend worden tot geslachten binnen de familie 
der Agavaceae In het volgende artikel doet Garcia Mendoza hetzelfde voor de staat Oaxaca, 
Mexico. Hugo Cota bericht van het vijfde jaarlijkse symposium over succulente planten te Hun- 
tington.
Nr. 2. Moran en Uhl geven de nieuwbeschrijving van Echeveria chapalensis, gevonden nabij 
Laguna Chapala, Michoacan, Mexico, en verwant met£. waltheri. Lopez en Sanchez deden kie-



mingsonderzoeken aan twee cultuur-varianten van Stenocereus griseus en berichten daarover. 
Meyran heeft recente vondsten geïdentificeerd als Mammillaria polygona en beschrijft zijn be
vindingen. Beutelspacher vermeldt de plantensoorten die gebruikt worden in een bloemenfeest 
in Chiapa de Corzo; het zijn 4 soorten Tillandsia's.
Nr. 3. Pina geeft de nieuwbeschrijving van Yucca queretaroensis, gevonden nabij Bucareli. Ar- 
reola beschrijft het vinden van Mammillaria bombycina in noordelijk Jalisco en maakt een verge
lijking met M. perezdelarosae. Galvan geeft een kort overzicht van de monocotyle succulenten 
in Mexico Valley. Een In Memoriam Jorge Elizondo. Synnott bespreekt uitvoerig de Agaves voor
komend in Nuevo Leon, Mexico.
IMr. 4. Meyran brengt de nieuwbeschrijving van Echeveria setosa var. deminuta, reeds sinds 
1 975 verspreid onder het veldnummer FO 42. Van de 37 in centraal Veracruz en aangrenzend 
deel van Puebla gevonden soorten Senecio bespreken Chazaro en Tapia de soorten S. armenta
lis, S. parasiticus, S. orcu tti en S. praecox. Clark, Johnson en Blom vonden een afwijkende 
bloei bij een exemplaar van Agave shawii var. goldmanniana en berichten daarover. Fritz Maurice 
geeft de nieuwbeschrijving van MyrtiHocactus geometrizans forma monstruosus hintonii San- 
chez en Galindo maken melding van de conserverende inspanningen ten aanzien van de cactus
sen groeiend in Queretaro.

Grusonia jaargang 29 (1989)
IMr. 1 . Vandecaveye bespreekt het geslacht Oreocereus.
Nr. 2. De vele toepassingen van Opuntia, zowel als plant als ook als voedsel, worden belicht 
door Vandecaveye. Crombez haalt weer personen voor het voetlicht die iets te maken hebben 
met een jaar eindigend op '8 '.
Nr. 3. Vandecaveye koos deze keer Bryophyllum  als onderwerp voor een artikel. Fonteyne ver
volgt zijn Mammillaria-ovemcbl volgens Flunt. Crombez was nog niet klaar met '8 '.
Nr. 4. Vandecaveye gaat in op de vermeerdering van cactussen via stek.-
Nr. 5. Vandecaveye heeft deze keer het geslacht Astrophytum  als onderwerp gekozen. Onraedt
bespreekt Mammillaria hernandezii.
Nr. 6. -
Nr. 7-8. Fonteyne bericht over zijn ervaringen met een volle grond tablet.
Nr. 9. Vandecaveye pakt de soorten uit de geslachten Pachypodium en Adenium  bij de kop. 
Nr. 10. Portret van Luc Vandecaveye. Keirse bespreekt kort tien merkwaardige succulenten. 
Nr. 1 1 . Vandecaveye schenkt aandacht aan zieke planten in de kas. Plouthoofd beziet de varië
teiten van Echinocereus engelmannii.
Fonteyne stelt zijn tien favoriete cactussen voor.
Nr. 12. -

Astrophytum jaargang 6 (1989)
Nr. 1. Piens bespreekt Bartschella schumannii en Wittesaele Buiningia brevicylindrica.
Nr. 2. Wittesaele stelt MyrtiHocactus geometrizans voor - 
Nr. 3. Piens vraagt zich af wat Parodia weskampiana is.
Nr. 4. Wittesaele bespreekt Homalocephala texensis.
Nr. 5. Piens schrijft over cactusliefhebbers in Praag.
Nr. 6. Over de ecologische aspecten van de cactusgroeigebieden in Zuid-amerika schrijft Piens. 
Wittesaele stelt Hertrichocereus beneckei voor. Piens brengt in vertaling delen uit het boek Pa
rodia van Weskamp.
Nr. 7. Piens vervolgt zijn artikel over Parodia's.
Nr. 8. Wittesaele bespreekt Vatricania guentheri.
Nr. 9. Piens geeft in vertaling een artikel van Weskamp over Parodia subterranea en P. culpi- 
nensis.
Nr. 10. Piens doet verslag van een bezoek aan Kakteen Flaage te Erfurt.

L. Bercht
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OP DE GROEIPLAATSEN
Brazilië: het land van de cephaliumdragers (VI)

CARLA WOLTERS

Dinsdag 2 2 .7 .8 6
Gisteren 37 5 km gereden, voor Braziliaanse normen een hele trip. We ver
lieten het luxe hotel na een stevig, gevarieerd ontbijt. Toch is beleg een 
schijnbaar zo grote luxe dat het ook hier niet gepresenteerd werd, wel veel 
fruit. Het weer liet zich al van haar zonnigste kant zien. Het kwik wees al 
21 ° C. In het tuinprieeltje zagen we tot onze opperste verbazing, heel naïef 
gerangschikt in een rij, een groep van circa 20 Melo's uit de omgeving, ge
domineerd door een stel Pilosocereus gounellei, kennelijk blijken ze in toe
nemende mate gewaardeerd te worden als tuinplant. We hadden besloten 
onze reisplanning iets te veranderen om het achterstallige tijdverlies een 
beetje in te lopen en gingen op weg naar Seabra. Onderweg de nodige 
stops ingelast, wat ons aan vondsten Pilosocereus glaucochrous - een 
slanke grijsblauwe zuil met fraaie bordeauxrode bloemknoppen - en de 
vreemdsoortige potlooddunne Tacinga atropurpurea opleverde.
We naderden Seabra en de spanning steeg wetende dat deze regio een 
aantal aardige verrassingen voor ons in petto zou hebben. Inderdaad von
den we hier na intensief zoekwerk een viertal cephaliumdragers te weten: 
Melocactus paucispinus, Micranthocereus streckeri, Pilosocereus luet- 
zeiburgii en Austrocephaiocereus purpureus (deze laatste behoort mo
menteel tot het geslacht Micranthocereus, zie Succulenta 1 990  nr. 1). De 
laatstgenoemde is een prachtplant alleen al vanwege zijn cephaliumbouw: 
er gaat een treffende gelijkenis op met een maïskolf. Neem daarbij zijn 
nachtelijke bloemverrassing nl. een purpurrose buitenbekleding en je 
schetst hiermee het ideaalbeeld van een cactuszuil. Tevens komen er een 
aantal niet nader geïdentificeerde Rhipsalis-soorXen voor wat duidt op een 
humide omgeving. Helaas was dit aardse paradijs wreed verstoord door 
cactusjagers waarvan de verse sporen nog duidelijk in het rulle zand aan
wezig waren. Gemunt had men het op Melocactus paucispinus waarvan 
slechts de volwassen exemplaren goed genoeg bevonden werden. De rest 
was ruwweg ontworteld en lag her en der een langzame dood te wachten. 
Zo ontaardde dit gehoopte hoogtepunt in een anti-climax.
In Seabra reden we het marktpleintje op; we boften, het was er juist markt
dag. Eerst de proviand aangevuld: water, fruit, brood en toen de vlees- en 
fruitkraampjes vol verbazing, onthutsing en afgrijzen bekeken. Er hing een 
penetrant luchtje. Bij deze temperatuur kan dat ook niet uitblijven; daar
naast wordt het betast (en weleens beplast door een zwerfkees) door jan 
en alleman... Tel daar bij nog eens de hordes vliegen en je zou je vegetariër 
wensen!
Hier bij deze marktscène nuttigden wij ons middagmaal en reden daarna 
richting Ericê. Een nogal luguber oord waar truckers een "nachtje over" 
blijven. Onze aanvankelijke planning hier voor de nacht neer te strijken lie
ten we dan ook maar schieten. Dan maar in Xique-Xique geprobeerd. Dat 
betekende nog eens 1 00  km erbij maar op het asfalt ging het vrij snel. Het 
landschap is ook hier even troosteloos en somber (vervelend dus), zo ook 
de weg, lang en kaarsrecht op een enkele bocht na.
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Onderweg zagen we voor 't eerst grotere aanplantingen van Opuntia; wel
licht voor de Cochenilleluis of als veevoeder. Ook vele Agave sisalana zagen 
we in bloei. Aan de prachtige Stephanocereus leucostele reden we voorbij. 
Het groeigebied strekt zich uit rond de omgeving van Canarama.
De witte toortsen van 2-3 m steken als lichtende palen af tegen het open 
struik/bomengewas. We naderden Xique-Xique vrij snel, waar zich een 
historisch staaltje van fraaie architectuur aan je blik vertoont. Het bonte 
kleurenspel geeft 'n bijzonder cachet aan het geheel. Overnachting is dus 
hier. Ook in dit hotel bevond zich een "piscina" (zwembad). Je waande je 
hier vlak aan zee. De warme straffe wind, de wijdse blik op de bergen on
derstrepen dit vermoeden maar het was slechts het grote Rio Sao 
Francisco-meer dat hier nabijgelegen is die dit mogelijk opriep. Dit immense 
bekken blokkeert de doorgang naar het noorden (althans hier).
Morgen staat ons de hele route terug te wachten waar we afgezien van 
Melocactus krainzianus ook M. azureus hopen te vinden alvorens in Mor- 
ro do Chapéu te belanden. Hier zie ik verheugd naar uit.
Het bed is weer van de juiste zachtheidsgraad! Een criterium dat van groot 
belang is en als eerste wordt getest. Hopelijk blijven de muggen weg. 
Gisteren gekweld door ééntje (wat al voldoende is om je nachtrust te ver
storen). Heb het net maar los over me gelegd (bij gebrek aan bevesti
gingspunt). Gisteren maakte ik overigens mee hoe een vijftal jonge grijze 
kikkertjes met bolle kraaloogjes en ronde vingernapjes zich thuis schenen te 
voelen op de badkamer, in mijn toilettasje notabene!
De gisteren gesignaleerde zgn. flessebomen: Cavanillesia arborea blijken 
ondanks hun enorme (voorwereldse) gestalte toch slechts een zeer poreus, 
licht en luchtig kurkachtig houtweefsel te bevatten. Dit kwam aan het licht 
toen we eens zo'n afgestorven "tempelpilaar”  nader inspecteerden. Ty
pisch dat deze kolossen dan zo witgelig uitbleken.

Woensdag 23.7 .86
Gisteren 469 km afgelegd! Vertrek uit Xique-Xique om 7.50 uur bij 24° C 
alweer en een RV van 64% op 400 m hoogte. Het was een hotel van 
standing. Haar naam en faam kon niet verhinderen dat we geplaagd wer
den door enkele muggen en de heersende hitte het slapen zo bemoeilijkte. 
Het muskietennet bracht enige uitkomst voor het eerste probleem. Het ont
bijt werd pas om 7.00 uur geserveerd. Ook in dit hotel was een prachtig 
openluchtzwembad aangelegd. Het kwam qua opzet nogal sterk overeen
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met de vorige overnachtingsaccommodatie. Wel heerste hier een onbrazili- 
aanse serene stilte; er waren dan ook weinig of geen gasten en zelfs de 
heftige, hectische geluiden uit de een of andere TV of radio bleven ons 
bespaard, wat we eigenlijk al bijna begonnen te missen.
Voor we vertrokken verkenden we eerst even het stadje dat hier een eind
halte vormt vóór het rivierbekken. Het bleek een alleraardigst gezicht al die 
bonte kleurtjes: huizen, trottoirbanden en zelfs bomen moesten aan dit 
mengelmoes van kleuren geloven. Op het marktplein stond nog een oude 
opgeknapte locomotief van Engelse makelij te pronken. Op onze terugweg 
scheelde het niet veel of we waren pardoes aan de standplaats van Melo- 
cactus azureus voorbijgereden of beter nog doorheen gereden; de weg lag 
door de groeiplaats! Het was een aangetast gebied maar toch leverde het 
de nodige fotogenieke beelden op. Sinds '81 is er een zekere teruggang te 
bespeuren wat voor Jan een pijnlijke constatering moet zijn. Ook Melocac- 
tus krainzianus-popu\aX\es vinden we in matige tot slechte conditie.
Hoe dichter we Morro do Chapéu naderden des te opgewondener worden 
we; evenals Grao Mogol en Diamantina heeft het voor "cactusfreaks" een 
magische bijklank. Vóór Morro begint al zo'n beetje de voorpret. Eerst een 
onbekende Melocactus en nadien een zeer rijke vindplaats van de fantasti
sche Discocactus boomianus. De talloze, sterk verschrompelde, witgrijze, 
rijk spruitende Disco's waren zo massaal dat je er bij het doorzoeken van het 
perceel zelfs door belemmerd werd. Niet minder interessant was de aan
wezigheid van een aantal cactussen uit andere genera die hier te zamen 
groeiden. Deze symbiose van 5 verschillende species is op zich al heel op
merkelijk, nog afgezien van de oogstrelende geologische gesteentemas- 
sa's.

Geheel links:
Aquarel van een 
kleurrijke koopmanswoning 
in Xique-Xique.

Links: Melocactus 
g/aucescens.

Rechts: Melocactus 
azureus met 
cristaat cephalium.

Alle illustraties 
van de schrijfster.
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De voornoemde Disco's groeien samengedromd, op latere leeftijd cluster
vormig, tussen losse, afgeronde kleine zandstenen die als een vast aaneen
gesloten patroon leken te liggen. Meer naar het rotsplateau toe (verminder
de concurrentie) vonden we laag bij de grond Micranthocereus densiflo- 
rus met enkele lieflijk kleine bloemetjes en een tot dusverre onbekende 
(zelfs Buining wist er indertijd geen raad mee) wollige Pilosocereus die een 
boomvormige gestalte aanneemt. Daarenboven 3 overlevingskunstenaars 
uit de Melocactus-serie: M. erythracanthus, lang, vosrood bedoornd, ver
der M. glaucescens met blauwe epidermis en beige-wollig cephalium en 
tenslotte de omstreden, maar niet minder mooie M. albicephalus met aan
trekkelijk zuiver w it cephalium. Deze laatste is lange tijd als een vermeend 
kruisingsprodukt beschouwd tussen de beide andere genoemde soorten. 
Een stelling die heden niet meer gedeeld wordt.Ook Micranthocereus pur
pureus en Melocactus cremnophilus die in kleine (nu opgedroogde) wa
terbekkens groeien, waren hier (weer) van de partij.
Onderweg kregen we een lekke band, niet verwonderlijk eigenlijk. Ue eerst
volgende ''borracharia'' die we passeerden deden we aan om de klapband 
te laten repareren. Het nam meer tijd in beslag dan ons lief was. Hierna to
gen we richting Baixa Grande om daar de nacht door te brengen. Tegen de 
avond leek het echter een klein, eng en duister dorpje waar we dan ook 
maar genoegen moesten nemen met een erg primitief hotelletje. Na dit 
besproken te hebben reden we een eind terug om onze honger te stillen 
met een "churrasco” .
De "cafezinho”  waarmee we ons avondmaal plegen af te ronden, smaakte 
best. Terwijl we aan het eten waren lieten we onze wagen eens een goede 
wasbeurt ondergaan wat zo langzamerhand wel eens tijd werd.
Deze keer was een douche niet mogelijk. De WC was ook al zoiets: geen 
papier, geen spoeling (Na ieder gebruik gooit de heer des huizes persoonlijk 
een emmer water erdoor); maar de geur laat zich raden!
Toen ik dit schreef stond de TV hiernaast al weer luidkeels te schreeuwen 
zodat het me zelfs moeite kostte geconcentreerd op m'n werk te blijven. 
Het waren maar kleine vertrekjes of hokjes met dunne wanden, terwijl 
een klein peertje zorgde voor wat verlichting. We lagen direct onder de on
beschoten pannen. We konden ons voorbereiden op een verstoorde nacht
rust. Net zoiets als gisteren: we hadden het privilege een radio naast ons 
bed aan te treffen. Maar wat bleek: het ding kan wel harder of zachter 
maar uit, ho maar! Door dit voorval de nodige tijd uit mijn slaap gehouden 
te zijn trok ik na een uurtje of zo geïrriteerd de kabel uit de muur. Zo dat 
scheelde, eindelijk rust!
Vandaag hadden we het 3 miljoenste cruzeiro aan de gezamenlijke pot toe
gevoegd, een astronomisch klinkend bedrag. Een rekensommetje wees uit 
dat we met 2 5 0 ,— Hfl. p.p. in de week rondkwamen.

Kroonstraat 10c, 6019  AS Wessem (wordt vervolgd)

ZAAD OVER EN NAAM CORRECT? 
HET CLICHÉFONDS IS U 

DANKBAAR!
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Mesembryanthemaceae (LXVIII)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFt

113. Schlechteranthus Schwantes
(benaamd ter ere van M. Schlechter in combinatie met Gr. anthos = bloem).

Schlechteranthus maximiltonii, 
naar een afbeelding in Herre,
The Genera o f the Mesembryanthemaceae.

Schlechteranthus is een klein geslacht van dwergstruikjes dat we niet vaak 
in verzamelingen zullen tegenkomen. Toch zijn het aantrekkelijke planten en 
te hopen is dat er eens zaden of planten van aangeboden zullen worden. 
Aan de korte, verhoutende stammetjes bevinden zich, dicht opeen gedron
gen, de dikke, stevige bladeren. Deze zijn per paar voor meer dan de helft 
met elkaar vergroeid tot plantelichaampjes van 5 mm lang en even breed. 
De bladeren zijn glad en blauwgroen van kleur, soms roodachtig verkleu
rend, aan de onderzijde enigszins gekield en voorzien van één of twee korte 
tandjes bij de stompe punt.
De bloemen verschijnen solitair, zijn nagenoeg zittend en witachtig roze of 
purperroze van kleur.
De behandeling is betrekkelijk eenvoudig, 's Zomers kunnen zij buiten op 
een zonnige plaats gekweekt worden. Tijdens een periode van aanhoudende 
regen kunnen zij beter afgedekt worden door een glasplaat of binnen gezet 
worden, bij voorkeur in een platte bak waarvan de ramen bij regenachtig 
weer gedeeltelijk gesloten kunnen worden. Zij verlangen veel verse lucht, 
's Winters kunnen zij koel overwinteren op een vorstvrije plaats in kas of 
bak.
Het grondmengsel dient goed doorlatend te zijn en schraal, dus met veel 
grof zand. Vermeerdering door zaaien of stekken.
Er zijn twee soorten beschreven, namelijk S. hallii, w it met roze bloeiend en 
S. maximilianii met purperroze bloemen.
In de natuur komt Schlechteranthus voor in de westelijke Kaapprovincie in 
het Richtersveld-district.

114. Schwantesia Dinter
(ter ere van Prof.Dr. G. Schwantes).

De planten uit dit geslacht van ultra-succulente Mesems behoren tot de 
meest attractieve uit de familie der Mesembryanthemaceae. Ze behoren ook 
tot de planten die speciale eisen stellen en indien daaraan voldaan wordt, 
zijn ze vrij gemakkelijk te kweken. Lees echter aandachtig de behandelings
wijze!
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Schwantesia ruedebuschii 
Foto: A. de Graaf.

Rechts: Scopelogena verruculata, naar een
afbeelding in Herre, The Genera o f the Mesembryanthemaceae

Schwantesia's zijn kleine, compacte planten met min of meer omhoog 
staande, langwerpige bladeren. De bladeren van ieder bladpaar zijn ongelijk 
van lengte, een verschijnsel dat bij vele Mesems voorkomt. Zij zijn aan de 
bovenzijde vlak, aan de onderzijde bootvormig, zwak gekield en aan de punt 
meestal voorzien van enkele tanden. De kleur is blauwgrijs tot groen, wit
achtig gevlekt en de opperhuid is fijn gegranuleerd.
De bloemen ontspringen uit de oksels van de bladparen van het vorige jaar 
en zijn geel van kleur. Bij een goede kweekwijze bloeien de planten de gehe
le zomer.
Menigeen vindt dat Schwantesia's heel moeilijk zijn in de cultuur. Dit is 
evenwel niet geheel juist. Indien men de planten op de goede wijze verzorgt, 
kan men er vele jaren plezier aan beleven. U moet er echter rekening mee 
houden dat Schwantesia's uit een gebied komen waar extreme hitte en 
droogte heersen. Voorts bevat de grond, waarin zij in de natuur groeien 
geen spoor van humus; meestal groeien zij in rotsspleten of -scheuren. Zij 
hebben daardoor een diep in de bodem dringend wortelgestel. Om deze na
tuurlijke omstandigheden zoveel mogelijk na te bootsen dienen de planten 
het meest zonnige plaatsje in de kas of bak te krijgen. Het grondmengsel 
waarin we de planten oppotten dient anorganisch te zijn. Het beste kunnen 
we de potgrond samenstellen uit fijn grind, grovere brokjes grind, gekorrelde 
klei en grof zand in verhouding 1 : 1 : 3 : 1 . Lavagruis van 1-5 mm is ook 
uitstekend, evenals gebakken kleikorreltjes in plaats van het grind. Aan dit 
weinig voedsel bevattend grondmengsel kunnen we een klein beetje kunst
mest in poedervorm (bijv. Phostrogen) toevoegen. Ook kunnen we enkele 
keren per seizoen de pot water laten opzuigen, waaraan vloeibare plante- 
mest is toegevoegd in een sterkte die 1 /4 bedraagt van de op de fles aange
geven dosering. Er moet overigens zeer spaarzaam water gegeven worden. 
In hun oorsprongsgebied ontvangen zij slechts 3,5 tot 1 2,5 cm regen per 
jaar! De planten geven zelf aan als zij wat water nodig hebben. De bladeren 
beginnen dan te rimpelen, zoals op de foto goed te zien is. In dat geval de 
planten water laten opnemen via de onderkant van de pot. Over de kop gie
ten is uit den boze. Laat u niet verleiden de planten 's zomers vrijelijk water 
te geven. In zo'n geval zullen de planten letterlijk groeien tot ze scheuren. 
De bladeren zwellen sterk op en barsten tenslotte open, de groei van de ro-
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zet wordt veel losser, de kleur Ijchtgroen, kortom het hele karakter van de 
plant gaat verloren. Bovendien zullen de slappe, weke planten slecht de 
rusttijd doorkomen. Zij bevatten teveel water en zullen gemakkelijk wegrot
ten. Tijdens de vegetatieperiode mag wel op zonnige dagen geneveld wor
den. In hun groeigebied komt veelvuldig zeemist voor, waardoor de planten 
steeds een geringe hoeveelheid vocht opnemen. De planten kunnen ook 
snel verslijmen door het tussen de bladeren achtergebleven water.
De groeitijd valt in onze zomer en de rusttijd in de winter. Zij dienen geduren
de de rustperiode absoluut droog gehouden te worden. De groeitijd is in on
ze contreien eigenlijk tegennatuurlijk; in de natuur krijgen verscheidene soor
ten slechts winterregen. Niettemin zijn de planten er goed toe te bewegen 
onze jaarcyclus te volgen en 's zomers te groeien.
Schwantesia's zijn langzame groeiers en de kunst van het goed kweken is, 
ze niet op te jagen. Dan pas krijgt u mooie, gedrongen, natuurlijk gekleurde 
planten.
De vermeerdering kan het beste geschieden door zaaien, alhoewel oudere 
planten ook wel afgestekt kunnen worden in puur zand.
De zaden kiemen zeer snel maar de zaailingen zullen even snel weer wegval
len als ze te vochtig gehouden worden en/of als de zaaigrond teveel humus 
bevat.
Er zijn 1 1 soorten beschreven, waarvan wij u noemen: S. acutipetala met 
40 mm grote bloemen; S. herrei, ca. 35 mm ©; S. loeschiana met korte, 
gladde en scherp getande bladeren, bloem tot 5 5 mm; S. marlothii met ru
we bladeren, bloem ca. 35 mm; S. ruedebuschii, de bekendste met blauw
grijze bladeren, bloem 3 5 mm; S. succumbens, vormt grote zoden, bloem 
30 mm; S. triebneri met langgepunte bladeren, bloem 45 mm.
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in zuidelijk Namibië en in de noord
westelijke Kaapprovincie, in de vallei van de benedenloop van de Oranjeri
vier.

115. Scopelogena L. Bolus
(afgeleid van scopelos = steen, rots en genos = kind, afstammeling).

Dit kleine, nauw aan Lampranthus verwante geslacht omvat slechts 2 soor
ten, namelijk S. gracilis met kleine, geurende, gele bloemen en S. verrucu- 
lata met gele, 1 5 mm grote bloemen. Laatstgenoemde naam wordt ook wel 
geschreven als S. vereculata
Het zijn verhoutende struiken die tot pollen kunnen uitgroeien. De gladde 
bladeren zijn gebogen, naar beneden hangend, driehoekig tot rond in door
snee, meestal aan de bovenzijde afgeplat, zeer zacht en blauwgroen van 
kleur.
De bloemen verschijnen in groepjes aan de uiteinden van de stammetjes. 
Zoals de meeste Lampranthus-soorten kunnen zij 's zomers buiten op een 
zonnig plaatsje in de tuin of op het balkon gekweekt worden. Zij nemen iede
re grondsoort voor lief, mits deze goed doorlatend is. Het verschil ten op
zichte van Lampranthus is gelegen in de bouw van de zaaddozen. Voor bei
de geslachten is die gelijk, met uitzondering van de kleppen. Bij Scopeloge
na ontbreken klepvleugels en indien de capsules eenmaal door vocht geo
pend zijn, sluiten zij zich niet weer, ook al zouden zij geheel uitdrogen.
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in het zuidwesten van de Kaappro
vincie op de Tafelberg en in het Swellendam-district.

(wordt vervolgd)
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KRITISCH BESCHOUWD
Agave macroculmis Todaro en 
Agave gentryi Ullrich spec.nov. (slot)

BERND ULLRICH 

Taxonomische conclusies
De drie in cultuur tot bloei gekomen exemplaren, samengevat in de tabel, 
hadden voor de volledige ontwikkeling van hun bloeiwijze meer dan één 
jaar nodig en werden daarbij in de winter sterk geremd. Alle drie de planten 
vormden bulbillen.
Ook de auteur bezit een bulbil van A. atrovirens, die hij kreeg van Dr. Fer- 
nando Riviere de Caralt van de tuin 'Pina de Rosa' in Blanes, Spanje, tij
dens een bezoek aan de tuin in februari 1 985, een bezoek dat tot bedoe
ling had de vorstschade van de maand daarvoor te bestuderen.
Volgens Gentry (1982: 469) bezit A. atrovirens ''congested flowers in 
ball-like clusters'', een typisch kenmerk voor de groep Hiemiflorae. Ook op 
Todaro's tafel 37 (1 890) is dit kenmerk goed te herkennen, ofschoon de 
zijtakken, misschien vanwege een groeistoornis in de winter 1 885/86, zo
als Berger (1915: 131) vermoedt, aan de top van de iets gedeformeerde 
bloeiwijze wat tegen elkaar aanzitten.
De bladlengte van A. macroculmis sensu Gentry van slechts 45-85 cm, 
alsmede de hoogte van de bloeiwijze van slechts 3-5 m zijn kenmerken 
waarmee dit taxon zich evident onderscheidt van de andere exemplaren in 
de tabel.
Volgens Gentry (1982: 598) is A. macroculmis sensu Gentry ''easily re- 
cognized in the field by its large fleshy peduncular bracts, congested below 
the pamicles” , zoals de standplaatsfoto (1982: 600) duidelijk on
derstreept. Dit kenmerk kan men op Todaro's tafel niet herkennen, zoals 
Gentry zelf toegeeft. Hij tracht dit te verklaren met de klimatologische om
standigheden in Palermo.
De conclusies uit de weergegeven feiten zijn:
1. Agave atrovirens Karwinski ex Salm-Dyck, 1834 

Synoniemen:
A. latissima Jacobi, 1 864
?A. coccinea Roezl ex Jacobi, 1865
A. coccinea Hort
A. macroculmis Todaro, 1889 en 1890.

2. Agave macroculmis sensu Gentry is een andere soort.

Gentry geeft voor zijn A. macroculmis geen synoniemen aan, waarop hier 
teruggegrepen zou kunnen worden.
Bij al zijn bezoeken aan botanische tuinen in Europa is de auteur deze soort 
nimmer bewust opgevallen. Ook in alle oudere bronnen der literatuur be
treffende Agavaceae is hij nimmer iets tegengekomen, wat gelijkenis 
oproept met de door Gentry beschreven Agave.
Evenals A. atrovirens komt A. macroculmis sensu Gentry uitsluitend voor in 
gebieden boven de 2000 m. Deze groeiplaatsen in de Siërra Madre Orien- 
tal in Noord-Mexico zijn deels moeilijk bereikbaar. De plant zelf vormt geen 
uitlopers en is dus alleen via zaad te verspreiden. Tenslotte behoort zij ook
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niet tot de groep van kleinblijvende Agaven die de voorkeur van de liefheb
bers hebben zoals A. filifera Salm-Dyck, A. utahensis Engelmann of A. 
victoriae-reginae T. Moore. Dit zijn allemaal factoren waardoor zij in de cul
tuur zeldzaam is gebleven. De auteur bezit een kleine plant van deze soort, 
in het begin der jaren tachtig aangeboden door Abbey Garden.
Zonder meer is de hier ter discussie staande soort, zoals blijkt uit de groei
plaatsfoto's van Alfred Lau, een hoogst indrukwekkende Agave. Ofschoon 
Gentry (1 982: 61 6) enige oude herbarium-stukken van rond 1 900 (Rosé, 
Nelson) citeert, is hij degene die blijkbaar voor 't eerst dit taxon afgrenst. 
Het is dan ook met grote vreugde, dat de auteur deze plant ter ere van Dr. 
Howard Scott Gentry, die een stempel drukte op de taxonomie en systema
tiek van de Agaven gedurende de laatste vijftig jaar, benoemt tot Agave 
gentryi Ullrich species nova.

Agave gentryi Ullrich species nova
Synoniem: A. macroculmis sensu Gentry, Ag. Cont. N. Am.: 598-601,
1 2.xi.1 982
Planta non surculosa, caudex crassus, brevis. Folia 45-85 cm longa, 1 7-26 cm lata, viridia, 
rigida, ad basim crassissima latissimaque, triangula, gradatim longe acuminata, canaliculata, 
supra valde concava, subtus convexa, margine corneo ex parte vel omni parte. Dentes 8-12 
mm longi, 2-4 cm remoti. Spina terminali valida, 4 ,5 -6 ,5  cm longa, subulata, fusca. Inflore
scentia paniculata, 3-5 m alta. Scapus bracteis carnosis magnis omnio tectus squammosus. 
Panicula pyramidalia, 10-28 ramis. Flores 70-90 mm longi, extra rutili, intra gilvi. Ovarium 
succulentum, 35-55 mm longum, triangulum-cylindraceum, viride. Perigonii tubus infundibu- 
lus, 11-16 mm altus, 22 mm latus, valde incidatus. Laciniae 20-28 mm longae, 6-8 mm la
tae, lineali-lanceolatae, crassae-carnosae, obtusae-acuminatae, externae longiorae, galeatae. 
Filamentae 50-65 mm longae, gilvae, ad 3/4 insertae. Antherae 25-30 mm longae. Capsula 
60-75 x 20-25 mm, oblonga, lignea, brevis pedicelata, brevis rostrata, fusca. Semina lacri
mata, 7-8 x 6 mm, tenuis, nigra, splendida.

Holotypus: Gentry 201 59 (1 5.vii. 1 963), Siërra Potosi (2700 m) ad occidentem Galeana, 
Nuevo Leon, Mexico. Depositus in Herbario DES, Phoenix, Arizona, U.S.A.

Beschrijving:
Planten middelgroot tot groot, stijf, zonder uitlopers, met dikke, korte stam. Bladeren 45-85 x 
1 7-26 cm, zeer breed en dik aan de basis, soms boven de basis iets versmald, meestal drie
hoekig lang toegespitst, aan de bovenzijde diep concaaf, aan de onderzijde dik rond, donker- 
tot lichtgroen, soms zwak grijs berijpt. Randtanden langs het midden van het blad meestal 8- 
1 2 mm lang, 2-4 cm van elkaar verwijderd, de punten op brede afgeronde basis, gekromd of 
gebogen, kastanje- tot grijsbruin. Eindstekel zeer sterk, 4 ,5 -6 ,5  cm lang, priemend, aan de 
bovenzijde breed gootvormig over tweederde van zijn lengte, aan de onderzijde rond of ge
kield, lang aflopend, donkerbruin tot grijs. Bloeiwijze 3-5 m hoog op een sterke schacht, met 
grote, vlezige, bracteeën, aan de basis van de bloeistengel dicht schubvormig eromheen lig
gend. Bloeiwijze in uiterlijk pyramidaal met 10-28 krachtige, dicht met bloemen bezette, 
schermdragende zijtakken. Bloem 70-90 mm lang, als knop roodachtig, geopend geel; ovari
um groen, dik succulent, 35-55 mm lang, driehoekig cylindrisch, met gegroefde hals; buis 
11-16 mm diep, trechtervormig, 1 6-22 mm breed, dikwandig, diep gegroefd; tepalen 20-28 
x 6-8 mm, lineair-lancetvormig, recht of naar binnen gebogen, in gevouwen toestand opge
rold, dikvlezig, stomp toegespitst, gehelmd, papilleus, de buitenste langer, de binnenste met 
dikke kiel; helmdraden 50-65 mm lang, geel, afgevlakt-hoekig, langzaam verdunnend, 8-12 
mm boven de bloembuisbodem ingeplant; helmknoppen 25-30 mm lang, symmetrisch, cen
traal of excentrisch bevestigd; stamper in de anthese buiten de meeldraden uitstekend, stem
pel bolvormig, met drie lobben. Zaaddoos 6-7,5 x 2-2,5 cm, langwerpig, verhout, kort 
gesteeld, kort gesnaveld, chocoladebruin. Zaad druppelvormig, 7-8 x 6 mm, glanzend zwart, 
plat. (De beschrijving volgt de diagnose van Gentry (1982: 598) voor A. macroculmis sensu 
Gentry).
A. gentryi is gemakkelijk te herkennen aan de grote, vlezige bracteeën, als
ook aan de gewone bladeren die een zeer brede basis hebben en meestal 
driehoekig lang toegespitst zijn. Op basis van de diksucculente bloemen 
plaatst Gentry haar in de groep der Salmianae (ondergeslacht Agave). De-



Tabel

Taxon A.macroculmis A.coccinea A.latissima A.coccinea A.atrovirens A.'macroculmis'
Referentie
Tuin
In cultuur als 
Blad (Ixb)
Randtanden (lengte) 
Eindstekel (lengte) 
Ontwikkeling bloeiwijze 
Hoogte bloeistengel 
Schachtdiameter 
Bulbillen

Todaro(1890) Chifflot 
Palermo, I Lyon, F
A.coccinea A.coccinea 
175 x 24-28 100 x 25-30
dicht tegen elkaar —

3-4 cm
6 /8 5 -9 /86  8 /0 3 -8 /04
6 m 1 2 m
1 8 cm 25 cm
ja ja

Berger Schulze Gentry Gentry (1982)
Mortola, I Berlijn, D ‘ wild ‘ wild
A.coccinea A.coccinea
1 45-1 60x28-31 1 50-1 80x20-30  1 50 -200x25-40  45-85x1 7-26
1 0 mm 
4-5 cm

4/90-9/41 
7,36 m +
1 5 cm 
ja

4-7 mm 
3-5 cm 
winter 
8-1 2 m

8-1 2 mm 
4 ,5 -6 ,5  cm 
winter 
3-5 m

— = geen opgave

ze groep omvat daarnaast slechts het complex rond de plantageplanten A. 
mapisaga Trelease en A. salmiana Otto ex Salm-Dyck, alsook haar wild- 
vorm ssp. crassispina (Trelease) Gentry.
A. gentryi komt voor op hoogtes van 2100-2800 m, waar ze groeit op 
kalksteen in een eiken-pijnbomen-zone. In relatie tot het geslacht Agave is 
zij een mesofiet, heeft relatief veel regen nodig en verdraagt de daar regel
matig voorkomende vorst en sneeuw. Haar verspreidingsgebied is uit
gestrekt, maar daarbinnen beperkt het zich tot de hoge eilanden. Aan de hand 
van de bekende topografie nog meer groeiplaatsen vermoed worden, zoals
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CACTUSKWEKERIJ GERARD GELIG
Noorderstraat 274 Hoogezand-Sappermeer

Duizenden cactussen, vetplanten en andere 
succulente planten, alles eigen, kweek en van 

goede kwaliteit, al vanaf t  1 per stuk. 
Verder een sortiment kamerplanten tegen zeer 

scherpe prijzen.

Onze 1500 mz kas is iedere vrijdag en zaterdag 
geopend van 9.00-12.00 en 13.30-17.30 uur.

Groningen Windschoten
Noorderstraat

Hoogezand Sappermeer-Oost

KWEKERIJ ”DE STIKEL”

Volop keus in cactussen en vetplanten. 
Grote collectie 

sempervivums, jatropha, 
enz. enz.

Groenwoudseweg 14 
3945 BC COTHEN 
Tel. 03436-1267

ZAADLIJST 1991 BERCHT

Bestel nu onze nieuwe zaadlijst. Vele zaden die U zoekt zult U hierin 
vinden. Naast zaden, verzameld in de natuur in Argentinië, vindt U 
vele soorten uit de geslachten Acanthocalycium, Astrophytum,
Cereus alsmede Pilosocereus, Echinocereus, Disco- Noto-, Pedio- 
en Sclerocactus, Echinopsis, Gymnocalycium, Lobivia, Mammillaria,
Neochilenia, Thelocephala, Agave, enz. enz.
Kortom, meer dan 1300 soorten wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel. na 20.00 uur 03483 - 2300.
(portokosten worden vergoed bij bestellingen boven f  10,-)

DER KAKTEENLADEN Verzendhandel

ANTIQUARISCH NIEUW ACTUEEL

Anderson/Peyote: The Divine Cactus DM 25,-; Benson/Hora of Texas Cactaceae DM 25,-; Benson/Cacti US & 
Canada (1044 S.) DM 198,-; Craig/Mammillaria Handbook Repr. DM 39,-; Champie/Cacti & Succ. El Paso DM 
24,-; Cornet/Las Cactaceas... DM 56,-; Cole/Lithops - Flowering Stones DM 169,-; Cullmann-Götz-Gröner/ 
Kakteen DM 98,-; Everson/Directory Epiphyllums DM 28,-; Earle/Cacti of the Southwest DM 29,-; Euphorbia 
Journal Vol 1 DM 85,-; Vol. 2-7 je DM 75,-; Gentry/Agaves Continental North America DM 98,-; Haage/Kakteen 
von A-Z DM 89,-; Heine/Lithops DM 28,-; Hochstatter/Pedio- und Sclerokakteen DM 59,-; Hunt7Mammillaria 
Names A-Z DM 29,80; Isley/Tillandsia DM 98,-; Innes/Handbook of Cacti & Succ. 176 S., 291 Farbfot. DM 29,-; 
Jacobsen/Handbook Succ. Plants 1-3 DM 295,-; Köhlein/Saxifragen DM 98,-; Köhlein/Freilandsukkulenten 
DM 98,-; Kümmel-Klügling/Winterharte Kakteen DM 32,-; Leuenberger/Pereskia DM 69,-; Leue/Epiphyllum 
DM 49,-; Pilbeam/Cacti for the Connoisseur DM 98,-; Peterson/Baja Adventure Book DM 36,-; Rauh/Kakteen 
an ihren Standorten DM 118,-; Rauh/GroBartige Welt der Sukkulenten DM 118,-; Rausch/Lobivia 85 DM 89,-; 
Reppenhagen/Mammillaria DM 59,-; Ritter/Kakteen Südamerika I DM 45,-; II DM 55,-; III DM 47,-; IV DM 51,-; 
Rowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents DM 135,-; Scheinvar/Cactaceas (Flora llustr. Catarinense - 
Brasil) 383 S. reich ill. DM 89,-; Scott/Genus Haworthia DM 115,-; Storms/New Growing Mesembs DM 24; 
Weniger/Cacti of Texas DM 39,-; Wiggins/Flora Baja California (1025 S.) DM 148,-

Wij leveren bijna elk boek over Cactussen en andere Succulenten. Vraag ons aan!

VRAAG ONZE GRATIS TOTAAL-CATALOGUS HOBBYBIBLIOTHEEK 1990
SUCCULENTEN BROMELIA’S ORCHIDEEËN________________________________ ____________

JÖRG KÖPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARI AT
VERSANDGESCHAFT FÜR HOBBYARTIKEL LOCKFINKE 7D-5G00 WUPPERTAL I

SPECIAAL VOOR ONZE NEDERLANDSE KLANTEN: OM NOG GEMAKKELIJKER EN GOEDKOPER TE 
KUNNEN BESTELLEN ONS NED. POSTBANKNUMMER IS VOORTAAN 3440773
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EVENEMENTENKALENDER
27 0kt : Algemene Ledenvergaderingen de

Reehorst te Ede.
3 Nov : Symposium over Succulenten in

Wageningen, Gen. Foulkesweg 37, 
Afd. Plantentaxonomie. Info het Sep
tembernummer

30-11/9-12 : VIVOKA 90 te Middelburg.
25 Mei 1991 : Goudse cactusbeurs.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Achterhoek.
Okt.lezing door Hr Jamin over Tenerife.
Nov.winterverzorging van de Succulenten.
Afd. Amsterdam.
26 Okt.door de herfstvakantie is de bijeenkomst een week 
later. Diapresentatie over de manifestatie van Exotica door 
H.Bertram.
16 Nov,HrTerbrugge over Namibië. Plaats;'DeRietwijker',3e 
Schinkelstraat 9,Amsterdam.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
8 Nov,voordracht door W. Alsemgeest. Plaats; Zaaltje van de 
speeltuinvereniging ‘Tuindorp' achter het pand Floralaan 18 
in Wageningen.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België.
26 Okt.Hr Goossens met diapresentatie in overvloeiing over 
Zuid-Afrika.
30 Nov.Hr Van den Abbeele over Uebelmannia’s. Plaats; 
Horteco.de Bavaylei 119 Vilvoorde.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
1 Nov.dia-avond te verzorgen door Hr Haak. Plaats; Groene 
Weide.Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang 19.40 
uur.
Afd. Dordrecht e.o.
8 Nov,bespreking van de zaairesultaten van april,ook de 
juiste namen worden verstrekt.Plaats; De Christelijke 
MTS.Prof.Waterinklaan 45,Dordrecht. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Drenthe.
7 Nov,jaarprogramma en uitslag van de zaaiwedstrijd.
Afd. Eindhoven.
5 Nov.diawedstrijd en F.BIankenstein ?.Plaats; 'De 
Leeuw',Provincialeweg 102,Veldhoven.Aanvang 20.00 uur
Afd. Flevozoom.
22 Okt.L.v.d.Hoeven zal een verzoekplaatjes programma 
draaien.
19 Nov, Gringo’s hobby door N.Uittenbroek. Plaats; Groen 
van Prinstererschool,Verkeersweg 51 .Harderwijk. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Fryslan.
13 Nov.Hr van Dijk met het verhaal over hoe moeilijke soor
ten te zaaien.Plaats; Zalencentrum Tivoli,Huizumerlaan 
59,Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Gooi- en Eemland.
1 Nov,lezing. Plaats; Grote zaal van Goede Herder
kerk,Simon Stevinweg 146,ingang Lieve de Key-
laan,Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Gouda e.o.
15 Nov,Nico Uittenbroek houdt een lezing over gewasbe
scherming.
Plaats;"t Brandpunt' Turfmarkt 58.Gouda. Aanvang 20.00 
uur.

Afd. 's Gravenhage e.o.
25 Okt.R.Donkelaar vertelt over Euphorbia's.
22 Nov.dia-avond door eigen leden. Plaats; Grote zaal sport
hal 'Zuidhaghe',Melis Stokelaan 1201,Den Haag. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Groningen.
15 Nov,avond verzorgd door de Mammmillaria-werkgroep. 
Plaats; Bpvenzaal van de Hortus de Wolf in Haren. Aanvang 
19.30 uur.
Afd.Den Helder e.o.
17 Nov, Henk van Dijk vertelt over Astrophytums.Plaats; 
Kantine van de Gemeentelijke Plantsoenen
dienst,Soembastraat 83,Den Helder. Aanvang 13.45 uur.
Afd. Hoeksche Waard.
8 Nov,deze avond zijn de Caudiciformen aan de beurt, Jan 
Magnin vertelt hierover en iaat dia's zien.
Plaats; Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in 
Numansdorp. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen.
6 Nov, Hr Noltee.Plaats; Rijksmiddelbare Tuinbouw
school,Energieweg 19,Nijmegen.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Rotterdam e.o.
29 Okt, Hr van Hoey Smith over de Canarische Eilan
den,nieuwe versie.
26 Nov.Hr Visser over knollen en bollen.
Plaats; Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier BO.Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Tilburg.
12 Nov, Hr. Theunissen vertelt over Notocactus.
Afd. Utrecht e.o.
8 Nov, lezing over Ceropegia's door Paul Shirley.
Plaats; Buurthuis Ravelijn,H.Graaflandstraat 2a,Utrecht. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. West Friesland.
24 Okt.dialezing door Hr de Looze,'Lente in Mexico' 
Plaats; Fam de Wit te Zwaagdijk.
20 Nov, dialezing door Hr Keizer over zijn reis naar Amerika 
waar hij o.a. de Euphorbiakweker Chuck Hanson bezocht.
Afd. Zaanstreek.
2 Nov.fotowedstrijd,ruilbeurs en de zaaiwedstrijd.
Plaats; Stadskwekerij.Brusselsestraat 10,Zaandam. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. Zeeland.
26 O kt,onderlinge ruilbeurs.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat,Middelburg. Aan
vang 19.30 uur.
Afd. Zuid Limburg.
6 Nov, lezing door Hr Liekens over Mammillaria’s 
Plaats; Gemeenschapshuis,Hoofdstraat 12,Schim
men. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zwolle.
25 Okt.lezing met dia's door Hr C.Boele over succulente 
Euphorbiaceae.
22 Nov, de traditionele Vaassense avond.
Plaats; Centrum voor Tuinbouwonderwijs,Prinses Margriet- 
straat 2,Zwolle. Aanvang 19.30 uur.

CACTUSSEN- EN VETPLANTENkWEkEHIJ

KRAMER
Hegedijk 120. 8404 GE Langezwaag 
(tussen Heerenveen en Gorredijk) 

telefoon 05130-88140 
geopend: ma.-za. 9.00-18.00 uur 

dinsdagmiddag gesloten.
OOK VEEL ANDERE SUCCULENTEN, 

o.a. Tillandsia's.

75



B L A D K A K T U S
CACTUSKW EKERIJ

I Special Plcir i ts  J
\ boeken steeds voorradig.

W ij beste llen graag voor U. H. de Vries, Folgeralaan 2B
i r [ W L  \ J Vraag onze B ladkaktus, een Drachten, tel. 05120-20699
r / w  lijs t met succu lente  lite ra tuur Kas open:

1 V  “ n. di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur
NATUUR & BOEK Bankastr. 10 zaterdag van 10.00-17.00 uur
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648.

maandag gesloten

HOVENS cactuskwekerij

In elk seizoen voor 
elke beurs een keur 
aan planten
Markt 10,5973 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693

Bestel de nieuwe cactus- 
Kunstkalender van 

Carla Wolters.
Geopend: dinsdag t/m zaterdag 

9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

FRANS NOLTEE
1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS najaarslijst aan.

Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht 
Tel. 078-124200/010-4420776

Geopend van 31 maart tot 1 november op zaterdag tussen 10 en 3 uur. Verder op afspraak.

INKOOP VERKOOP
ALLES OP HET GEBIED VAN SUCCULENTENLITERATUUR

NIEUW: Voor de Tillandsialiefhebber: Paul T. Isley: TILLANDSIA. Meer dan 240 kleurenfoto’s, 150 zwart-wit afbeeldingen en 
tekeningen. 256 bladzijden, formaat 22x28 cm. Prijs DM 118,-. Ook o.a. leverbaar catalogus Desiderata.

ANTIQUARIAT DIRK FILIPSKI
Kaiser-WilhelmstraBe 39c, 1000 Berlin 46, tel. 030-772 65 64. _________________
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Rectificatie Rectificatie Rectificatie

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,
In het Succulenta-nummer van September 1990 is de agenda voor de Algemene Vergadering van 27 Okt 1990 gepubliceerd. 
Deze publicatie is onvolledig,het agendapunt verkiezing nieuwe bestuursleden is niet opgevoerd.
Bij deze wil ik dit corrigeren en hierna volgt de korrekte agenda.

AGENDA
1. Opening door de vice-voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 7 April 1990.Deze notulen staan afgedrukt in het Juli/ 

Aug. nummer.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Begroting 1991.
5. Vaststellen kontributie 1991.
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Afgetreden is de voorzitter Hr Defesche. Op 2 April 1990 heeft de afdeling Eindhoven Hr F.A.P. van Tricht ais kandidaat 
voor deze funktie voorgedragen.
Zoals op 7 April aangekondigd zal onze vice-voorzitter zijn werkzaamheden per 27 Oktober 1990 beëindigen. Voor 
deze funktie heeft zich nog geen kandidaat gemeld.

7. Verslag van de lopende zaken
8. Rondvraag.
9. Vaststellen datum en plaats volgende Algemene Vergadering.

F.R. de Groot,secretaris

NIEUWS VAN ONZE
BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN.

Cactusflora.
23 Okt, Hr FNoltee met Yemen.
27 Nov, Hr L.Vancriekinge met Brazilië.
Plaats,Prov.lnstit. voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest 
3000 te Leuven.
Cactusvrienden Limburg.
19 Nov,het Zuid-westen van de V.S deel 2 door Henk de 
Looze.
Plaats; Cultureel Centrum van Heusden-Zolder.Aanvang
20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
15 Nov.diavoordracht Brazilië deel 1 door L.Vancriekinge. 
Plaats; Lokaal ‘Vogelzang,Miksebaan 25,Bras-
schaat.Aanvang 20.00 uur.
Grusonia.
9 Nov, Najaarsruilbeurs met een aanvullend programma. 
Plaats; Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt.
Aanvang 20.00 uur.
Islaya.
2 Nov, diawedstrijd.
Plaats; R.B.S./R.M.S.,Stationstraat 82,Aalter.Aanvang
20.00 uur.
Leuchtenbergia.
21 Dec,Cactussen in Spanje, door W.Dams
Plaats; Dienstencentrum,Schoolstraat 44,Schilde.Aanvang
20.00 uur.

WIJZIGING secretariaat Brabant-België.

De redaktie en het secretariaat berusten vanaf Oktober 1990 
bij
Mare Verreth
Schriekstraat 77,2223 Heist op den Berg (Schriek)
Ook maken wij er U op attent dat vanaf 1 Okt 1990 de 
postnummers in België gewijzigd zijn.

HEEFT U NOG MOOIE DIA’S

Gewone en bijzondere planten 
Planten in het landschap 
Bloemen en zaadbessen

Als u deze ter kopieëring tijdelijk 
wilt afstaan, zou uw diathecaris er 

graag meer van horen of lezen.
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E X O T I C A
-  DETAILHANDEL & GROOTHANDEL -  

EU R O PA'S GROOTSTE KEUS AAN ANDERE SUCCULENTEN
Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, Cyphostemma, Dioscorea, 
Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, Ipomoea, Jatrppha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Ptero- 
discus, Sarcocaulon, Trichocaulon, Bolgewassen . . .  en nog veel meer!

KOSTELOZE LIJST OP AANVRAAG.
Ernst S pecks, Am  K lo ster 8, D -5 1 4 0  E rke len z-G o lkra th  

BRD, T e l.:  0  24  31 / 7 3 9  56 , FAX: 0  24  31 /4 4  95
Openingstijden: april — sept., zaterdags 9 —14 uu r; —  Andere tijden alleen na telefonische afspraak I

CACTUS FLORA NIEUWS
15e jaargang nr. 1, sept. 1990. Versch ijn t 10 maal per jaar.
Lokaal: Prov. Inst. voor Tuin- en Landbouw, Mechelse Vest, 3000 Leuven.
Voorzitter: W illy  Put, ’s Hertogenlaan 119, 3000 Leuven. Tel. 016/23.71.05 
Ondervoorzitter +  M ateriaalmeester: Roger Saelens, Grote Molenweg 104, 3020 Herent. 
Tel. 016/23.93.36
Secretaresse: M ia S tallaert, Mechelsteenweg 745, 3020 Herent. Tel. 016/48.89.99 
Kassier: Hubert Juveyns, Overw inningsstr. 5, 3200 Kessel-Lo. Tel. 016/25.40.23 
B ib lio thecaris: Pierre Timmermans, Corthoudslaan 36, 3041 Pellenberg. Tel.: 016/46.09.00 
Ledenadm inistratie: Jan Bijnens, P. Nollekensstr. 92, 3200 Kessel-Lo. Tel. 016/25.82.30. 
Redactie: Jos Laenen, S ta tionstraa t 3, 3100 Heist-op-den-Berg. Tel.: 015/24.17.62 
Reimond Artoos, G roenstraat 57, 2980 Boortmeerbeek. Tel. 016/60.38.94 
Lidgeld: België leden 300 fr. rek.nr.: 230-0243602-55 - Bijleden 100 fr. - Jeugdleden 100 fr. 
Buitenlandse leden 500 fr. Per in ternationale postw issel aan de ledenadm inistratie. 
A ktiv ite iten jaar loopt van september to t augustus.

Ook deze zomer hebben wij niet stilgezeten. Resultaat? Wij hebben nu voor U gereed 
staan een schitterende collectie planten zoals: Uebelmannia, Navajoa, Pedio, Tephro enz. 
enz. Vergeet ook niet Mammillaria Theresae en Mammillaria Goldii en de vele prachtige 
Euphorbia’s.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXM0ND
lel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89

Te koop gevraagd collecties oude planten, zowel cactussen als andere succulenten.

DE KALENDER VOOR 1991 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 1991 ”  op giro 680596 of 
bank 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta Volkel. De prijzen zijn als volgt:

één kalender
2 kalenders
3 kalenders 
4of 5 kalenders

f  10,50 
f  8,50 p. stuk 
f  7,50 p. stuk 
f  7,00 p. stuk

6 of 7 kalenders f  6,75 p. stuk 
8 tot 19 kalenders f  6,50 p. stuk 
20 of meer kalenders f  6,00 p. stuk

De kalenders zijn ook a f te halen op de Algemene Vergadering van 27 oktober 1990 in de Reehorst te Ede.
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VIVOKA 1990

Dit jaar houdt de Vivoka commissie alweer voor de 
10e maal haar grandioze tentoonstelling van Vis
sen, Vogels en Kaktussen.
Voor deze jubileumshow zal de commissie dan ook 
haar beste beentje voorzetten.
Deze show wordt wederom gehouden in de Vlees
hal van het Stadhuis aan de markt te Middelburg 
(centrum) van 30 november t/m 9 december. De 
show wordt georganiseerd door een commissie, 
samengesteld uit de meewerkende verenigingen.

Barbus Conchonius, tropische zoet en zoutwater 
vissen.
De Vogelliefhebbers, tropische vogels.
Succulenta afd. Zeeland, kaktussen en succulen
ten.
Aviornis, sierwatervogels.

Verder werken mee:
Vogelasiel De Mikke.
Zeeuwse Fuchsia Vereniging.
Wekking Orchideeënkwekerij.
Maas hoveniersbedrijf

De openingstijden zijn dagelijks van 10 tot 22 uur; 
zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur; woensdag 5 
dec. van 10 tot 18 uur.
De entree bedraagt f 3,-- per persoon, kinderen tot 
12 jaar t  1,50.

T.b.v. deze show wordt tevens een grote verloting 
gehouden, loten zijn verkrijgbaar tijdens de show è 
f 1,-per stuk.

De VIVOKA commissie ziet Uw komst gaarne tege
moet.
Voor meer informatie kunt U bellen 01105-2595.

Bertus Spee, secretaris

NIEUWE TAXA EN COMBINATIES IN BRADLEYA 6 
(1988):

Aizoaceae
Conophytum sect. Minuscula (Schwantes) Tischer 
ex Hammer (p. 104)
C. sect. Pellucida (Schwantes) Tischer ex Hammer 
(p. 104)
C. sect. Saxetana (Schwantes) Hammer (p. 104)
C. sect. Tuberculata (Schwantes) Tischer ex Ham
mer (p. 104)
C. sect. Wettsteinia (Schwantes) Tischer ex Ham
mer (p. 104)

Asclepiadaceae
Echidnopsis sect. Glabra Bruyns (p. 8)
E. sect. Profundicorona Bruyns (p. 31)
E. malum (Lavranos) Bruyns (p. 43)
E. scuteilata ssp. dhofarensis Bruyns (p. 18)
E. scuteilata ssp. australis Bruyns (p. 19)
E. scuteilata ssp planiflora (Bally) Bruyns (p. 19) 
E. sharpei ssp. ciliata (Bally) Bruyns (p. 38)
E. sharpei ssp. repens (Dyer & Verdoom) Bruyns (p. 
37)

Cactaceae
Arrojodoa rhodantha ssp. canudoensis (Buining & 
Brederoo) Braun (p. 90)
A. rhodantha var. theunisseniana Buining & Brede
roo) Braun (p. 90)
Carnegiea polylopha (de Candolle) Hunt (p. 100) 
Cereus subg. Brasilicereus (Backeberg) Braun (p. 
87)
C. subg. Ebneria (Backeberg) Hunt (p. 100)
C. adelmarri (Rizzini & Mattos) Braun (p. 86)
C. alacriportanus var. bageanus (Ritter) Braun (p. 
86)
C. alticostatus (Ritter) Braun (p. 86)
C. calcirupicola var. cabralensis (Ritter) Braun (p. 
86)

C. calcirupicola var. cipoensis (Ritter) Braun (p. 86) 
C. campinensis (Backeberg & Voll) Braun (p. 86)
C. campinensis var. piedadensis (Ritter) Braun (p. 
86)
C. goiasensis (Ritter) Braun (p. 86)
C. lanosus (Ritter) Braun (p. 86)
C. markgrafii (Backeberg) Braun (p. 87)
C. neonesioticus (Ritter) Braun (p. 86)
C. neonesioticus var. interior (Ritter) Braun (p. 86) 
C. phaeacanthus var. breviflorus (Ritter) Braun (p. 
87)
C. saddianus (Rizzini & Mattos) Braun (p. 86)
C. sericifer (Ritter) Braun (p. 86)
Cleistocactus winterae ('winteri') Hunt, nom. inval, 
(p. 100)
Coleocephalocereus subg. Buiningia (Buxbaum) 
Braun (p. 92)

Echinicereus cinerascens var. septentrionalis Tay- 
lor (p. 68)
E. cinerascens var. tulensis (Bravo-Hollis) Taylor (p. 
69)
E. longisetus var. delaetii (Gürke) Taylor (p. 79)
E. parkeri Taylor (p. 73)
E. parkeri var. gonzalezii Taylor (p. 74)
E. polyacanthus var. huitcholensis (Weber) Taylor 
(p. 82)
E. rayonesensis Taylor (p. 75)
E. stramineus var. occidentalis Taylor (p. 70)

OPROEP AAN P.C. BEZITTERS!

Neem kontakt op met de secretaris

Samen kunnen we werk besparen 
Samen kunnen we gegevens uitwisselen 

Samen kunnen we iets opbouwen 
Samen kunnen we een floppy-check opzetten
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Opgaven voor het december-nummer moeten vóór 15 
november 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.

Gevraagd: Liefhebbers van Haworthia’s en andere kleinblij- 
vende vetplanten, die mij willen helpen bij het beginnen van 
een verzameling. L. Gebruers, Meidreef 74, 2547 Lint (B). 
Tel. 03.455.32.32.
Gevraagd: Contact met liefhebbers (ook Franstalig) van Chi- 
lenen. Tevens gevraagd oude Ritter-planten of nakomelin
gen hiervan en allerhande "Chilenen” , speciaal Copiapoa 
melanohistrix. L. Groenweghe, Lambrechtslaan 82, 1710 
Nilbeek (B). Tel. 02.569.46.61.
Te koop: 30 jaargangen Succulenta 1958 t/m 1987, in één 
koop f 100,-. Tevens jaargangen Succulenta 1953, 1954, 
1957 t/m 1963, 1966 t/m 1984 en K.u.a.S. 1979 en 1980 ó 
f 5,- per jaargang. Mevr. A. Hoekstra, Clusiusstraat 12, 
1504 HH Zaandam. Tel. 075-350322.

NIEUWE LEDEN

Slomp R.G.J., Dahliastraat 258, 3333 GN Zwijndrecht 
Aalpoel B., Korte Binnenweg 4, 7383 CK Voorst 
Waltje H.M., Graafseweg 257, 6532 ZJ Nijmegen 
Broekhuizen G.R., Zwaardemakerstraat 13 I, 1097 SE 

Amsterdam
Weenink J. mevr., Kastanjestraat 6, 2651 TR Berkel 
Weijtmans T., Rauwbrakenweg 8, 5056 EJ Berkel-Enschot 
Holleman M., De Vriesstraat 21, 5344 JA Oss 
Schriks M., Saturnusstraat 10, 5721 BS Asten 
Sluijs J. van, Amarildljk 53, 4706 AB Roosendaal 
Jansen-Stern H.M., Schubertstraat 6, 7204 PT Zutphen 
Jonker M., De Wuyver 8, 1723 LJ Noord-Scharwoude 
Peters M.C.A.M., Blokpolder 23, 5235 TW Den Bosch

Kuiper K., Herepad 3, 9791 EK Ten Boer 
Deblieck H., Lijsterbeekstraat 30, 08200 St. Michiels 

2000 Belgiö
Vandersteene A., Warandestraat 114, 09780 Zeulte 

2000 BelgiS
Bakker R., Kievitlaan 11, 1742 AA Schagen 
Hoorn H.J. van, Gasthuisring 21D, 5041 DP Tilburg 
Tolk D., Hogedijk 9A, 2445 BD Aarlanderveen 
Cools H., Rontgenstraat 18, 5021 NL Tilburg 
Bregman J. mevr., Hemmerbuurt 36, 1607 CJ Hem 
Butler A.P., Zonnebloemstraat 50, 2565 RZ Den Haag 
Rijn Tiny van, Noordeinde 129, 2371 CP Roelofsarends- 

veen
Brounen J.A., Kerkplein 26, 6075 HA Herkenbosch 
Smit Th., Noordersingel 13, 2651 LR Berkel-Rodenrys 
Cardozo dhr./mevr., Provincialeweg 68, 5398 JN Maren- 

Kessel
Wouters A., Woutersweg 59, 2691 PN 's-Gravenzande 
Waal B. de, Dravik 30, 5161 XP Sprang-Capelle 
Leerdam J.A. van, Wilgenlaan 2, 4171 AR Herwijnen 
Ruiter C.A. de, Polanenstraat 6, 4931 XC Geertruidenberg 
NA Kinokuniya Corp Ltd., PO Box (NDLA) 36, Hongo 

Tokyo 113, 30610 Japan
Bounen F.T.S./K. Graaf v.d., Korte Langestraat 73, 2312 XD 

Leiden
Eichler M„ TeichstraBe 21, 02304 Laboe, 30080 B.R.D. 
Tarrington Exotlcs, PO Box 40, 03328 Teesdale Vic.,

30500 AustraliS
Veer G. v.d., Beresteinseweg 20, 1217 TJ Hilversum 
Wijnants Peter, Kapelsesteenweg 299, 02070 Antwerpen/ 

Ekeren, 2000 BelgiS
Letter P., 9 Prospect Street, Launceton Tas. 7250 

30500 AustraliS
DaniSIs Willy, Robsonplein 33, 02300 Turnhout, 2000 

BelgiS
Fickenscher H., Sonnenweg 8, 03550 Marburg, 30080 B.R.D. 
Madern J., Weerdelbuorsterwei 10, 9295 LL Westergeest 
Wagenaar-v.d. Wielen S., Poelendaleweg 36, 4335 HR 

Middelburg
Mulder J., Gentiaanstraat 17, 6026 VJ Maarheze 
Jansen A.C., Mollenstraat 11, 5571 BK Bergeijk 
Mudde J., Kattendijk 25, 2831 AA Gouderak 
Bloem E., Hammerskoldweg 19, 7242 HV Lochem 
Molen N. v.d., Palestrinalaan 979, 8031 VC Zwolle 
Sinderen R. van, Rode Klaver 59, 8607 EJ Sneek 
Bruseker J.H., Wilhelminalaan 15, 7204 AB Zutphen

ADVERTEREN OP DE WITTE PAGINA'S

Vanaf nu is het ook mogelijk om op de laatste pagina te 
adverteren.
Advertentietarieven WITTE pagina’s, min. 1/2 jaar kontrakt, 
betaling vooraf.
1/4 pagina f 200,-; 1/2 pag. f 400,-; 1 pag. f 800,-.
M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel. 
04102-1964.

Bewaarbanden voor Succulenta ’s

Verenigingsspeldjes 
Ansichtkaarten 
Propaganda folders

Mevr. v. Die
Molenweg 56,

6741 KA Lunteren

DIATHEEK
Het is stil geweest rond de diatheek, 
maar wij hebben niet stil gezeten.
Vanaf januari zijn verkrijgbaar series'over 
de volgende geslachten:
Serie 1 Honderd mooie cactussen 
Serie 2 Honderd mooie vetplanten 
Serie 3 Het geslacht Echinocereus 
Serie 4 Het geslacht Gymnocalycium 
Serie 5 Het geslacht Mammilaria 
Serie 6 Het geslacht Euphorbia
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bijvoorbeeld in de Siërra Concepcion del Oro in noordoostelijk Zacatecas. 
Als holotype werd het door Gentry onder nummer 201 59 verzamelde ma
teriaal gekozen, omdat de Cerro Potosi nabij Galeana in Nuevo Leon ge
makkelijk toegankelijk is en omdat de auteur van mening is dat A. gentryi 
op deze standplaats het meest typisch is. Synnott (1989: 69) geeft een 
goede zwart/wit-foto van een exemplaar van deze plek. Gentry (1982: 
598) schrijft: "Op bepaalde groeiplaatsen, zoals op de hoge bergen ten 
oosten van Saltillo, ziet men een grote verscheidenheid in de bloeiwijzen. 
De schermen kunnen op zeer korte zijtakken staan, die nauwelijks boven de 
grote, aanliggende bractee uitkomen, met als resultaat een lineaire of cla
vate vorm van de bloeiwijze."
In de Siërra Parras in zuidelijk Coahuila groeit A. gentryi samen met A. par- 
rasana Berger. Beide soorten hebben een bloemschacht, die karakteristiek 
schubvormig is met vlezige bracteeën. Gentry geeft daarvoor de volgende 
verklaring: "The bunching of bracts appears to be an adaptation preventing 
cold injury to the growing bud initial."

Zusammenfassung
Ein Vergleich der ausgezeichneten Farblithographie von Agave macroculmis Todaro (1890) 
mit der von Gentry (1 982) damit identifizierten Agave aus den Höhenlagen der östlichen Siër
ra Madre des nördlichen Mexico, lafSt Zweifel aufkommen, ob beide Pflanzen tatsachlich iden- 
tisch sind.
Georg Albano von Jacobi, der im 19. Jahrhundert als Autoritat auf dem Gebiet der Agaven 
galt, hielt eine im Garten zu Herrenhausen auslaufertreibende A. salmiana Otto ex Salm-Dyck, 
aus welchen Gründen auch immer, für identisch mit der von Salm-Dyck (1 834) beschriebenen 
A. atrovirens Karwinski. Der botanische Garten zu Berlin besafS offenbar die echte A. atrovi- 
rens, die für Jacobi folglich eine andere Art darstellte und die er (1 864) als A. latissima neu 
beschrieb.
Der Identitat einer von Jacobi (1 865) beschriebenen A. coccinea Roezl, die er systematisch 
zwischen A. ferox Koch und A. potatorum Zuccarini steilte, wegen der ' 'tief und schart ausge- 
buchteten Blattrander, mit sehr hohen, deltaförmigen, fleischigen Stachelkissen", wurde nie 
ganz sicher geklart. Todaro zeigt jedoch (1890) die ausgezeichnete Farblithographie einer 
Agave mit über 3,5 m Durchmesser, die im botanischen Garten zu Palermo als A. coccinea 
kultiviert wurde und beschreibt sie als A. macroculmis. Berger stellt (1915) diese Art ganz 
selbstverstandlich als Synonym zu A. latissima, also die echte A. atrovirens, die ihm zufolge in 
den Garten haufig als A. coccinea Hort. (nicht: Roezl ex Jacobi) verbreitet ist.
Chifflot (1 906) berichtet von einer im botanischen Garten zu Lyon zu Blüte gelangten A. coc
cinea mit einer 1 2 m hohen Infloreszenz, Schulze (1 942) ebenfalls von einer A. coccinea im 
botanischen Garten zu Berlin mit einem über 7 m hohen Blütenstand. Beide Exemplare brach
ten, wie schon Todaro's A. macroculmis, auch Bulbillen hervor.
Berger halt (1915) ''eine von C.A. Purpus auf der hohen Siërra Mixteca bei 8 -10000 Fu(J 
(2400-3000  m) bei Coxcatlan (Süd-Puebla) gesammelte Pflanze für vielleicht dieselbe A rt", 
wie A. coccinea Roezl ex Jacobi, die aus Samen gezogen wurde, den Roezl 1 859 aus Mexico 
einschickte. Aus Roezl's Reiseberichten (1860) geht hervor, dall er Ende Dezember 1858 
von Oaxaca Stadt aus, über Coajimoloja und Cajones, nach Choapan unterwegs war. In die- 
sem Gebiet der Siërra Villa Alta wachst A. atrovirens, sodalS es sehr gut möglich ist, daS er 
1859 dort gesammelten Samen als A. coccinea nach Europa geschickt hat.
Die Tabelle zeigt deutlich, date die A. macroculmis sensu Gentry mit ihren 45-85 cm langen 
Blattern und ihrer 3-5 m hohen Infloreszenz unmöglich die in den Garten als A. coccinea kulti- 
vierte A. atrovirens mit bis über 2 m langen Blattern und bis zu 1 2 m hohen Blütenstanden 
sein kann. Die von Gentry (1982) beschriebene Agave benötigt daher eine neue Name. 
Ein charakteristisches Merkmal der A. macroculmis sensu Gentry ist der dicht mit Brakteen be- 
setzte Blütenschaft, sowie deren Haufung unterhalb der Rispe. Davon ist auf Todaro's Tafel 
nichts zu sehen, wie auch Gentry selbst einraumt. Er versucht dafür die klimatischen Verhalt- 
nisse in Palermo verantwortlich zu machen. Die Infloreszenz der von Gentry beschriebenen 
Agave ist eine wirklich massige Struktur, weshalb er wohl auf den trefflichen Namen 'macro
culmis' zurückgriff, ohne offenbar Todaro's Beschreibung auszuwerten.
Es ist dem Autor eine besondere Freude, diese höchst beeindruckende und distinkte Pflanze zu 
Ehren von Dr. Ploward Scott Gentry, der die Taxonomie und Systematik der Agaven für das 
letzte halbe Jahrhundert bestimmt hat, Agave gentryi Ullrich spec. nov. zu benennen. Die Be
schreibung folgt der von Gentry (1 982: 598) für A. macroculmis sensu Gentry gegebene 
Diagnose.
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Cactofiel of Cactophilie

HAN DAAMEN

In overleg met de redactie start ik hier gaarne een nieuwe rubriek en wel 
over postzegels. Een rubriek natuurlijk waarbij de succulent op de postzegel 
voorop staat. Andere succulente tijdschriften zijn ons voorgegaan; wij vol
gen maar hopen ons eigen gezicht hieraan te geven.
Maar waarom aandacht voor ''succulente'' postzegels? 's Zomers hebben 
we onze handen vol aan onze kas. Maar dan volgt de herfst en aansluitend 
de winter. De cactussen gaan in rust en wat doet dan de liefhebber! Juist, 
hij heeft nu de tijd om andere facetten van de hobby op te pakken. Succu
lenten op postzegels bijvoorbeeld.
De laatste jaren zijn in de filatelie thematische verzamelingen zeer in trek. De 
een spaart schilderijen, de ander dieren of bloemen. Zo'n thema is vaak zo 
omvangrijk dat het spoedig zijn aantrekkingskracht weer verliest. Velen zijn 
verstandig en overgegaan op het verzamelen van een deelgebied. Wie wel 
eens op de Goudse cactusbeurs is geweest, heeft kunnen genieten van de 
exposities van Herman Busser, foto's van postzegels met succulente afbeel
dingen. Dit is zo'n verzameling. Ik neem aan dat hij en ik niet de enige zijn 
onder onze leden die interesse hebben voor deze kant van de hobby. 
Succulenten staan niet alleen op postzegels, maar ook op enveloppen en 
stempels. Ook dit behoort tot de filatelie. De DDR is bijvoorbeeld (nog) één 
van die landen, waar fraaie stempels te vinden zijn. Ook de postzegels uit 
dat land zijn niet te versmaden. Maar wat wil je, als ene Walther Haage 
meehelpt materiaal te verstrekken voor het ontwerpen van zegels.
Een postzegelverzameling met een thema is interessant. Nog interessanter 
wordt het als u naar achtergronden gaat zoeken, welke richting dan ook. 
Gaarne wil ik in deze rubriek u hierover meer vertellen.
Helmersf/at 51 , 4707 CN Roosendaal (WOtdt Vervolgd)

214



KRITISCH BESCHOUWD

Over de taxonom ie van Discocactus zehntneri
Britton & Rosé emend. Buining & Brederoo

PIERRE J. BRAUN

Al geruime tijd wordt in liefhebberskringen de vraag gesteld of en in welke 
mate de witbedoornde Discocactus-soorten (D. albispinus, D. araneispinus 
en D. boomianus) uit Centraal- en Noord-Bahia (Brazilië) met elkaar en met 
de reeds in 1 920 door Britton en Rosé beschreven D. zehntneri verwant 
zijn. Sedert de ontdekking van deze witbedoornde Discocactussen door 
A.F.H. Buining en L. Horst in de jaren 1 968, 1 972 en 1 974 zijn meer dan 
1 5 jaar voorbijgegaan. De groeiplaatsen zijn daarna meermaals bezocht en 
de "soorten”  konden in de cultuur in alle ontwikkelingsstadia bestudeerd 
worden.

1. De infraspecifieke taxa van Discocactus zehntneri Br. & R.
Al spoedig na de herontdekking van D. zehntneri was het duidelijk, dat de 
geografisch niet ver daar vandaan groeiende D. araneispinus Buin. & Bred. 
nauw verwant is. Dit taxon onderscheidt zich alleen door de meer afgeplat 
bolvormige groei en de dunnere, spinachtig omwonden, meer of minder 
aanliggende dorens, terwijl D. zehntneri meer afstaande, stijve en iets dikke
re dorens bezit. Intussen zijn ook overgangsplanten gevonden die niet een
duidig bij de een of de ander kunnen worden ingedeeld. Een combinatie van 
D. araneispinus tot variëteit schijnt derhalve gerechtvaardigd en komt ook 
overeen met het voorstel, dat Taylor (1981) maakt na het vergelijken van 
herbariummateriaal.

Discocactus zehntneri var. araneispinus (Buining et Brederoo) P.J. Braun 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Discocactus araneispinus Buining et Brederoo ex Theunissen, in Theunissen, J.: Dis
cocactus, Succulenta 56 (1 1): 258-259. 1977 (U, holo); A.F.H. Buining: Discocactus, 39- 
46, Venlo 1 980

Eveneens nauw verwant is een verder oostelijk groeiende populatie, die als 
Discocactus albispinus Buin. & Bred. werd beschreven. Naast de geografi
sche afzondering onderscheiden deze planten zich door een geringere nei
ging tot spruiten, duidelijk grotere lichamen en een zeer lange, krachtige be- 
doorning. Deze verschillen zijn niet toe te schrijven aan onderscheidbare 
ecologische omstandigheden, maar genetisch vastgelegd, wat duidelijk naar 
voren komt bij de kweek van zaailingen in de cultuur. Om die redenen moet 
ook dit taxon als goede variëteit erkend worden en niet als forma (Riha 
1983).

Discocactus zehntneri var. albispinus (Buining et Brederoo) P.J. Braun 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Discocactus albispinus Buining et Brederoo, Cact. Succ. Journ. Amer. 46: 252, 
1974 (U,holo); A.F.H. Buining: Discocactus, 52-56, Venlo 1980
Synoniem: Discocactus zehntneri forma albispinus (Buin. & Bred.) Riha, in Kaktusy 1 9 (2): 26- 
2 7 . 1 9 8 3
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1. Discocactus zehntneri (HU441)
2. Discocactus zehntneri var. araneispinus HU 440)
3. Discocactus zehntneri var. araneispinus (H U 440)
4. Discocactus zehntneri var. albispinus (HU390)
5. Discocactus zehntneri var. albispinus (HU390)
6. Discacactus zehntneri var. boomianus; twee volwassen 

planten op zandsteenrotsen m et het typische 
langbedoornde cephalium; typevindplaats Morro de Chapeu,
Bahia (Brazilië), Braun 633

7. Volwassen planten: Discocactus zehntneri var. boomianus 
(grote plant, leg. K.l. Horst 1988 op de

typevindplaats HU 222) en D. zehntneri var. horstiorum (kleine 
planten, K.l. Horst 667)

8. Discocactus buenekeri (leg. R. Bueneker)
Foto's: P.J. Braun

Geografisch ver verwijderd en, zoals men dacht, zeer geïsoleerd op de Cha- 
pada Diamantina in Centraal-Bahia groeit Discocactus boomianus Buin. & 
Bred. Typische kenmerken van deze cactus zijn het zeer sterk- en langbe
doornde cephalium en de slankere bloemen. Ook dit taxon dient tot D. zehnt
neri gerekend te worden.

Discocactus zehnteri var. boomianus Buining et Brederoo) P.J. Braun comb.
et stat. nov.
Basioniem: Discocactus boomianus Buining et Brederoo ex Buining, Succulenta 50 (2): 
26.1971 (U, holo); A.F.H. Buining: Discocactus, 35-39, Venlo 1980

Sedert 1 988 kennen we nog een populatie uit de nauwe verwantschap van 
D. zehntneri, die gevonden werd tijdens een inspannende reis in de hoge 
berggebieden tussen de groeiplaatsen van D. zehntneri var. boomianus en 
D. zehntneri var. zehntneri. Deze planten wijken vooral af door hun kleine li
chaam; in hun dunne, flexibele bedoorning lijken zij op de var. araneispinus, 
in de cephaliumbedoorning evenwel de var. boomianus. Deze kleine planten 
onderscheiden zich zo duidelijk van de overige variëteiten, dat zij als nieuw 
infraspecifiek taxon beschreven wordt.

Discocactus zehntneri var horstiorum P.J. Braun var. nov.
A D. zehnteri Britton et Rose emend. Buin & Bred. recedit corpore minore, cephalio minore 
cum saetis longioribus, flavobrunneis ad rubris, radice rapiformi, 1 5-1 8 costis, spinis breviori
bus, tenuibus et flexibilibus. Habitat: Brasilia, regio borealis Bahiae. Typi: 1 988, Kurt Ingo Horst 
667 (ZSS; holo), (B; iso), (K; iso), (KOELN; iso).

Discocactus zehntneri var. horstiorum onderscheidt zich van var. zehntneri 
door de kleinere groeivorm, het kleinere cephalium met geelbruine tot rode, 
langere dorens, de penachtige wortel, het grotere aantal ribben en de korte
re, dunne en flexibele dorens.

Beschrijving:
Lichaam 3-4 cm diameter, 1-3 cm hoog, afgeplat bolvormig, op latere leef
tijd iets spruitend, met konische, penachtige wortel; 15-18 ribben die volle
dig opgelost zijn in kleine knobbels; op elke knobbel een witbewolde areool 
met 1 0-1 8 dorens, flexibel, 0,1 -0,2 mm dik, 1 2-22 mm lang, eerst bruin
geel met roodachtige punt, later wit met zwarte punt.
Cephalium 1 -2 cm in diameter, tot 1 cm hoog, met zwak gewonden, bruin
gele, later lichtgrijze of bruinrood-zwarte, 2,5-4, maximaal 6 cm lange 
borstelharen/dorens en lichtbeige wol.
Groeiplaats Noord-Bahia, in hoge berggebieden (ca. 1 000 m), slechts zeer 
plaatselijk voorkomend, bergcaatinga, samen met Micranthocereus, Melo-



cactus en Pilosocereus. De planten werden uitsluitend gevonden groeiend in 
mangaanerts. Helaas wordt dit erts in afzienbare tijd gewonnen, waardoor 
gerekend moet worden met het in de natuur verdwijnen van deze variëteit. 
Holotype (1 988,  Kurt Ingo Horst 667) gedeponeerd in het herbarium van 
de Stadtische Sukkulentensammlung Zürich (ZSS); isotypen bevinden zich in 
de herbaria van de Botanische Garten und Museum Berlin (B), de Royal Bo
tanie Gardens Kew (K) en het succulentarium van de Universiteit van Köln 
(Koeln).
Het nieuwe taxon wordt benoemd ter ere van de vinders Kurt Ingo en Susi 
Horst (Arroio da Seca, Rio Grande do Sul, Brazilië).

2. De taxonom ische positie van D isco cactu s buenekeri Abraham .
Het is duidelijk, dat D. zehntneri een zeer variabele soort is met een versprei
dingsgebied in Noord- en Centraal-Bahia.

Tabel 1. Graduele vergelijking van de kenmerken van de infraspecifieke taxa van Discocactus 
zehntneri en Discocactus buenekeri.

Lichaamsgrootte Dorenlengte Spruitneiging Ribbenaantal
+ albispinus albispinus buenekeri buenekeri

zehntneri zehntneri araneispinus araneispinus
boomianus boomianus horstiorum horstiorum
araneispinus araneispinus boomianus boomianus
buenekeri horstiorum zehntneri zehntneri

— horstiorum buenekeri albispinus albispinus

Tabel 2. Morfologische vergelijking van de infraspecifieke taxa van Discocactus zehntneri en
Discocactus buenekeri

zehntneri buenekeri
var. var. var. var. var.
zehntneri albispinus araneispinus boomianus horstiorum

Groeiplaats N-Bahia N-Bahia N-Bahia C-Bahia N/C-Bahia N-Bahia
Spruitneiging zwak zwak middelmatig sterk middelmatig sterk
Hoogte 10 10-1 1 6 6-7 1-3 3
Breedte 7 5-7 10 10-12 3-4 6
Wortel vertakt vertakt vertakt vertakt penwortel penwortel
Cephalium
-breedte 3 ,5 2-3 4 ,5 4 ,5 1-2 3
-dorens 2 2,5-3 7 4 1-2 0 ,7
Ribben 12-13 12-13 16-20 21 15-18 14-1 9
-hoogte 1 1 1 1 0 ,3 -0 ,6 0 ,5 -0 ,7
-breedte 1,5 2 1 1-1,3 2-5 5
Areolen
-lengte 1 2-13 10 3 7 1-3 3
Dorens star star ± star flexibel flexibel flexibel
-dikte 0,1 5 0,1 5-0,2 0,1 0,1 0 ,0 1 -0 ,0 2 0 ,0 2
Randdorens 1 1 9-1 1 1 2-1 3 1 6 10-18 14-18
-lengte -4,2 -7 -3,5 -3 -2,2 -0,5
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Een oude spruitende p lant en twee jongere planten van Discocactus zehntneri var. horstiorum (Horst 667) te zamen met

Melocactus zehntneri op de typevindplaats. Foto: K.l. Horst

In deze samenhang komt ontegenzeggelijk de vraag naar voren of ook de on
langs beschreven, eveneens in Noord-Bahia groeiende, Discocactus buene- 
keri Abraham (1987) thuishoort in de rang van een infraspecifiek taxon. 
Abraham beantwoordt deze vraag en voert daartoe de volgende (overwe
gend kwantitatieve) onderscheidende kenmerken aan:
- de grootte van de planten en de dorens
- het volledig opgelost zijn van de ribben in knobbels
- het sterke spruiten
- het sterk met schubben bezette receptaculum
- de grotere zaden.

Deze kenmerken worden echter op grond van volgende overwegingen gere
lativeerd:
- D. zehntneri var. horstiorum blijft eveneens zeer klein
- Het areool en de dorens van D. buenekeri komen in hun structuur volledig 

overeen met die van de var. araneispinus.
- Het opgaan van de ribben in knobbels is ook bij D. zehntneri s.l. (vooral bij 

de var. araneispinus) waar te nemen.
- Het spruitende karakter is ook bij de var. araneispinus zeer sterk aanwe

zig-
- Even sterk bebladerde bloemen hebben de var. zehntneri en de var. ara

neispinus, evenwel niet de var. boomianus.

Uiterlijk, bloem en vrucht duiden op een zeer nauwe verwantschap met D. 
zehntneri, waarbij D. buenekeri tot op zekere hoogte een voortgang schijnt 
te zijn van de var. araneispinus. De kenmerken zijn een verder voortgeschre
den spruit-, rib- en dorenreduktie, met ernaast een versterkte spruitneiging. 
De grotere zaden dient men niet zonder meer veel waarde toe te dichten, al
hoewel dit verschil zeer opmerkelijk is. Iets soortgelijks ziet men ook bij Melo
cactus diersianus Buin. & Bred., waarvan de forma-‘rubrispinus (Ritter) P.J.
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Braun zaden heeft die bijna twee keer zo groot zijn als van het type. Bij het 
zaad van D. buenekeri is in 't bijzonder opvallend de grote, ver uitstekende 
hilum-micropyle-zoom (volgens Abraham "hoedrand"). Een parallelle ont
wikkeling ziet men bij de eveneens in Noord-Bahia voorkomende soorten D. 
bahiensis Br. & R. emend. Buin. & Bred. en D. subviridigriseus Buin. & Bred.. 
Na verder onderzoek aan cultuurplanten en aanvullende veldstudie zou een 
combinatie van D. buenekeri tot variëteit ernstig overwogen dienen te wor
den.

De lijst van variëteiten van Discocactus zehntneri ziet er derhalve als volgt 
uit:
1. var. zehntneri 4. var. boomianus
2. var. albispinus 5. var. horstiorum
3. var. araneispinus 6. (buenekeri).

Zusammenfassung: Drei Discocactus-Taxa (D. araneispinus, D. albispinus, D. boomianus) wer
den umkombiniert zu Varietaten von Discocactus zehnteri Br. & Br. Eine weitere, neue Varietat 
wird als D. zehntneri var. horstiorum P.J. Braun beschrieben.
Hinsichtlich D. buenekeri Abraham wird die Umkombination in infraspezifischen Status von D. 
zehntneri vorgeschlagen.

Summary: Three Discocactus-species (D. araneispinus, D. albispinus and D. boomianus) are 
transferred to the status of variety of Discocactus zehntneri Br. & R. One further, new variety is 
described as Discocactus zehntneri var. horstiorum P.J. Braun. Referring D. buenekeri Abraham 
an infraspecific rank of D. zehnteri is suggested.
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EN ANDERE SUCCULENTEN
Boven, van links naar rechts: Echeveria agavoides hybr., E. x 'Vanbreen', E. cv 'Herz Blut'. Onder, van links naar rechts: E. 
halbingeri, E. xsetorum en xPachyveria scheideckeri.
Foto van de schrijver.



Kleurige vetplanten voor iedereen ( 3 )

A.B. PULLEN

Met deze bijdrage wil ik u een derde serie mooie en gemakkelijke vetplantjes 
presenteren. Ook van deze plantjes is de cultuur gemakkelijk, als u aan een 
paar basisregels denkt.
Over groei- en rusttijd, vochtige en droge periode, stekken en zaaien heb ik al 
eerder met u gesproken (zie vorige afleveringen onder deze titel). Deze keer 
wil ik u een paar tips geven in verband met de ongediertebestrijding in deze 
plantjes. Ook in Echeveria's en aanverwante kunt u de bekende plagen, zo
als wolluis en wortelluis, tegenkomen.
Wolluis kan, als het om enkele exemplaren gaat, best verwijderd worden 
met een penseeltje, gedoopt in spiritus. Echter, planten met een witte 
waslaag verliezen deze, daar waar ze met spiritus in aanraking komen. 
Bekijk ook goed de onderkant van de rozetten en de bladoksels, dat zijn de 
plaatsen, waar de bladeren vastzitten aan de stengel. Als men zijn planten 
regelmatig inspecteert hoeft het niet tot grote uitbarstingen van wolluis te 
komen. En u weet het: Voorkomen is beter dan genezen. Een goede, harde 
cultuur voorkomt veel narigheid. Bij ernstige aantasting van wortelluizen, die 
meestal ontdekt wordt bij het verpotten, is het dikwijls beter alle wortels bo
ven de vuilnisbak af te snijden, de rozet te laten drogen en als stek te behan
delen.
Een ernstige aantasting kan veroorzaakt worden door de larven van Taxuske
vers. Deze dikke, vuilwitte larven van ongeveer 1 cm lang vreten zich een 
weg door de stengel naar boven, waarbij alle bladvoeten losraken en de ro
zet uiteindelijk helemaal uit elkaar valt. Is het eenmaal zover, dat is de plant 
nauwelijks meer te redden. Men doet er goed aan de planten regelmatig te 
inspecteren. Alle rozetten, die wortels vormen boven de aarde, "in  de 
lucht", zijn verdacht. Een rozet moet men stevig vast kunnen pakken zonder 
dat hij uit elkaar valt. Ontdekt men tijdig zo'n aantasting, snijdt dan alle aan
getaste delen van stengel en bladeren weg, desnoods midden in de winter, 
en laat de rozet droog staan, boven op een lege bloempot, tot het voorjaar. 
Dan kan men hem als stek behandelen. Volkomen doorgevreten rozetten zijn 
vrijwel niet meer te redden.
Na dit wat sombere verhaal, waardoor u zich beslist niet al te zeer moet laten 
afschrikken, wil ik de afgebeelde plantjes nader aan u voorstellen.
Links boven een hybride van Echeveria agavoides Deze kruising is indertijd 
door wijlen de heer J. van Keppel gemaakt. Vanwege de roodaangelopen 
bladeren doet deze plant wel wat denken aan E. x gilva, die ik in een vorige 
bijdrage aan u heb voorgesteld. De onderhavige plant maakt echter veel klei
nere rozetten en spruit veel sneller, waardoor grote groepen ontstaan. Om 
die reden ook gemakkelijk te vermeerderen.
Midden boven is tcneveria x vanoreen' atgebeeld. Dit is een kruising E. 
derenbergii x E. carnicolor. Deze cultivar vormt een dichte rozet, in de 
droogteperiode zelfs min of meer bolvormig opgerold, van blauwgrijze blade
ren. Hij maakt gemakkelijk uitlopers. De bloeiwijze, die zijdelings uit het rozet 
ontstaat, draagt oranje bloemetjes.
Rechts boven ziet u Echeveria cv 'Herz Blut', een cultivar, die slechts bij 
een zeer harde kweekwijze een gedrongen uiterlijk behoudt. In de winter, 
wanneer de plant droog staat rolt de plant zich als het ware op tot een platte 
bolvorm, terwijl de groene blaadjes zich rood kleuren.
Links onder is Echeveria haibingeri afgebeeld. Dit is één van de kleiner blij-
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vende soorten in het geslacht. De bladeren zijn blauwgroen, soms roodaan- 
gelopen, met een rode punt. Oudere planten vormen grote groepen. De 
soort is door het afstekken van nevenrozetten dan ook gemakkelijk te ver
meerderen.
Midden onder Echeveria x setorum, ook een kruising en wel van E. setosa x 
E. purpusorum. Zij vormt kleine tot middelgrote rozetten van donkergroene, 
veelal paarsrood aangelopen, behaarde bladeren. Een schitterende plant, die 
na enige tijd te vermeerderen is door middel van uitlopers.
Rechtsonder tenslotte X Pachyveria scheideckeri, een kruising tussen een 
Pachyphytum en een Echeveria. Deze plant vormt stammetjes, doordat de 
plant aan de bovenzijde doorgroeit maar aan de onderkant z'n bladeren ver
liest. Deze vertakkende stammetjes, die bovendien niet al te stevig rechtop 
staan, geven de plant een rommelig uiterlijk. Daarom moet men voor een 
fraai uiterlijk eenmaal per twee jaar de toppen eruit snijden en deze als stek 
behandelen. De lichtgroene bladeren kleuren in de volle zon rose/violet. De 
bloemen zijn geel.
Ik hoop u weer een plezier gedaan te hebben met deze parade van kleurige 
vetplantjes, aangevuld met wat praktische tips.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuw/eusen

BOEKBESPREKING EN TIJDSCHRIFTEN

Thematische catalogus succulenten op postzegels, postwaardestukken, rood-, vlag-, 
datum- en gelegenheidsstempels. door H. Daamen en H. Busser, 160 pg., din A5. ISBN 
90-800562-1-9 .

Deze catalogus geeft een zo volledig mogelijk overzicht van postzegels etc. waarin afbeeldingen 
van cactussen of andere succulenten zijn verwerkt. De eerste auteur heeft de filatelistische kant 
voor zijn rekening genomen, de tweede de botanische zijde.
De catalogus is ingedeeld naar land en dan naar jaar. Via een index is het mogelijk bepaalde suc
culenten te traceren.
Er is gekozen voor alleen die postzegels uit series, waarop succulenten zijn afgebeeld. Ongeveer 
2000 postzegels zijn vermeld; daarnaast 1 9 postwaardestukken, 32 gelegenheidsstempels, 2 
datumstempels, 28 vlagstempels en 5 roodfrankeerstempels. Het boekje bevat 900 zwart/wit 
afbeeldingen.
Voor een bedrag van f  24 ,75 is het boek te koop in de (postzegellwinkel.

L. Bercht

British Cactus & Succulent Journal jaargang 7, 1989
Nr. 1 . Het voorblad gaat getooid met een fraaie fotografische voorstelling van Cochemiea halei 
Over herziene regels met betrekking tot de invoer van succulenten naar het Verenigd Koninkrijk 
wordt in een artikel melding gemaakt. Met deel 1 van haar reisverslag door het zuidwestelijk deel 
van de Verenigde Staten start L. Bustard. J. Pilbeam wekt de lezer op om te trachten de Coche- 
mieasoorten in bloei te krijgen. De volgende korte plantportretten worden aangeboden: een Neo- 
porteria door W. Keen en Lithops dorotheae door I. Hayes. W. Tjaden bericht dat de geslachts
naam voor Scilla violacea en S. sodalis door hem veranderd is in Ledebouria. In woord en beeld 
presenteert T. Lavender een geelbloeiende Lophocereus W. Keen portretteert Pyrenacantha 
malvifolia J. Palmer gaat uitvoerig in op een van de gevreesde cactusplagen: Thrips. Over de 
bloemkleurvariaties van Carpobrotus edulis schrijft W. Maddams. Aan Kalanchoe pumila wijdt 
E. Putnam een kort artikel. Over kaservaringen in de bar koude Canadese provincie Nova Scotia, 
kan men alles aan de weet komen in een artikel van de hand van P. Brunelle. Dat oudere cac
tusliefhebbers last hebben van nostalgische gevoelens bespeurt men bij een pennevrucht van E. 
Putnam. W. Keen plaatst Echinocereus delaetii bloeiend en wel voor het voetlicht.
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Nr. 2. De voorplaat gaat gesierd met een rijk bloeiende Echinopsis-hybride Clarke Brunt 
bespreekt de rond het sterrekundig observatorium voorkomende cactussen op de Cerro Toledo, 
Chili. Voor Tavaresia angolensis vraagt P. Downs aandacht; hij denkt dat T. meintjiesii waar
schijnlijk een natuurlijke hybride is. D. Bruno neemt Euphorbia stellata en E. squarrosa onder de 
loep. Frankliniella occidentalis is een thrips die door J. Palmer nader besproken wordt. De le
vensloop van F. Walton (1853-1 922) wordt door D. Parker (deel 1) besproken. E. Putnam wijdt 
een pagina aan Uebelmannia pectinifera N. Dennis probeert een relatie te leggen tussen het 
aantal Lithopskopjes en de omvang van deze. L. Bustard is toe aan deel 2 van haar zwerftocht 
langs de Amerikaans-Mexicaanse grensstreek. W. Keen brengt een plantportret van Turbinicar- 
pus schwarzii Preventie terzake van de rode spintmijt met een bepaald bestrijdingsmiddel koos 
L. Jeffries als onderwerp. H. Hoock vond in de vrije natuur een prachtige cristaat van Astrophy- 
tum ornatum  in de buurt van Metztitlan, Hidalgo. J. Thorwarth vraagt aandacht voor Pachypo- 
dium lealii ssp. saundersii.
Nr. 3. De omslag van dit nummer toont een kleurenplaat met een witbloeiende Pachypodium la- 
merei. B. Keen geeft een kort plantportret van Stapelia gettleffe i Een meteorologisch studie- 
rapport (deel 1) over Zuid-Afrika en Namibië is van de hand van M. Roberts. M. Muse bespreekt 
Copiapoa dealbata B. Weightman koos als onderwerp het geslacht Pterocactus in cultuur. S. 
Barker-Fricker vraagt aandacht voor Dudleya saxosa var collomiae. Neochilenia taltalensis 
var. flaviflora wordt in het kort besproken door F. Wakefield. H. Mays vertelt over zijn bevindin
gen met Echeveria cv 'Hoveyi' D. Parker gaat via zijn deel 2 verder met de biografie van F.A. 
Walton. Wat de aantrekkelijkheden van enige Ariocarpus-soorten zijn doet I. Hayes uit de doe
ken. N. Helsby blijft even stil staan bij de kweek van Pachypodium lamerei L. Bustard is toe aan 
deel 3 over haar verblijf in het zuidwestelijke deel van de Verenigde Staten. Verder weer een aan
tal plantportretten: E. Putnam kiest voor Gymnocalycium damsii, W. Keene behandelt Pleiospi- 
los simulans, D. Speirs Sansevieria kirkii var. pulchra en R. Stephonson kiest voor het geslacht 
Sinocrassula Ch. Bruno vertelt iets over compost en bemesting en D. Cheason heeft wat leuke 
ervaringen met insecten in de kas.
Nr. 4. De omslag van dit nummer toont een kleurenplaat met een meerkoppige Echinocactus 
polycephalus, een natuuropname genomen in de Dodenvallei, zuidwestelijk U.S.A. Er is een uit
gebreid verslag gemaakt van de Nationale Plantenshow, welke op 1 9 augustus te Kidlington, 
Oxford, georganiseerd werd. Dit verslag is rijkelijk met zwartwit-fotowerk gelardeerd, zodat de 
lezer een idee krijgt wat op een dergelijke tentoonstelling allemaal wel aangeboden wordt. E., 
Putnam geeft een korte schets van Euphorbia meloformis, een zeer populaire vetplant. D. Par- 
kers bespreking van de persoon F.A. Walton is toe aan deel 3 dat tevens de slotaflevering vormt. 
Uitgaande van de zaadlijst bespreekt D. Rushforth een aantal cactussen en vetplanten. Deel 4 en 
slot als reportage over haar reis door zuidwestelijk U.S.A. is van de hand van L. Bustard, die ook 
de schitterende voorplaat leverde, als hierboven reeds vermeld. De meteorologische studierap- 
porten (deel 2) over zuidelijk Afrika vloeien uit de pen van M. Roberts. D. Rushforth vertrouwt de 
lezer toe hoe hij op een succesvolle manier zaden uit de geslachten Sclerocactus en Pediocac- 
tus tot kieming wist te brengen. M. Dennis en twee andere medeschrijvers berichten over hun 
experimenten inhoudende het blootstellen van Lithopszaailingen aan o.a. een 24-uursbelichting.

Th. Neutelings

Correctie op de nieuwsbeschrijving van Frailea buenekeri (Succulenta 1 990, 
p. 64-68). In de vergelijkende diagnose op pag. 67 moet F. phaecantha 
(Speg.) Speg. vervangen worden door F. phaeodisca (Speg.) Speg.
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Geachte lezer,

Enige maanden geleden is de gedachte ontstaan af en toe een maandaflevering 
van uw aller Succulenta een thema mee te geven. De redactieraad heeft de taak 
op zich genomen zo'n themanummer te coördineren. Als eerste onderwerp is 
het zaaien in al zijn vormen onder de loupe genomen. Op verzoek hebben 
verschillende van u zich bereid getoond hun ervaringen op papier te zetten. 
De redactie is van mening dat een gevarieerd aanbod tot stand is gekomen, 
waar iedere liefhebber - in welke fase van de hobby hij of zij ook verkeert - iets 
van zijn gading kan vinden.
Het wijst u misschien op feiten die u tot nu toe niet wist; het zal zeker uw plezier 
om (weer) te gaan zaaien verhogen.
Volgende maand treft u het vervolg in uw blad; het vervolg in de zin van de 
zaadlijst van ons Clichéfonds. Hopelijk vindt u daarin weer zaden van uw 
gading, want u doet uzelf een dubbel genoegen om bij het Clichéfonds te 
bestellen: u krijgt de door uw gewenste zaden en met de inkomsten van het 
Clichéfonds wordt uw maandblad weer ondersteund.
Daar deze aflevering zo ongeveer de laatste is die ik - samen met de andere 
leden van de redactie - voor u mocht verzorgen, dank ik u hartelijk voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ik wens mijn opvolger 
alle goeds toe en u allen nog zeer vele jaren plezier in uw hobby en ons aller 
Succulenta.

Ludwig Bercht, hoofdredacteur

BOUW EN FUNCTIE
Biologie van zaden

R. BREGMAN

In elk biologie-leerboek staat wat een zaad is: een zaad is een jong plantje 
omgeven door een beschermende laag. Men spreekt van "een zaad", "een 
zaadje" of "een zaadkorrel", meervoud "zaden", of "zaadkorrels". Met "het 
zaad" worden alle zaden van een bepaalde plantengroep (b.v. soort, geslacht, 
e.d.) aangeduid.
Planten die zaden produceren, worden binnen het plantenrijk tot een aparte 
groep gerekend: de zaadplanten of Spermatophyta. Ze vormen de hoogst



ontwikkelde plantengroep die wij kennen. Primitieve planten zoals paardestaar- 
ten en varens vormen sporen in plaats van zaden.

Hoe ontstaan zaden?
Zaadvorming is het resultaat van sexuele processen bij zaadplanten. Het stuif
meel of pollen vertegenwoordigt de mannelijke voortplantingscellen en de 
zaadknoppen in het vruchtbeginsel bevatten de vrouwelijke voortplantingscel
len. Na bevruchting van een zaadknop door een stuifmeelcel volgt de ontwikke
ling van zaadknop tot zaad.
Wanneer een stuifmeelkorrel op de stempel van een geschikte plant terecht 
komt, groeit de inhoud van de stuifmeelkorrel (2 kernen) door de stijl naar het 
vruchtbeginsel. Daar aangekomen vindt de eigenlijke bevruchting plaats. De 
mannelijke kernen dringen een zaadknop binnen en versmelten met de daarin 
aanwezige vrouwelijke kernen. Op dezelfde wijze kan een tweede zaadknop 
bevrucht worden, enzovoorts. Na de bevruchting ontwikkelt het vruchtbegin
sel zich tot vrucht en groeien de bevruchte zaadknoppen uit tot zaden.

Hoe zijn zaden opgebouwd?
De zaden van alle soorten zaadplanten zijn wat hun in- en uitwendige structuur 
betreft vergelijkbaar.
Wanneer we een zaadkorrel dwars doorsnijden, komen we van buiten naar 
binnen de volgende weefsels tegen:
De buitenste laag is de zaadhuid of testa; deze is meestal hard en dient ter 
bescherming van het jonge plantje tegen uitdrogen, diervraat, e.d. Meestal ligt 
op de zaadhuid nog een dun waslaagje, de cuticula, dat vaak op karakteristieke 
wijze is geplooid.
Onder de zaadhuid treft men één of meerdere weefsellagen aan die meestal niet 
veel meer dan een dun vlies zijn. Dit zijn restanten van de binnenste wand van 
de zaadknop.
Verder naar binnen gaande komen we bij het eigenlijke jonge plantje, het 
embryo, dat omgeven wordt door de zgn. nucellus, vergelijkbaar met de 
baarmoeder bij zoogdieren. Dit nucellusweefsel kan slechts een dun vlies zijn 
zoals bij hoog ontwikkelde soorten maar bij primitieve soorten vormt het 
nucellusweefsel het reservevoedsel voor het embryo. Dit noemen we dan 
perisperm; het komt voor bij primitieve cactussen zoals Opuntia en Pereskia en 
bij aan cactussen verwante families zoals de Posteleinfamilie en de Anjerfami- 
lie.
Het embryo is opgebouwd uit 3 delen, t.w . de kiembladen of cotylen, de 
kiemstengel of hypocotyl en de kiemwortel of radicula. Het aantal kiembladen 
is 1 (bij éénzaadlobbigen zoals orchideeën en lelies) of 2 (bij tweezaadlobbigen 
zoals cactussen en de meeste andere vetplantenfamilies). Vorm en grootte van 
deze 3 onderdelen van het embryo kunnen sterk verschillen.
Een belangrijk onderdeel van het zaad is de navel, ook wel hilum genoemd, de 
plaats waar het zaad aan de navelstreng heeft vastgezeten. (De navelstreng 
vormt tijdens de zaadontwikkeling de verbinding tussen zaad en zaadlijst (pla
centa) in het vruchtbeginsel). Bij de meeste succulenten-zaden bevindt zich 
naast de navel nog een tweede belangrijk onderdeel, namelijk het poortje of 
micropyle. Dit is een overblijfsel van de oorspronkelijke opening in de zaadknop 
waardoor de mannelijke kernen uit de stuifmeelkorrel de zaadknop zijn binnen
gedrongen. Hoewel met de term "hilum" strikt genomen alleen het lidteken van 
de navelstreng wordt aangeduid, gebruikt men deze term ook voor het basale 
deel van zaden waarbij navel en poortje in één zone zijn verenigd. Dit is b.v. het 
geval bij de meeste cactuszaden.
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Hoe kiemen de zaden?
In de natuur kiemen zaden pasop het moment dat uitwendige omstandigheden 
zoals temperatuur en regenval gunstig voor kieming zijn. Zaden van succulen
ten kiemen doorgaans aan het begin van de regentijd. Zaailingen van succulen
ten zijn door het nog ontbreken van een uitgebreid wortelstelsel en opslagweef- 
sel zeer kwetsbaar en zouden onherroepelijk sterven wanneer de zaden in de 
droge tijd zouden kiemen. De meeste zaden van succulenten maken dus een 
kiemrust door om de droge tijd te overbruggen.
Het kiemingsproces begint met de opname van water. Hierdoor worden in het 
zaad enzymen geactiveerd waardoor het embryo gaat groeien, gebruik makend 
van het in het endosperm ( = het begin van de kiem), perisperm of het embryo 
zelf aanwezige reservevoedsel. Ten gevolge van de druk van het groeiende 
embryo scheurt de zaadhuid. Eerst verschijnt het worteltje dat altijd van het 
licht af groeit, dus de grond in. Vervolgens verschijnt het stengeltje en als laatste 
de kiembladen. Vaak blijft de lege zaaddoos op één van de kiembladen zitten en 
valt tenslotte af. Het witte embryo is nu onder invloed van het licht een groen 
plantje geworden.
Sikkelstraat 48, Amsterdam

Het zaaien van cactussen

D. ABBEN ES
Sinds de aanvang van mijn hobby "Het houden en verzamelen van cactussen" 
heb ik geprobeerd om ook het opkweken van deze planten uit zaad onder de 
knie te krijgen.
Nu, ongeveer 21 jaar later, mag ik toch zeggen dat het mij aardig gelukt is, 
gezien het resultaat in mijn kas.
Ik heb nl. een verzameling opgebouwd die bijna geheel bestaat uit zelf ge
kweekte planten en wortelecht.
Omdat ook bij mij het kweken uit zaad met vallen en opstaan heeft plaatsgevon
den, wil ik in dit stukje vooral de beginners onder ons een paar tips geven. Mede 
omdat juist de beginners vaak de moed in de schoenen zinkt na een paar 
mislukte jaren en hierdoor de interesse voor onze hobby afneemt of in het 
ergste geval men ermee stopt, waardoor het mooiste gedeelte (naar mijn 
mening) van onze hobby niet wordt beleefd. Want wat is er mooier dan 
wanneer je je zelf gekweekte planten zie opgroeien en bloeien.
Het zaaien bij mij gebeurt erg vroeg in het jaar nl. eind januari begin februari. U 
zult nu zeggen dat is mij veel te vroeg, maar ik raad u aan om dit toch eens te 
proberen. Ik zelf zaai met onderwarmte en voor de meesten van ons zal dat 
geen problemen geven. Mocht dit toch zo zijn, elders vindt u een artikel over het 
maken van een kweekbakje met onderwarmte.
Ook moet u zorgen voor kiemkrachtig en soortecht zaad, maar dit kan nog wel 
eens problemen geven. Hoewel, vergeleken met 15 jaar geleden, zijn er nu 
zaadlijsten om van te watertanden. Maar door ervaring weet men op een 
gegeven moment toch wel welke leverancier het betrouwbaarst is.
Nu wil ik in volgorde het gereedmaken, zaaien en verspenen voor u op papier 
zetten.
Allereerst neemt men goede potgrond en zeeft dit (in de handel zijn diverse 
maten zeven te koop) zodat de grove stukken eruit zijn (voorkomt veel schim
mel). Na het zeven wordt de porgrond gemengd met rivierzand in een verhou
ding van 3 delen potgrond en 1 deel rivierzand. Hierna wordt alles in een pan 
gedaan en wordt het geheel 45 minuten gekookt (zorg dat iedereen de deur uit
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is en zet de ramen en deuren open). Na afkoeling is de aarde gereed voor het 
zaaien. Ondertussen heb ik het zaad en de potjes in gereedheid gebracht. Voor 
het schonen van het zaad ga ik als volgt te werk: Ik neem een vel w it schrijfpa
pier en strooi hierop de zaadjes uit. Ik verwijder alle vuilresten, ook als het zaad 
bij een handelaar vandaar komt. Als u diverse soorten uitzaait, bekijk het zaad 
eens onder een oogloupe of een vergrootglas, hierdoor leert men de diverse 
zaadsoorten kennen en herkennen.
Ik gebruik vierkante potjes van 7 x 7 cm en verdeel die door middel van etiketten 
in negen vakjes of, al naar gelang de grootte van de hoeveelheid zaad, in minder 
vakjes.
De potjes heb ik gewassen in heet sodawater
Nu vul ik de potjes met aarde en druk deze goed aan. Doe dit vooral, anders krijg 
je van die ingezakte potjes die maar half gevuld zijn. Daarna de etiketten in de 
potjes drukken.
U kunt deze in elkaar steken door er een inkeping met een schaar in te maken. 
Als dit alles gereed is kunnen we heel voorzichtig gaan zaaien, zorg dat u voor 
ieder portie zaad een etiket met naam of nummer in gereedheid hebt gebracht, 
zodat verwisselen onmogelijk is (dit voorkomt veel narigheid, zoals een Rebutia 
vooreen Mammillaria aanzien). Verder houd ik zelf nog aantekeningen bij in een 
zakboekje van zaaidata, opkomst en hoeveelheid ontkiemde zaden, dit als een 
soort archief.
Nu alles gereed is, wordt het overgebracht naar de zaaibak die ook van tevoren 
grondig is gereinigd.
Op de bodem van de zaaibak heb ik een laag gewassen rivierzand aangebracht, 
hierdoor kan het geheel lekker vochtig gehouden worden. Nu alles zover gereed 
is, nevel ik alles met een oplossing van superol in afgekoeld gekookt water (3 a 4 
tabletjes op een liter water). Ook de vochtigheid van de potjes met zaad moet 
goed in de gaten gehouden worden. Wordt het te droog, dan de ondergrond 
weer flink nat maken. Het zaaisel kan nog worden afgedekt door een laagje 
kleine kiezelsteentjes. Deze verkrijgt men door wat rivierzand te zeven, waar
door vanzelf de grove stukjes voor gebruik overblijven (wel weer ontsmetten). Is 
dit alles gereed, dan komt er een tijd waarin ik altijd een beetje nerveus wordt, 
omdat de zaadjes niet snel genoeg kiemen naar mijn zin. Maar meestal na een 
dag of vier, vijf melden zich de eerste zaailingen en haal ik weer opgelucht 
adem. Na ongeveer twee maanden, al naargelang de grootte van de zaailingen, 
begin ik met verspenen. U zult denken: nu al!!?, maar op een gegeven ogenblik 
is de groei er enigszins uit en dat is voor mij de tijd om te verspenen.
Ik verspeen in piepschuim bakken. Deze houden de warmte goed vast en 
bevorderen hierdoor weereen snelle aanvang van de groei. Als mengsel gebruik 
ik weer gezeefde potgrond en rivierzand in dezelfde verhouding als hierboven, 
mèar ik ontsmet niet meer. Na het verspenen wordt alles afgedekt met een 
laagje fijn grind (dit is in de handel verkrijgbaar). Zorg ervoor dat de plantjes niet 
onder het grind komen, verwijder te veel grindjes met een pincet. Om nu de 
bakken voldoende vocht te geven, heb ik in de onderkant wat gaatjes gemaakt 
(in sommige bakken zitten ze al).
Verder heb ik zelf een ruime vierkante bak gemaakt met hierin plastic folie. Als ik 
nu de zaailingen water wil geven giet ik een laagje water in deze bak en laat het 
in de aarde optrekken. Met een in de handel verkrijgbare vochtigheidsmeter 
meet ik naderhand of er wel voldoende vocht aanwezig is. Dit gebeurt door 
gewoon met de spriet dwars door de zijkant van de piepschuim bak heen te 
steken. Na dit alles geef ik de bakken een zo licht en warm mogelijke plaats in 
mijn kas (bij zon afschermen, anders is er binnen de kortste keren niets meer 
over van uw zaaigoed).
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Nu kan alles weer rustig verder groeien tot de volgende verspening en dat is bij 
mij ongeveer half augustus. De planten hebben dan een zodanige grootte 
bereikt dat ze elkaar weer staan te verdringen. Nu wordt hetzelfde herhaald als 
bij de eerste keer verspenen, alleen de afstand onderling houd ik wat groter (dit 
om het jaar daarop nog niet weer een keer te moeten verspenen). Doordat de 
plantjes bij mij in oktober/november al flink groot zijn behandel ik ze net zoals de 
rest van mijn planten, dus geen water meer.
In het voorjaar, als het zonnetje weer warmer wordt geef ik ze voorzichtig van 
onderop weer wat water, dus een klein laagje water in de vierkante bak gieten. 
De grond die geheel uitgedroogd is neemt met moeite water op, dus de bak kan 
er gerust een paar uur in blijven staan. Na deze eerste dompeling zie je na een 
paar dagen de plantjes weer zwellen en beginnen ze weer met de groei en 
sommige, vooral Rebutia's, met de bloei.
Ik hoop dat ik met deze kleine bijdrage over het zaaien van cactussen vele 
mensen weer een aanzet heb kunnen geven om het toch nog eens te proberen 
met het zaaien, want ik blijf bij mijn mening, ondanks de soms vele mislukkin
gen, dat het een van de mooiste onderdelen van onze hobby is.

Koekoekstraat 6, 1781 WG Den Helder

Bestuiving van niet gelijktijdig bloeiende planten.

HERMAN BUSSER

Onlangs hoorde ik bij een kasbezoek de verzuchting: "Als ze nu maar tegelijk 
gaan bloeien, dan wil ik proberen te bestuiven!"
Dat sloeg dus kennelijk op een soort die niet zelffertiel is, zodat kruisbestuiving 
noodzakelijk was om zaad te kunnen winnen.
Het is misschien nuttig er op te wijzen, dat er een methode bestaat, die het 
mogelijk maakt om stuifmeel zodanig te konserveren dat het later gebruikt kan 
worden, weken en zelfs maanden later.
Met een klein penseeltje verzamelen we het rijpe stuifmeel van alle bloemen en 
brengen dat in een tweedelige gelatine capsule (zoals die in de apotheek 
gebruikt worden om poedervormige geneesmiddelen gemakkelijker inneem- 
baar te maken: wellicht kunt u via uw apotheek of een bevriende apothekersas
sistente er enkele verkrijgen).
In een plastic kokertje waar een filmrolletje in verpakt geweest is, doet u als 
droogmiddel twee theelepels silicagel (bij de drogist of in de fotohandel verkrijg
baar, vooral de z.g. blauwgel die door een rosé verkleuring aangeeft dat het 
vocht opgenomen heeft en dan door voorzichtig verhitten weer geregenereerd 
kan worden is plezierig in het gebruik) en dekt het af met een plukje watten. 
Daar bovenop legt u de capsule(s) met stuifmeel die u als er meer zijn duidelijk 
gemerkt heeft, dan sluit u het doosje goed. U zet het kokertje dan in de 
koelkast, naast de pakken melk bijvoorbeeld en laat het daar een dag of drie. 
Gedurende die tijd wordt het vocht aan de stuifmeelkorrels onttrokken. Daarna 
gaat het in het vriesvak of liever nog in de diepvriezer.
Men kan het stuifmeel nu naar behoefte gebruiken, maanden later of desnoods 
een volgend jaar.
Deze procedure lijkt weliswaar wat ingewikkeld, maar opent toch nieuwe 
mogelijkheden.
Literatuur:
R.L. Schwind, NCSJ 33 (3), /b  (19781.

Uit: 't Succeltje (Afd. Gouda Et Omstr.)
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Tips bij het zaaien van Aeoniums

A.B. PULLEN

Aeoniums zijn fraaie vetplanten, die hun voornaamste verspreidingsgebied 
hebben op de Canarische en Kaapverdische eilanden en Madeira. Eén soort, A. 
leucoblepharum, komt voor tot in Ethiopië en op het Arabisch schiereiland. 
De plant maakt rozetten, die na een aantal jaren uit het hart een eindstandige 
bloeiwijze vormt. Na de bloei en de rijping van het zaad sterft de rozet af. 
Sommige soorten hebben inmiddels gezorgd voor zijdelingse jonge rozetten. 
Je bent dus na de bloei niet de hele plant kwijt. Andere soorten maken geen 
zijrozetten en sterven helemaal af. De enige methode om deze soorten in 
cultuur te houden is derhalve vermeerdering via zaad.
Sommige liefhebbers zien daar tegenop. Het is echter zeer eenvoudig, mits 
men zich houdt aan enkele simpele richtlijnen. Men moet het zaad goed aan de 
plant laten rijpen. Als de bloeiwijze helemaal bruin is geworden, snijdt men die 
van de afstervende plant. Men laat hem goed drogen, is een open papieren of 
plastic zak. Het zaakje moet niet gaan schimmelen of rotten. In het vroege 
voorjaar kan men gaan zaaien. Omdat de zaadjes erg klein zijn, gaat men als 
volgt te werk: Men neemt enige potten of bakjes of schaaltjes en vult deze met

Aeonium nobile.
Zaailingen, 3  weken na het zaaien.

Aeonium cuneatum. 
Éénjarige zaailingen.

Foto's van de schrijver
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normale zaaigrond. Voor de meeste mensen zal dit een mengsel van potgrond 
en scherp zand zijn. Prima. Delen van de gedroogde bloeiwijze worden nu 
boven een theezeefje verkruimeld, terwijl men het zeefje boven de klaarstaande 
zaaibakjes heen en weer beweegt. Er kan geweldig veel zaad in zitten en meestal 
heeft men lang niet alles nodig. De zaaibakjes laat men volzuigen met water en 
dekt men af met een velletje plastic. Daarna kan men de bakjes gewoon in de 
kas zetten, op een niet al te zonnige plaats, bijvoorbeeld onder een tablet. Na 
ongeveer twee weken begint het zaad te kiemen. Men kan dan langzamerhand 
het velletje plastic verwijderen. De aarde moet wel goed vochtig gehouden 
worden. Na enkele weken kunnen de jonge plantjes verspeend worden. In dit 
stadium blijkt meestal ook, dat men er veel te veel heeft. De zaailingen komen 
op "als haren op een hond". Na enige maanden kan voor de tweede keer 
verspeend worden. Meestal zijn de jonge planten dan al groot genoeg voor een 
pot. Als ze weer aan de groei zijn kunnen ze voor de rest van de zomer naar 
buiten. Aeoniums hebben het in onze kassen in de zomer eigenlijk te warm. 
Buiten staan ze graag. Wel binnenhalen voor de eerste vorst natuurlijk, want ze 
zijn helaas niet winterhard.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Het zaaien van Crassulaceeën

BEN J.M . ZONNEVELD

Hoewel Sempervivums mijn voornaamste interesse hebben, heb ik me ook 
intensief bezig gehouden met het zaaien van andere crassulaceeën, zoals 
Echeveria, Sedum en Crassula.
Omdat veel mensen problemen hebben met het zaaien van deze genera, zal ik 
hier een beschrijving van geven. Mijn methode heeft zich in de loop van de tijd 
ontwikkeld en werkt nu uitstekend. Dit sluit uiteraard niet uit dat er ook vele 
andere goede manieren zijn.

Enige algemene opmerkingen
1. Sommige planten, zoals Sempervivum, hebben een koude periode nodig 

om te kiemen. Het is niet nodig om het zaad de hele winter buiten te plaatsen 
of om er de vorst over heen te laten gaan. Voor Sempervivum is een periode 
van 14 dagen bij bijv. 4 °C  voldoende. Het werkt niet om het zaad 
droog in de ijskast te bewaren, de zaden moeten nat zijn. Echeveria en 
verwanten kiemen ook beter als ze gedurende 14 dagen bij lagere temp. 
gehouden worden, hoewel hier 10°C laag genoeg is. Routinematig plaats ik 
al mijn zaden, inclusief die van cactussen, 14 dagen bij 4 °C. Baat het 
niet, het schaadt ook niet.

2. Alle crassulaceeën hebben fijn zaad. In een gram Sempervivum zaad zitten 
er ongeveer 20.000. Dit betekent, dat het in de meeste gevallen snel zijn 
kiemkracht verliest. Het is daarom het beste gelijk na het oogsten te zaaien 
en niet tot het volgende voorjaar te wachten. Omdat dat de tijd is dat we 
gekocht zaad binnen krijgen, is voor sommige zoals Echeveria en verwanten 
en Orostachys de kiemkracht gering.

3. Als men snel bloeiende planten wil hebben helpt het om ze vaak te verplan
ten, zeg maar elke drie maanden. Geef ze niet meer ruimte dan ze nodig 
hebben voor die drie maanden. Mijn Echeveria's bloeien twee jaar na het 
oogsten van het zaad.
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Methode

1. Het verkrijgen van zaad
De meeste crassulaceeën zijn weliswaar zelffertiel, maar het is nodig zelf de 
bevruchting uit te voeren, anders wordt er meestal geen zaad gezet. Kruisbe
vruchting, d.w.z. tussen twee verschillende planten, levert ook meestal meer 
en beter zaad op. Als er veel kruisingen gemaakt moeten worden, is het het 
meest efficiënt om van een fijne pincet gebruik te maken. Een enkele pincet is 
dan voldoende voor alle bevruchtingen, terwijl met kwastjes voor elke kruising 
een andere gebruikt moet worden en de kans op (soms ongewenste) zelfbe- 
vruchting veel groter is.
2. Het verzamelen van het zaad
Het zaad is rijp als de bloemsteeltjes verdrogen en meestal zijn dan de vruchtbe
ginsels horizontaal uitgespreid. Als er veel zaden in zitten kun je deze zo op 
papier uitstrooien. Als het er slechts weinig zijn is het beste om de gedroogde 
bloem tussen duim en wijsvinger fijn te wrijven en het kaf van het zaad te 
scheiden met b.v. een theezeefje. Het zaad is fijn genoeg om er door te gaan. 
Kijk overigens goed omdat er soms ook veel helmhokjes aanwezig zijn en die 
zijn ongeveer even groot als het zaad.
3. Tijd van zaaien
Zoals boven gezegd kiemt vers zaad, d.w.z. direct na het oogsten, het beste. 
Dit betekent 's zomers zaaien en ze 14 dagen bij 4 graden °C zetten. De sneller 
groeiende soorten kunnen dan al voor de winter verplant worden. Voor de 
meesten is het dan het beste ze in hun gesloten plastic (zie 4.) in de kas of 
onverwarmd vertrek te zetten. De groei is dan wat geremd, wat beter is in de 
lichtarme maanden november, december en januari. Echeveria en verwanten en 
Crassula kunnen als alternatief 's winters aan de groei gehouden worden, bijv. 
op de vensterbank in een verwarmde kamer.
4. Het zaaien
Ik gebruik meestal gewone potgrond, al of niet gemengd met wat scherp zand. 
Hoewel het niet altijd nodig is, steriliseer ik de aarde toch altijd gedurende een 
half uur bij 120 graden. Doe dan de grond in schone (bij voorkeur nieuwe) 
plastic potten en zaai het schone zaad bovenop, bedek het niet! Men kan 
verschillende soorten in een 7 cm pot zaaien. Zet er een keurige label bij met 
liever een (afgekorte) naam dan alleen een nummer. Sproei de zaden, doe wat 
water in de zak en sluit de zaak hermetisch af en plaats ze in de ijskast. Als de 
hele handeling in een schone omgeving gebeurt is de kans op infectie klein. 
Daarom is het zelfs mogelijk de pot in de plastic zak in de kas te zetten ondanks 
de hoge vochtigheid. Zolang de zak gesloten blijft kan er geen schimmel bij.
5. Kieming
Plaats de zak na het kiemen in een warme lichte omgeving, bijv. op de venster
bank of in een zaaitoestel. De meeste zaden kiemen dan binnen 14 dagen. 
Verplant ze als ze tegen elkaar aangroeien. Als toch infectie optreedt, haal ze er 
dan snel uit en geef ze nieuwe aarde. Bespuit ze daarna met een fungicide als 
Benlate dgram per liter), het doet de zaailingen geen schade.
6. Het verspenen
Verplanten is nodig als ze elkaar in de weg gaan zitten, maar is ook nuttig om de 
groei er in te houden. Dit is de handeling waar bij veel mensen onnodig planten 
verloren gaan. Het is nodig om het proces in drie in tijd gescheiden stappen te 
verdelen. Het verplanten, het wennen aan droge lucht en het wennen aan de 
kas-c.q. de buitentemperatuur dient ieder apart te gebeuren. Doet men dat niet 
dan geven ze vaak de geest.
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a. Laat ze eerst wennen aan de droge lucht door de zak een beetje te openen, 
maar de pot er in te laten voor minstens een week.

b. Verplant ze dan, maar houdt ze goed nat.
c. Alleen als ze weer aan de groei zijn mogen ze buiten of in de kas gezet 

worden.
Het gaat even goed als het verplanten gebeurt voor het wennen aan de droge 
lucht, wacht dan wel tot ze weer aan de groei zijn, voor ze aan droge lucht te 
wennen.
7. Succes er mee
En schrijf eens wat over uw methode of resultaten.
Schubertlaan 196, 2324 EL Leiden

Bewaren van zaden
ROBERT MAYER
Hoe kan men zaden van cactussen en andere vetplanten het beste bewaren? 
Deze vraag duikt steeds weer op als tegen het einde van het zaaiseizoen blijkt 
dat verschillende soorten geheel niet opgekomen zijn. Hebben we een ver
keerde zaaimethode toegepast of was het zaad niet meer kiemkrachtig.
Omdat velen de fout graag bij een ander zoeken krijgt meestal de kiemkracht en 
dus de zaadleverancier de schuld. Toch kan deze vraag pas worden beantwoord 
na een diepgaand onderzoek.
Van mijn vriend Steven Brack ontving ik een aantal malen opzienbarende 
zaaigegevens.
De omstandigheden waaronder hij zijn zaden bewaart zijn nogal extreem. De 
relatieve luchtvochtigheid in het gebied van Nieuw Mexico waar hij woont is 
meestal maar 5 tot 10%. De winter is er koud, temperaturen van -20°C komen 
regelmatig voor. Daarbij is de luchtvochtigheid zo laag dat maar weinig sneeuw 
tot smelten komt; het meeste vriest weg d.w.z. gaat van de vaste rechtstreeks 
in dampvorm over.
Hierdoor kan het gebeuren dat er jaarlijks maar 100 mm neerslag in de bodem 
verdwijnt en voor de planten beschikbaar komt, terwijl er toch zo'n halve meter 
dikke sneeuwlaag heeft gelegen.
Hij liet me weten bij zaden van Gymnocalycium en Frailea een kiemingspercen- 
tage van ruim 90% te behalen met zaden van 10 tot 15 jaar oud. Dat terwijl bij 
het bewaren een papieren zakje de enige bescherming was. Overeenkomstige 
resultaten behaalt hij met zaden die even lang in een koelkast werden bewaard. 
Nog een voorbeeld: ik ontving van hem 5 zaden van Backebergia militaris 
waarvan er 3 kiemden!
Natuurlijk hebben dit soort resultaten geen wetenschappelijke bewijskracht 
maar geven toch het idee dat de bewaartemperatuur niet de belangrijkste factor 
hoeft te zijn. De zeer lage luchtvochtigheid zal evenzeer de oorzaak zijn dat de 
zaden zo lang kiemkrachtig blijven.
Dat is in het algemeen het verschil met de omstandigheden waaronder wij onze 
zaden bewaren. In ons klimaat varieert de luchtvochtigheid van 50 tot meer dan 
90% I Daarom zou het de moeite waard zijn om eens een proef te doen met het 
bewaren van zaden in de koelkast (zaden zijn gelukkig klein, je kunt er duizen
den bewaren zonder melk, kaas en verder broodbeleg van hun plaats te verdrij
ven). In de koelkast immers is de lucht veel droger dan in onze huiskamer, denk 
maar aan de vele liters water die bij het regelmatig ontdooien vrij komen. (U 
vangt dat water toch wel op om kalkvrij gietwater te hebben?)
Uit: 't  Succeltje (Aid. Gouda en Omstr.)
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Mediolobivia spiralisepala Jajo

A .B . PULLEN

Dit merkwaardige plantje begint zijn leven als een bolvormig dwergje. Het heeft 
een dikke penwortel. De spiraalsgewijs verlopende ribben zijn opgelost in 
knobbels. Elk areool draagt tot 16 randdorens, die tot 8 mm lang zijn, tamelijk 
stijf, donkerbruin, latervergrijzend. Erzijn meestal4 middendorens, dietot2cm 
lang kunnen worden en opvallend sterk gedraaid zijn, hetgeen de plant een 
warrig uiterlijk geeft. Op wat oudere leeftijd gaat het plantelichaam zich cylin- 
dervormig verlengen en begint de plant sterk te spruiten, vooral wanneer hij 
geënt gekweekt wordt.
De bloemen, die altijd een wat merkwaardig slordige en wat rafelige indruk 
maken, zijn ongeveer 3 cm lang en breed. Aan de gedraaide bloemblaadjes 
heeft de soort dan ook haar naam te danken. De bloemkleur is oranjerood, 
soms met een wat donkerder middenstreep.
's Zomers kan men deze soort op een warme, zonnige plaats zetten. Men moet 
vooral in het vroege voorjaar oppassen voor verbranding. Voldoende vocht 
toedienen helpt. Een luchtig, zuur grondmengsel met wat humus wordt voor 
deze soort aanbevolen. Ook is het mogelijk deze plant in lava te kweken. In dat 
geval moet men natuurlijk wel enkele malen per seizoen voor wat voeding 
zorgen. In de rusttijd droog houden bij een temperatuur van 8 graden Celcius. 
In de boeken is geen natuurlijke groeiplaats voor deze soort opgegeven. Dat 
doet het vermoeden ontstaan, dat we te maken hebben met een in de cultuur 
ontstane "afwijking".
Heb ik het mis, wanneer ik denk, dat deze soort vooral via stek vermeerderd 
wordt? Stekjes worden overloedig aan wat oudere planten gevormd. Ze worte
len gemakkelijk. Ook kan men deze enten, waarbij als entstam vooral E. jusbertii 
in aanmerking komt.
Alles bij elkaar een aardig plantje!
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VERENIGINGSARTIKELEN
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lun- 
teren, tel. 08388-3579.
Het boek Discocactus is nog slechts voorradig in 
Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam". Verklarend 
woordenboek van nagenoeg alle voorkomende La
tijnse cactus- en vetplantennamen. Prijs f 12,50 + 
I 3,- verzendkosten per stuk.
1 Handleiding voor het verzorgen en kweken van 

cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. 
Prijs I 6,-per stuk.

2 Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaar
gang per band. Prijs f 16,- per stuk incl. porto
kosten.

3 Verenigingsspelden in broche-vorm of als 
steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.

4 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.

5 Propaganda-folders en affiches.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortin
gen.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta 
afd. verkoop 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.

karlhe inz uhlig  - kakteen
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

D.M.
Coryphantha palmeri 4,00
Frailea aureispina 4,00

chrysacantha 4,00
sp.n. Schl. 50 4,00

Gymnocactus subterraneus v. zaragossae 8,00
gepfr.
Mammillaria insularis 6,00

theresae gepfr. 8,00
viridiflora SB 73 4,00

Notocactus concinnus v. fimbriatiflorus 4-5,00
Rhipsalidopsis rosea gepfr. 8,00
Schlumbergera Hybr. "G old Charm” 8,00

"W hite Christmas” 8,00
geprf.
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CACTUSKWEKERIJ GERARD GELIG
Noorderstraat 274 Hoogezand-Sappemeer

Duizenden cactussen, vetplanten en andere 
succulente planten, alles eigen kweek en van 

goede kwaliteit, al vanaf M ,- per stuk. 
Verder een sortiment kamerplanten tegen zeer 

scherpe prijzen.

Onze 1500 m2 kas is iedere vrijdag en zaterdag 
geopend van 9.00-12.00 en 13.30-17.30 uur.

Groningen Winschoten
Noorderstraat

Hoogezand Sappemeer-Oost

ZAADLIJST 1991 BERCHT

Bestel nu onze nieuwe zaadlijst. Vele zaden die U zoekt zult U hierin 
vinden. Naast zaden, verzameld in de natuur in Argentinië, vindt U 
vele soorten uit de geslachten Acanthocalycium, Astrophytum,
Cereus alsmede Pilosocereus, Echinocereus, Disco- Noto-, Pedio- 
en Sclerocactus, Echinopsis, Gymnocalycium, Lobivia, Mammillaria,
Neochilenia, Thelocephala, Agave, enz. enz.
Kortom, meer dan 1300 soorten wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Mauritshcf 124, 3481 VN Harmelen. Tel. na 20.00 uur 03483 - 2300.
(portokosten worden vergoed bij bestellingen boven t 10,~)

DER KAKTEENLADEN Verzendhandel

ANTIQUARISCH NIEUW ACTUEEL

Anderson/Peyote: The Divine Cactus DM 25,-; Benson/Flora of Texas Cactaceae DM 25,-; Benson/Cacti US & 
Canada (1044 S.) DM 198,-; Craig/Mammillaria Handbook Repr. DM 39,-; Champie/Cacti & Succ. El Paso DM 
24,-; Cornet/Las Cactaceas... DM 56,-; Cole/Lithops - Flowering Stones DM 169,-; Cullmann-Götz-Gröner/ 
Kakteen DM 98,-; Everson/Directory Epiphyllums DM 28,-; Earle/Cacti of the Southwest DM 29,-; Euphorbia 
Journal Vol 1 DM 85,-; Vol. 2-7 je DM 75,-; Gentry/Agaves Continental North America DM 98,-; Haage/Kakteen 
von A-Z DM 89,-; Heine/Lithops DM 28,-; Hochstatter/Pedio- und Sclerokakteen DM 59,-; Hunt/Mammillaria 
Names A-Z DM 29,80; Isley/Tillandsia DM 98,-; Innes/Handbook of Cacti & Succ. 176 S., 291 Farbfot. DM 29,-; 
Jacobsen/Handbook Succ. Plants 1-3 DM 295,-; Köhlein/Saxifragen DM 98,-; Köhlein/Freilandsukkulenten 
DM 98,-; Kümmel-Klügling/Winterharte Kakteen DM 32,-; Leuenberger/Pereskia DM 69,-; Leue/Epiphyllum 
DM 49,-; Pilbeam/Cacti for the Connoisseur DM 98,-; Peterson/Baja Adventure Book DM 36,-; Rauh/Kakteen 
an ihren Standorten DM 118,-; Rauh/GroBartige Welt der Sukkulenten DM 118,-; Rausch/Lobivia 85 DM 89,-; 
Reppenhagen/Mammillaria DM 59,-; Ritter/Kakteen Sudamerika I DM 45,-; II DM 55,-; III DM 47,-; IV DM 51,-; 
Rowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents DM 135,-; Scheinvar/Cactaceas (Flora llustr. Catarinense - 
Brasil) 383 S. reich lil. DM 89,-; Scott/Genus Haworthia DM 115,-; Storms/New Growing Mesembs DM 24; 
Weniger/Cacti of Texas DM 39,-; Wiggins/Flora Baja California (1025 S.) DM 148,-.

Wij leveren bijna elk boek over Cactussen en andere Succulenten. Vraag ons aan!

VRAAG ONZE GRATIS TOTAAL-CATALOGUS HOBBYBIBLIOTHEEK 1990
SUCCULENTEN BROMELIA’S ORCHIDEEËN

JÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARI AT
VERSANDGESCHAFTFÜR H O B B Y A R T IK E L L O C K F IN K E  7D-5600 WUPPERTAL 1

SPECIAAL VOOR ONZE NEDERLANDSE KLANTEN: OM NOG GEMAKKELIJKER EN GOEDKOPER TE 
KUNNEN BESTELLEN ONS NED. POSTBANKNUMMER IS VOORTAAN 3440773

KWEKERIJ ”DE STIKEL”

Volop keus in cactussen en vetplanten. 
Grote collectie 

sempervivums, jatropha, 
enz. enz.

Groen woudseweg 14 
3945 BC COTHEN 
Tel. 03436-1267
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EVENEMENTENKALENDER
30-11/9-12 
25 Mei 1991 
8 Juni 1991

VIVOKA 90 te Middelburg.
Goudse cactusbeurs.
3e Ruil- en verkoopbeurs afd. Lei
den..

16-22 J u n i’91 : 24eBiennial Convention van de
Cactus en Succulent Society van 
America, te houden in San Antonio, 
Texas info bij Claude Townsend, 
5102 Village Green, San Antonio, 
Texas USA, 78218.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek.
Dec. spelavond.
Afd. Amsterdam.
21 Dec. kwis te verzorgen door eigen leden. Plaats: ” De 
Rietwijker” , 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang
20.00 uur.
Afd. Arnhem.
13 Dec. Gezellig samenzijn en daarbij een quiz. Plaats; 
Zaaltje van de speeltuinvereniging 'Tuindorp' achter het 
pand Floralaan 18 in Wageningen.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België.
30 Nov. Hr. Van den Abbeele over Uebelmannia's. 
21 Dec. Dia's door eigen leden. Plaats; Horteco.de 
Bavaylei 119 Vilvoorde. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
6 Dec. vaststellen jaarprogramma. Plaats; Groene 
Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang 
19.40 uur.
Afd. Dordrecht e.o.
13 Dec. slotavond meteen lezing. Plaats: De Christelijke 
MTS, Prof. Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang 19.30 
uur.
Afd. Drenthe.
12 Dec. Sinterklaasfeest met dia’s van een van de leden.
Afd. Eindhoven.
Dec. Reisverhaal?? Plaats: ” De Leeuw” , Provinciale 
weg 102, Veldhoven. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Flevozoom.
17 Dec. Jaarvergadering. Plaats; Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang 20 00 
uur.
Afd. Fryslan.
11 Dec. Hr. Pullen vertelt zijn verhaal over "Botanische 
tuinen in Europa” . Plaats; Zalencentrum Tivoli, Huizu- 
merlaan 59, Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Gouda e.o.
20 Dec. jaarlijkse Bingo-avond. Plaats: ” t Brandpunt' 
Turfmarkt 58. Gouda. Aanvang 20.00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
13 Dec. Bingo-avond. Plaats; Grote zaal sporthal ‘Zuid- 
haghe', Melis Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang
20.00 uur.
Afd. Groningen.
20 Dec. jaarvergadering.Plaats: Bovenzaal van de 
Hortus de Wolf in Haren. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Hoeksche Waard.
13 Dec. De traditionele avond verzorgd door het Natuur 
Educatief Centrum, een verrassingsavond dus. Plaats: 
Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven in Numans- 
dorp. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen.
11 Dec. Interne spreker, Piet Giepmans. Plaats: Rijks

middelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Rotterdam e.o.
17 Dec. Bingo.Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw 
Pier 80, Rösener Manzstraat 80, Rotterdam. Aanvang
20.00 uur.
Afd. Tilburg.
10 Dec. Jaarvergadering.
Afd. Utrecht e.o.
13 Dec. Reisverslag Argentinië door Ludwig Bercht?? 
Plaats; Buurthuis Ravelijn, H. Graaflandstraat 2a, 
Utrecht. Aanvang 20.00 uur.
Afd. West Friesland.
Geen bijeenkomst.
Afd. Zaanstreek.
7 Dec. Kienen. Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 
10, Zaandam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Zeeland.
23 Nov. Bijeenkomst, de leden brengen hun mooiste 
plant mee. Aanvang 19.30 uur.
21 Dec. Gezellige avond met Bingo en dia's van Hr. 
Bongaards. Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, 
Middelburg. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Zuid Limburg.
Geen bijeenkomst.
Afd. Zwolle.
20 Dec. Dia’s van Hr. van Dijk over Astrophytum. Plaats: 
Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margriet- 
straat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE
BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN.
Cactusflora.
18 Dec. L. de Prijck over Bonsai’s. Plaats: Prov. Instit. 
voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest 3000 te Leuven.
Cactusvrienden Limburg.
17 Dec. Voorstelling van de zaadlijst op dia door Hr. 
Stefan Alen. Plaats: Cultureel Centrum van Heusden- 
Zolder. Aanvang 20.00 uur.
Cactusweeide Noorderkempen.
29 Dec. Diavoordracht m.b.t. klubaktiviteiten 1990, met 
dia’s van eigen leden. Plaats: Lokaal 'Vogelzang', Mik- 
sebaan 25, Brasschaat. Aanvang 20.00 uur.
Islaya.
7 Dec. Algemene Vergadering. Plaats: R.B.S./R.M.S., 
Stationstraat 82, Aalter. Aanvang 20.00 uur.
Leuchtenbergia.
21 Dec. Cactussen in Spanje, door W. Dams. Plaats; 
Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. Aanvang
20.00 uur.

WIJZIGING secretariaat Brabant-België.
De redaktie en het secretariaat berusten vanaf Oktober 
1990 bij 
Mare Verreth
Schriekstraat 77,2223 Heist op den Berg (Schriek) 
Ook maken wij er U op attent dat vanaf 1 Okt 1990 de 
postnummers in België gewijzigd zijn.

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

DCHJG *  VIVJ ROWIAND
200 Spring Bood • Kompsion. todford • Engtand MIU2-0ND 

tetophon* Bodford (0214) 54970
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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

L S p e 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

Zowel "beginners” als "oude rotten 
in het vak” vinden bij ons steevast 
wat van hun gading.
Geopend di. t/m za.

'O i 9.00-12.00 uur, 13.00-17.00 uur.

Neem eens een kijkje in de kas:

HOVENS cactuskwekerij^
Markt 10, 5973 Nfl LOTTUM Holl. 

__  Telefoon 04763 - 1693

HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN 
postfach 510 201 tel. 0621-794675 d-68 mannheim 51

DE NIEUWE ZAADLIJST 1991 IS UIT!
Pedio - Sclerocactussen en andere harde soorten uit Canada en de U.S.A. 

Nieuwe verbeterde uitgave: An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus. 
Engelse uitgave DM 69,-. Duitse uitgave DM 59,-. Portokosten DM 5,50.

Voor de connaisseur, de nieuwe CACTUSKUNSTKALENDER is uit!
Een kleurrijke uitgave met getekende en geschilderde cactusmotieven in 
beperkte oplage voor / 16,-.
Informeer ook voor verder kunstzaken bij:
Carla Wolters

%

%
Kroonstraat 10c - NL-6019 AS WESSEM - Tel.: 04756 - 3146 (na 18.00 uur)

k 7
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MEDEDELING over de komende wisselingen van taken.
Er staan ons een aantal veranderingen te wachten.
Onze vereniging heeft sedert de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober weer een voorzitter en 
wel de heer F. van Tricht.
Heer M. de Bekker neemt op dezelfde vergadering afscheid als de vice-voorzitter die het langst als 
voorzitter heeft gewerkt.
Zijn werkzaamheden als beheerder van de advertenties en de rubriek vraag en aanbod zullen per 1 
januari 1991 worden overgenomen door Mevr. J. Smit-Reesink, Pr. Willem-Alexanderlaan 104, 6721 
AE Bennekom. Advertenties voor jan. 1991, dienen voor 15 dec. in haar bezit te zijn.
Per 1 januari 1991 zal een nieuwe redaktie ons blad vorm moeten gaan geven. Mededelingen/ 
adreswijziging etc. hierover, kunt u in de komende maanden tegemoet zien. Heer L. Bercht zal dus 
eindelijk meer tijd en aandacht aan z’n studie, de Gymno’s kunnen gaan besteden.
Ook de beheerder van het Buiningfonds, Heer M. Jamin zal zijn taken overdragen, deze worden 
samengevoegd met het beheer van de verenigingsartikelen, uitvoering door Mevr. E. van Die.
Ook via deze pagina’s wil ik de verstrekkenden dank zeggen voor alle tijd en aandacht die zij aan 
Succulenta besteed hebben en wens ik de nieuwe mensen veel inspiratie, succes en waardering voor 
de komende periode. Rob de Groot, secretaris

VOORZITTERSVERGADERING in Amersfoort
De opkomst voor deze voorzittersvergadering was als volgt;
22 afdelingen vertegenwoordigd.
3 schriftelijk afgezegd,met bijgevoegd commentaar en suggesties.
3 telefonisch de avond tevoren afgezegd zonder enig commentaar.
5 afdelingen absoluut niet gereageerd.
Om negatief te beginnen, 5 afdelingen die niet eens reageren op een dringende,persoonlijke oproep is 
natuurlijke een zeer slechte zaak. We praten wel over 15% van onze afdelingen. Ook valt op dat het 
vrijwel steeds dezelfde afdelingen zijn die niet reageren.
Rest mij nog te zeggen dat deze mensen een goede kans om hun stem te laten horen hebben laten 
liggen.
De wel aanwezigen hebben ruimschoots de kans gehad om algemene of specifieke afdelingsproble- 
men te ventileren.
Over een aantal punten werd pittig gediscussiëerd en heeft het bestuur een aantal duidelijke meningen 
kunnen noteren.
Andere problemen zijn zo complex dat de te volgen richting nog niet gevonden werd.
De algemene indruk was een zeer positieve.de voorzitters waren tevreden om eens met collega’s over 
eikaars,eigenlijk steeds vrijwel dezelfde problemen te kunnen praten en het bestuur heeft een duidelij
ker beeld gekregen van wat er in de afdelingen leeft.
Een nuttige en plezierige dag die er zeker toe bijdragen zal dat ‘de afstand’ tussen afdelingen 
onderling en tot het bestuur kleiner zal worden en we weer samen de schouders onder de Succulenta- 
zaak zetten.
Rob de Groot,secretaris.

FLORIADE 1992 IN ZOETERMEER

Het is geruime tijd stil geweest rond dit onderwerp,er lijkt niets gebeurd te zijn maar niets is minder 
waar.
Er is druk overleg met de Floriade-organisatie geweest en met eventuele partners zoals b.v. Kring van 
Fuchsia-vrienden en de Pelargonium-vereniging.
De resultaten van al dit overleg zijn;

Wij hebben een kas toegewezen gekregen voor de gehele duur van de Floriade.deze kas delen wij met 
de Nederlandse kring van Fuchsia-vrienden.
Naar onze mening een heel mooi resultaat met fantastische mogelijkheden. Stelt U zich voor ± 300 - 
m2 cactussen en vetplanten tentoonstellen gedurende 6 maanden.
Een enorme kans en uitdaging om onze hobby uit te dragen.
De volgende fase is dat de 4 omringende afdelingen de organisatie, realisatie en onderhoud gaan 
doorspreken.
Intussen hoeft U niet stil te zitten, er kunnen n.l. ideeën en aktiviteiten om aan de nodige financiën te 
komen uitgewerkt worden.
Ook hobby of commerciële kwekers kunnen zich bij ons melden met ideeën, planten of andere 
bijdrages.
Het gironummer van onze penningmeester 680596 met de vermelding Floriade ’92 staat open. 
Van de vorderingen van zowel de financiële als de technische kant zullen wij U in de komende 
maanden op de hoogte houden.

Draag aktief b ij! Nico Uittenbroek, Rob de Groot
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E X O T I C A
-  DETAILHANDEL & GROOTHANDEL-  

EUROPA'S GROOTSTE KEUS AAN ANDERE SUCCULENTEN
Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, Cyphostemma, Dioscorea, 
Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, Ipomoea, Jatropha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Ptero- 
discus, Sarcocaulon, Trichocaulon, Bolgewassen . . .  en nog veel meer!

KOSTELOZE LIJST OP AANVRAAG.
Ernst Specks, Am Kloster 8, D-S140 Erkelenz-Golkrath  

BRD, T e l.: O 24 31 /  7 39 56, FAX: 0 24 31 / 44 95
Openingstijden: april — sept., zaterdags 9 —14 uur; —  Andere tijden alleen na telefonische afspraak!

KAKTEEN - KALENDER 1991
met 13 schitterende kleurenplanten in formaat 24 x 24 cm met motieven uit de 
wereld der cactussen en andere succulenten.

Prijs per stuk, inclusief verzendkosten: 1 kalender DM14,70
2 kalenders DM 28,20
3 kalenders DM 40,50
4 kalenders DM 52,00
5 kalenders DM 62,50

De kalenders worden eerst verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Betaling slechts van uw girorekening op onze girorekening
Karlsruhe 21.38.45-753 (blz. 660 100 75) of per internationale postwissel.

Druckerei Steinhart, Postfach 1105, D-7820 Titisee-Neustadt.

Ook deze zomer hebben wij niet stilgezeten. Resultaat? Wij hebben nu voor U gereed 
staan een schitterende collectie planten zoals: Uebelmannia, Navajoa, Pedio, Tephro enz. 
enz. Vergeet ook niet Mammillaria Theresae en Mammillaria Goldii en de vele prachtige 
Euphorbia’s.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXM0ND
Tel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89

Te koop gevraagd collecties oude planten, zowel cactussen als andere succulenten.

DE KALENDER VOOR 1991 IS TE KOOP.
DE KALENDER VOOR 1991 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 1991 ”  op giro 680596 of 
bank 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta Volkel. De prijzen zijn als volgt:

één kalender f  10,50 6 of 7 kalenders f  6,75 p. stuk
2 kalenders f  8,50 p. stuk 8 tot 19 kalenders t 6,50 p. stuk
3 kalenders f  7,50 p. stuk 20 of meer kalenders f  6,00 p. stuk
4of 5 kalenders f  7,00 p. stuk
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FLORA & FAUNA NATUURLIJK.

In juni 1990 werd aan de afd. Noord- en Midden- 
Limburg gevraagd of ze bereid was deel te nemen aan 
een grote beurs, die van 21 t/m 24 september 1990 
gehouden zou worden in het evenementencentrum ’t 
Ven in Venlo.
Na overleg met de organisatoren van deze beurs, die 
bereid waren vrijwel alle kosten voor hun rekening te 
nemen, besloot het bestuur van de afdeling mee te 
doen.
Tijdens de bijeenkomst van augustus werd de mede
werking van de leden gevraagd. Een twintigtal leden 
boden spontaan hulp bij de werkzaamheden aan. 
Vanaf 15 september konden we werken aan de 
opbouw van de stand. We beschikten samen met de 
Jochumhof uit Steyl over een oppervlakte van 60 m2, 
waarvan ongeveer de helft bedoeld was voor Succu
lenta. De organisatoren van de beurs hadden een 
fraaie verzameling cactussen aangekocht, die de afde
ling kon gebruiken om haar stand in te richten. Deze 
planten zijn binnen afzienbare tijd te bewonderen in de 
Jochumhof in Steyl, want daaraan werden ze geschon
ken.
Samen met een aantal vetplanten van ons lid dhr. 
Slabbers vormden deze cactussen een fraaie stand. 
Tot onze niet geringe trots werd onze stand door vele 
bezoekers gezien als een der mooiste van de beurs. 

Tijdens de beurs konden de bezoekers genieten van de fraaie collectie planten en inlichtingen krijgen 
over de verzorging van succulenten en over de vereniging Succulenta. Tevens werden prentbriefkaar
ten, handleidingen en zaaipakketjes verkocht.
De zaaipakketjes bevatten een portie van 100-200 gemengde zaden, een potje, een Jiffyschijf en een 
gedetailleerd zaaivoorschrift. Deze zaken waren verpakt in een fraai doosje vervaardigd door de 
eega’s van enkele leden, die duidelijk ook met het succulentenvirus besmet waren. Ongeveer 100 
mensen kochten een zaaipakketje!
In de vier dagen dat de beurs geopend was trok ze ongeveer 25.000 bezoekers. Uit de vragen van de 
bezoekers bleek overduidelijk, dat deelname aan dergelijke evenementen noodzakelijk is, want erg 
veel geïnteresseerde mensen waren niet op de hoogte van het bestaan van een vereniging als de onze. 
Al met al mag de afdeling Noord- & Midden-Limburg terug zien op een evenement, waar onze hobby 
uitgedragen werd en waar ongetwijfeld interesse werd opgewekt bij een aantal mensen. Ook onze 
leden waren zeer enthousiast over hun dee' ■>ame aan dit evenement.
Zo draagt een dergelijk gebeuren er zeker ook toe bij, dat de band tussen de laden onderling en tussen 
de leden en de afdeling in belangrijke mate wordt versterkt.
J.A. Schraets,
Voorzitter Afd. Noord- & Midden-Limburg.

Nieuwe ansichtkaarten.
Onze voorraad ansichtkaarten is vrijwel op. Wij zijn van mening dat niet alleen de financiële bijdrage 
die zij geleverd hebben best de moeite waard is maar vooral dat de propagandistische waarde hoog is. 
Voor het selecteren en uitgeven van een nieuwe serie kaarten vragen wij dan ook uw medewerking. Uw 
medewerking kan zowel bestaan uit het leveren van suggesties en ideeën als uit het ter beschikking 
stellen van kwalitatief goede dia’s.
Stuur e.e.a. voor 15 dec. 1990 naar het secretariaat.
Rob de Groot
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Opgaven voor het december-nummer moeten vóór 15 
december bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.Iaan 104, 6721 
AE Bennekom zijn. Leden van Succulenta mogen per jaar 
éénmaal gratis een advertentie van max. 6 regels zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende wor
den opgenomen.

Aangeboden: T.e.a.b. rotscactus lang 1,70 m, omvang 1,10 
m. Mevr. P. Langemeijer, Randweg 119, 1403 XN Bussum. 
Tel. 02159-19540.
Aangeboden: Cactusverzameling van ca. 900 stuks. Uitslui
tend in één koop. Vraagprijs f  1500,-. F. Deumer, Overste- 
weg 45, 7556 TX Hengelo. Tel. privé 074-429629, zakelijk 
053-355575.
Aangeboden: Succulenta jaargangen 1961 t/m 1989; het 
Practische Cactusboek (Walther Haage). M. Schippers, De 
la Reijstraat 28, 3851 BH Ermelo. Tel. 03417-54858.

Aangeboden: Succulenta ing. jaargangen 1961, 1962, 
1963,1965, 1966, 1967, 1968, 1970 en 1973 è f 15,00 p/st. 
Losse jaargangen 1978 t/m 1982 è f 12,60 p/st. Incomplete 
jaargangen 1962 t/m 1975. Mist u een nummer uit deze 
laatste jaargangen, wij kunnen u helpen ó / 1,50 per num
mer. Alle prijzen excl. portokosten. Succulenta, ’s- 
Gravenhage, Mevr. N. Borgs, de Genestetlaan 83, 2522 LB 
’s-Gravenhage. Tel. 070-3935208.
Aangeboden: Boeken en tijdschriften betreffende cactus
sen en vetplanten uit de bibliotheek van de Heer J.A. Janse. 
Hieronder bevinden zich tal van belangrijke handboeken en 
naslagwerken. Verkooplijst, ca. 200 nummers, met uitvoe
rige omschrijving, wordt u toegezonden na overmaking van 
f 2,00 op girorekening 2863178 t.n.v. K.P.J. Janse, Buiten 
Oranjestraat 10hs, 1013 HX Amsterdam.
Gevraagd: Succulenta jaargang 1986, 1987 en 1989. A. 
Wouters. Tel. 01748-17417 b.g.g. 070-3935208.
Gevraagd: Tegen vergoeding jaargangen Succulenta van 
vóór 1960. Tevens zaden van Pelecyphora aselliformis of 
andere langzaam groeiende cactussen of zaailingen hier
van. R. Roerdink, St. Jurriënstraat 39, 7412 XH Deventer. 
Tel. 05700-19771.
Aangeboden: CACTUSKUNSTKALENDERS. Bestel nu 
vast de nieuwe Cactuskalender. Een verzamelitem. Voor 
andere pennestreken neem contact met mij op. Carla Wol- 
ters, Kroonstraat 10c, 6019 AS Wessem. Tel. 04756-3146. 
(Na 18.00 uur.)

\

+ + + CONTRIBUTIE 1991 + + + J AHRESBEITR AG 1991 + + +SUBSCRIPTION 1991 + + + 

Voor onze Nederlandse leden.
U ontvangt omtrent 15 november 1990 uw acceptgiro voor de contributie van 1991. Ik wil 
u vriendelijk vragen om bij betaling zoveel mogelijk van deze acceptgiro gebruik te 
maken. Ook uw bank neemt deze acceptgiro aan.

Voor onze Belgische leden.

U ontving omtrent 15 november 1990 een acceptgiro voor de contributie van 1991. In 
België is betaling via deze acceptgiro’s niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk 725 
Belgische Franks over te maken op nummer: 000-1141809-22 van de Belgische giro
dienst ten name van Succulenta Elandstr. 1 te Volkel onder vermelding van uw lidnum- 
mer (staat rechtsboven op de acceptgiro) en "contributie 1991

Zur Beachtung für unsere Mitglieder im Ausland.

Bitte überweisen Sie den Jahresbeitrag von f 50,- auf meinen Giro- oder Bankkonto in 
die Niederlande an die Adresse: Succulenta Elandstr. 1, Volkel. Vermelden Sie bitte Ihre 
Mitgliednummer(steht rechtsoben auf Ihren zugesanten Acceptgiro).
Bankkontonummer: 55.32.38.981. ABN-bank. Postgiroamt: 680.596 Auch Euro- 
schecks werden akzeptiert.

To our members abroad.

Kindly remit the amount of f 50,- to our treasurer: Succulenta Elandstr. 1, Volkel.
Please make sure to quote your membershipsnumber and name clearly. Banknumber: 
55.32.38. 981. Postnummer: 680596.
Also Eurocheques are accepted.
Other cheques are charged for services made by banks with: f 15,-.

To our members in the U.S.A.

The rate for the American Dollar is $ 1,00 = f 1,70.
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Mesembryanthemums uit zaad
IVAN LE PAGE

Hebt u al eens andere succulenten opgekweekt uit zaad? Nee? Waarom pro
beert u het dan niet eens? De Mesembryanthemum-familie bezit een enorme 
variatie in vormen zodat iedere verzamelaar en kweker er iets van zijn gading in 
vinden kan. Van de bizarre vormen van Mitrophyllum, Dactylopsis of Faucaria 
en de mimicry van Lithops, Titanopsis of Conophytum tot de prachtige opper- 
huidkleuren van Lapidaria, Argyroderma en Bijlia, elke groep heeft zijn eigen 
bekoring. Zelfs de planten uit de snel groeiende geslachten, zoals Lampranthus 
of Cephalophyllum, laten ons van hun schitterende bloemen genieten.
Om te beginnen is het noodzakelijk het zaad van een goede bron te betrekken. 
Wij kunnen ons gelukkig prijzen, dat de laatste jaren, mede door de inspannin
gen van mensen als Steven Hammer, Steven Brack en Anthony Mitchell, 
zeldzame en vroeger onbereikbare soorten langzamerhand terug beginnen te 
komen in de cultuur. Langzamerhand beginnen er ook nieuwe soorten binnen 
te druppelen om de meest kieskeurige kwekers te verleiden.
Ik probeer bij voorkeur zaad te verkrijgen laat in het herfst of in het begin van de 
winter, zodat ik vroeg in het jaar kan beginnen met zaaien. Sommige kwekers 
geven er de voorkeur aan de soorten, die in herfst en winter groeien, in 
september of oktober te zaaien. Dit kan zeer bevredigend zijn, maar het heeft 
het nadeel dat men met zijn jonge zaailingen nog een lange winter door moet. 
Dikwijls heeft men in die tijd van het jaar met lage temperaturen en onvol
doende licht te kampen.
Wanneer men zijn keuze gemaakt heeft is het waarschijnlijk verstandig de 
wintergroeiers en de zomergroeiers apart te houden, zodat beide groepen die 
behandeling kunnen krijgen, die eigen is aan hun groeiritme. De herfst- en 
wintergroeiers zijn die soorten, die gevonden worden in de westelijke kustge-



bieden van Zuid-Afrika, zoals Namaqualand, Richtersveld en Bushmanland, 
terwijl de zomergroeiers gevonden worden in de meer centraal gelegen gebie
den van Zuid-Afrika.
Bij het zaaien van Mesembryanthemumzaad speelt de temperatuur een zeer 
belangrijke rol. Zomergroeiende soorten, zoals Lithops, doen het prima onder 
dezelfde omstandigheden als cactussen, d.w.z. tussen 20 en 30°C. Winter- 
groeiers daarentegen, zoals Cheiridopsis, Monilaria, Mitrophyllum en in het 
bijzonder Conophytum, schijnen een tamelijk grote en relatief koele dagelijkse 
temperatuurschommeling te verlangen. Dit laatste is het beste te bereiken door 
vroeg in het jaar te zaaien, in de tweede helft van februari of in maart. De 
nachtemperatuur achter glas mag dan best dalen tot 7-10°C. Veel van mijn 
vroegere mislukkingen waren te wijten aan gebrek aan aandacht voor dit feit en 
het gebruik van veel te hoge nachttemperaturen. Ik gebruik tegenwoordig de 
normale kastemperaturen, extra kunstmatige warmte wordt alleen voor enkele 
geslachten, zoals Lithops, Frithiaen Dintheranthus aangewend.
Wanneer het zaaien van deze soorten uitgesteld wordt tot het late voorjaar of de 
zomer, wanneer de nachttemperaturen van nature al hoger zijn, is dit zelfs niet 
nodig.
Sommige soorten Conophytum en in het bijzonder Dintheranthus staan erom 
bekend een soort 'shock-behandeling' te verlangen. Deze kan gegeven worden 
door de zaaibakken drie of vier dagen te plaatsen bij temperturen van 50 of zelfs 
60°C om de latente toestand van de zaden af te breken voordat naar een 
normale behandeling teruggekeerd kan worden, hoewel ik volkomen bevredi
gende kiemingsresultaten gehad heb zonder mijn toevlucht tot deze methode 
te nemen.
Hoewel ik heb geëxperimenteerd met grondmengsels op basis van turf en 
daarmee gemengde ervaringen heb opgedaan, gebruik ik nu uitsluitend meng
sels op basis van aarde. In Engeland kan men nog steeds grondmengsels 
verkrijgen volgens de oude John Innes recepten. Deze zijn gemaakt van gesteri
liseerde leem, turf en zand of fijn gruis. Het grondmengsel, dat voor zaaien 
aanbevolen wordt heeft een verhouding van 2 delen leem, 1 deel turf en 1 deel 
zand. Voor Mesems voeg ik daaraan 25% perlite en 25% zand toe. Het zand, 
dat gebruikt wordt is dat, wat men gewoonlijk in waterfilters gebruikt, kalkvrij 
en zonder te veel aan mineralen. Dit is in verschillende korrelgroottes te krijgen; 
ik gebruik korrelgrootte 1-1,5 mm. Gebruik in ieder geval geen zand, waarin 
teveel zouten of kalk zit, of dat, wat hard wordt als beton, wanneer u water 
geeft. Wanneer geen 'John Innes'mengsels te krijgen zijn kan een bevredigend 
grondmengsel gemaakt worden met behulp van een zandige leemsoort, die 
eerst gestoomd moet worden teneinde er zeker van te zijn dat alle schimmels 
vernietigd zijn, waaraan 40% zand en 25% perlite toegevoegd is.
Er kan niet genoeg benadrukt worden, dat alles wat voor het opkweken uit zaad 
gebruikt wordt zo schoon mogelijk moet zijn; potten en bakjes van polypropy- 
leen kunnen 5-10 minuten uitgekookt worden om ze steriel te maken.
Ik gebruik vierkante 5 cm polypropyleen potten bij het zaaien. Daarvan passen 
er bij mij 28 in een standaard zaakbak, die gemakkelijk te hanteren is. De potten 
worden met het grondmengsel gevuld en gladgestreken met een stukje hout. 
Met het aandrukken van het grondmengsel moet men voorzichtig zijn, anders 
komt de drainage in gevaar.
Na het vullen van de potten zorg ik ervoor, dat de grond door en door vochtig is, 
door de hele zaaibak in een grotere schaal, gevuld met 2 a 2,5 cm water te 
plaatsen, deze daarin enkele minuten te laten staan en daarna ongeveer een uur 
te laten uitdruipen.
Tenslotte verspreid ik een uiterst dun laagje kwartszind over het grondopper-
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vlak, niet dikker dan de dikte van een of twee korrels. Als men de grond er hier 
en daar nog doorheen kan zien is het prima.
Zo'n dun laagje zand heeft verschillende functies: Het verschaft een vochtig 
microklimaat aan de jonge zaailingen, het geeft hen steun, en helpt mee het 
grondoppervlak schoon en vrij van algen en mos te houden. Nu kan het zaaien 
beginnen. De meeste Mesem-zaadjes zijn uiterst klein, en sommige , zoals die 
van Dintheranthus, behoren tot de kleinst bekende zaadjes en zijn stoffijn. 
Strooi de zaadjes voorzichtig over het grondoppervlak, zo gelijkmatig mogelijk. 
Soms is het vrij lastig om de zaadjes goed uit het bakje te krijgen vanwege hun 
geringe grootte, daarom knip ik de zakjes zijdelings open met een schaar en 
maak alle zaadjes, die ergens in een hoekje achtergebleven zijn, los. Probeer 
niet te niezen, anders worden de zaadjes wijd en zijd verspreid.
Omdat mag worden aangenomen, dat de meeste zaailingen zeker een jaar in 
dezelfde pot blijven staan, moet het zaad zo dun mogelijk uitgezaaid worden. 
Wanneer het zaaien voltooid is worden de potten zachtjes geneveld. Ik gebruik 
daarvoor een handnevelspuit, zoals die voor huishoudelijk gebruik in de handel 
is of een insecticideverstuiver. Als dit met zorg gedaan wordt spoelen de 
zaadjes in de ruimte tussen de zandkorrels en komen in aanraking met de grond, 
waar ze de juiste omstandigheden aantreffen voor de kieming. Veel kwekers 
gebruiken voor dit doel gedestilleerd water, wat als voordeel heeft, dat het geen 
ziektekiemen of overtollige zouten bevat. Als het water, dat u ter beschikking 
staat in dat opzicht verdacht is kan het gebruik van gedestilleerd water in 
overweging genomen worden. Nadat het zaaien afgelopen is overdek ik de 
zaaibakken met plasticfolie; het soort dat voor huishoudelijk gebruik verkocht 
wordt voldoet goed, dit helpt bij het handhaven van de vochtige atmosfeer, die 
zo essentieel is voor het kiemen.
Na het zaaien worden de zaaibakken in de kas onder het tablet geplaatst, 
zodanig, dat zij de vroege ochtend- en de late namiddagzon ontvangen, maar 
beschermd staan tegen de felle middagzon. Dit laatste is eventueel ook te 
bereiken met een krant.
Ik controleer de zaaibakken iedere dag door even het plasticfolie terug te 
vouwen. Teveel aan condens kan tegelijkertijd gemakkelijk afgeschud worden. 
Het ontkiemen begint na 5-10 dagen en is grotendeels voltooid na 21-28 dagen. 
Mesem-zaad kan zich echter nogal grillig gedragen wat dat betreft, zelfs binnen 
één soort.
In het bijzonder Conophytums kunnen vaak over een langere periode ontkie
men, soms to t 3 of 4 weken, wellicht wachtend op de juiste temperatuur of de 
juiste vochtigheidsgraad, misschien een van de natuurlijke overlevingsmecha- 
nismen. Als de grond er droog uit begint te zien, kan er weer geneveld worden. 
Het is noodzakelijk de zaden goed vochtig te houden tijdens de eerste stadia 
van de kieming, uitdrogen kan fataal zijn. Bereidt u erop voor, dat u dat nevelen 
weken lang moet volhouden. Sommige kwekers dekken hun zaaisels zelfs 
helemaal niet af en vertrouwen volledig op het nevelen, zelfs dagelijks. Voor 
iemand met een druk bestaan is zo'n regime echter moeilijk vol te houden. 
Wanneer na enkele weken blijkt, dat er zaden zijn die nog niet ontkiemen, kunt 
u proberen de omstandigheden te wijzigen, probeer de temperatuur te laten 
stijgen, of, als dat niet helpt, te laten dalen gedurende enkele dagen.
Na het kiemingsproces, dus na ongeveer 4 tot 6 weken, kan begonnen worden 
met het geleidelijk verwijderen van de plastic folie. Begin ermee de folie enkele 
cm op te lichten, zodat de zaailingen geleidelijk kunnen acclimatiseren.
De meeste Mesems beginnen snel met het vormen van vrij grote kiemblaadjes, 
daarna duurt het 8-10 weken voordat de eerste echte bladeren gevormd wor
den. Het is verbazingwekkend de eerste tekenen van de volwassen bladeren te
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zien, zoals de glinsterende blaadjes van Monilaria of de op een octopusvoet 
lijkende blaadjes van Titanopsis.
Vanaf dat moment kunnen de zaailingen geleidelijk aan meer licht gewend 
worden. Kleine potten kunnen echter snel uitdrogen, zelfs binnen een paar uur, 
wanneer ze aan het volle zonlicht blootgesteld zijn, en uw kostbare zaailingen 
zijn zo verdwenen. Hoewel een beetje uitdrogen in dit stadium niet ernstig is, 
moet u dat niet overdrijven. Plaats uw zaailingen op een plaats met wat meer 
schaduw, als ze er al te ellendig gaan uitzien.
Kleinere, langzamer groeiende tere soorten, zoals Conophytum of Lithops 
kunnen beter wat langer afgedekt en beschaduwd blijven. Ik houd de mijne 3 
tot 4 maanden afgedekt en stel de bak nooit bloot aan direct zonlicht gedurende 
de eerste zomer. Conophytums maken soms een papierachtig omhulsel en 
rusten nu en dan een poosje in hun eerste zomer. Dit is volkomen normaal en 
hoeft geen zorgen te geven. Zij moeten nooit compleet uitdrogen in hun eerste 
jaar, maar ook niet kletsnat blijven. Zij kunnen het hele jaar door water krijgen of 
geneveld worden. Omdat het gehalte aan voedingsstoffen in het zaaimedium 
met opzet laag gehouden is, kan nu en dan in de zomer een beetje vloeibare 
mest gegeven worden. Daarmee hoeft u niet te beginnen voordat de eerste 
echte bladeren zichtbaar geworden zijn, daarna kan het bijmesten beperkt 
worden tot twee- of driemaal met tussenpozen van een maand. Dit is voldoende 
om een bevredigende groei mogelijk te maken.
Een meststof met een verhouding van 1 deel stikstof, 1 deel fosfaat en 2 delen 
kali is geschikt, zoals, die welke voor tomaten verkocht wordt. Daar Mesems 
relatief langzame groeiers zijn, kan deze meststof gebruik worden in een kwart 
van de dosis, die op de fles staat aangegeven. U moet er altijd voor zorgen, dat 
het medium al enigszins vochtig is voordat u de bemesting toepast, anders 
zullen de wortels kunnen verbranden.
Verspenen van de zaailingen kan gemakkelijk achterwege blijven gedurende het 
eerste jaar, maar sommige snellere groeiers - Glottyphyllum, Cheiridopsis en 
dergelijke - zullen profiteren van het eerder toebedeeld krijgen van meer groei- 
ruimte, liefst voordat ze elkaar beginnen te verdringen. Wanneer dit uitgevoerd 
wordt laat in de zomer of in het begin van de herfst zullen de plantjes nog
voldoende tijd hebben om zich voor de winter te herstellen. Conophytums en 
andere langzaam groeiende soorten kunnen tot laat in hun tweede zomer, 
wanneer hun voornaamste groeiseizoen begint, ongemoeid gelaten worden, 
als men tenminste voldoende dun gezaaid heeft. Conophytums zullen in hun 
twéecTe zomer de voor hun soort normale rustperiode in acht nemen.
Ik verspeen zaailingen bij voorkeur in kleine 10-11 cm potjes, gevuld met 
hetzelfde grondmengsel dat ik gebruik voor volwassen planten. Ik plant daarbij 
verscheidene zaailingen in één pot. Als alles goed gegaan is kunt u nu uw 
planten als volgroeide planten behandelen.
Dit alles klinkt alsof het erg veel moeite kost, maar de waarheid is dat het 
kweken van Mesembryanthemums uit zaad in feite vrij gemakkelijk is, en met 
een beetje zorg zullen de resultaten het aanzien waard zijn, erg veel plezier 
geven en uw kas of vensterbank verrijken. Als u een beginner bent, volgt hier 
een selectie van soorten, die voor u geschikt zijn:
Argyroderma patens Herreanthus meyeri
Bijlia cana Jensenobotrya lossowiana
Cheiridopsis meyeri Lapidaria margarethae
Cheiridopsis umdausensis Lithops (alle soorten)
Dactylopsis digitata Monilaria (alle soorten)
Faucaria tuberculosa Psammophora longifolia
Faucaria tigrina Pleiospilos nelii
Gibbaeum (alle soorten) Pleiopilos simulans

'Sinaloa', Ruette de la Tour, 

Cobo, Gastel, Guernsey C.l. 

Vertaling: A.B. Pullen
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Aanwijzingen voor het maken van een zaaitoestel
H. RUINAARD

Inleiding
Voor het ontkiemen van zaden is warmte en vocht nodig, dat zal uit dit 
themanummer van Succulenta wel duidelijk geworden zijn.
's Zomers is deze warmte in de kas geen probleem. De "zomerzaaiers" kunnen 
hun zaaibakje dan ook gewoon in de kas zetten. De "winterzaaiers", die van 
een lang groeiseizoen willen profiteren, moeten hun warmte echter kunstmatig 
tot stand brengen. Een veel gepraktiseerde methode is die, waarbij de zaaibak 
boven de olie of gas gestookte kachel wordt geplaatst.
Hoewel dit al vele generaties lang goede resultaten oplevert is het nadeel van 
deze methode dat overdag meestal niet gestookt wordt en derhalve de tempe
ratuur in de zaaibak afhangt van de willekeur van het weer, terwijl 's avonds de 
temperatuur vrij hoog kan oplopen. De winterzaaiers die meer invloed op 
temperatuur en vochtgehalte in hun zaaibak willen uitoefenen hebben als 
alternatief het zaaitoestel.
Het is niet mijn bedoeling om in dit artikel een gedetailleerde bouwbeschrijving 
van een zaaitoestel te geven, want iedere Succulentalezer heeft toch zijn eigen 
zienswijze over hoe er geknutseld moet worden (tenslotte ben ik zelf ook vrij 
eigenwijs als het op knutselen aankomt). Wel wil ik enkele aanwijzingen en 
hopelijk nuttige tips geven over hoe je zelf een zaaitoestel in elkaar kunt zetten. 
Voordat we met knutselen beginnen wil ik nog wel even kwijt dat veiligheid een 
zeer belangrijk aspekt is bij een electrisch verwarmd zaaitoestel in een zeer 
vochtige omgeving, dus goed isoleren en goed aarden is van levensbelang.

De onderdelen
Waaruit moet een zaaitoestel bestaan om goed te kunnen functioneren? Toen ik 
zelf 15 jaar geleden, geïnspireerd door een artikel in Succulenta (jaargang 1975, 
nr. 7, blz. 130), mijn eigen zaaitoestel bouwde heb ik me dat ook afgevraagd. 
Hoewel mijn zaaitoestel nu nog steeds perfekt werkt realiseer ik me dat ik nu, op 
grond van opgedane ervaringen en verbeterde materialen, een aantal details 
anders zou aanpakken.
Om te kunnen funktioneren moet een zaaitoestel mijns inziens uit de volgende 
onderdelen bestaan:
- de onderbak; dit is de eigenlijke zaaibak
- de verwarmingskabel; dit is uiteraard de warmtebron
- de montageplaat; hierop wordt de verwarmingskabel vastgezet
- de verbindingsdoos; voor het vochtdicht opsluiten van alle electrische ver

bindingen
- de aansluitkabel; voor de aansluiting op een 220 V geaard stopcontact
- de thermostaat; voor het regelen van de temperatuur
- de afdekplaat; voor het vochtdicht afsluiten cq. regelen van het vochtge

halte in de onderbak.
Geen overbodige luxe zijn verder:
- een thermometer; voor het controleren van de heersende temperatuur
- een tijdklok; voor het instellen van een dag-nacht cyclus.
De onderbak
Bakken in zijn algemeenheid zijn een controversieel onderwerp in de cactuswe
reld: dit geldt dus ook voor de onderbak. Sommige knutselaars prefereren 
houten kistjes bekleed met plastic folie, anderen geven de voorkeur aan uit 
plaatstaal of aluminiumplaat gelaste bakken en weer anderen zweren bij piep-
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Figuur 1
schuim. Daar kan ik nog aan toevoegen dat ik zelf om reden van onderhoud, 
hygiëne en duurzaamheid de voorkeur geef aan had plastic bakken, b.v. 
polyetheen slagersbakken of zelf uit Perspex of hard PVC gelijmde bakken. 
Voor de keuze van het materiaal van de onderbak is het wellicht nuttig om er op te 
wijzen wat precies de funktie van de onderbak is. De onderbak dient ervoor om een 
stevig, waterdicht, duurzaam, onderhoudsvrij, bij voorkeur electrisch niet gelei
dend onderkomen te bieden aan de erin geplaatste zaaipotjes.
Ik kies bij zo'n combinatie van eisen voor HogeDichtheidPolyEtheen, Perspex, hard 
PVC, piepschuim of eventueel glas.
HDPE is sterk en duurzaam, maar heeft de beperking dat het door een amateur niet 
te lijmen of te lassen. Het is echter wel te koop in de vorm van handige bakken van 
60x40x10 cm, bijvoorbeeld de Wavibox 120 van de fa. Wavin.
Perspex en soms ook hard PVC plaat (zelfde materiaal waar die grijze dakgoten en 
regenwaterbuizen van gemaakt zijn) is verkrijgbaar bij de meeste goede bouwmark
ten, b.v. Gamma en Wickes. Beide materialen kunnen met een scherp Stanleymes 
ingesneden en daarna langs de snijlijn gebroken worden. Perspex kan gelijmd 
worden met een twee componenten epoxylijm en PVC met een speciale hard PVC 
lijm.
In HDPE, Perspex en hard PVC kunnen gemakkelijk gaten geboord worden 
(scherpe metaalboor met lage boorsnelheid) voor het doorvoeren van kabels en 
voor de montage van de verbindingsdoos en de thermostaat. Wat de hoogte van de 
onderbak betreft kan men naar eigen voorkeur kiezen uit een lage of een hoge 
onderbak. Een hoge onderbak kan het beste uit een transparant materiaal gemaakt 
worden zodat ook de zijwanden lichtdoorlatend zijn (zie figuur 1). Voor een lage 
onderbak komen ook niet-transparante materialen in aanmerking zoals HDPE, hard 
PVC, piepschuim of het reeds eerder genoemde (zeer goed geverfde en met dikke 
PE of PVC folie beklede) houten kistje.

De verwarmingskabel
Verwarmingskabels zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en vermogens (uitge
drukt in Watt/meter). Het meest geschikt zijn de kabels die in aquaria en terraria 
gebruikt worden. Deze hebben een vermogen van 10 Watt/m en worden geleverd in 
lengtes van 2 ,3 ,4 ,6 ,1 0  en 20 m; dus resp. meteen vermogen van 20, 34,60,100 en 
200 Watt.
Volgens de leverancier is om een temperatuursverhoging van 10 graden Celcius te 
bereiken ten opzichte van de omgevingstemperatuur een vermogen van ca. 150 
Watt nodig per vierkante meter oppervlak. Voor een zaaitoestel van 80x40 cm = 
0,32 m2 is dus ca. 50 Watt nodig voor deze 10 graden Celcius.
De 6 meter lange kabel in mijn zaaitoestel is met zijn vermogen van 60 Watt tot
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iets meer in staat dan 10 graden Celcius boven de omgevingstemperatuur d.w.z. 
temperaturen tot ca. 25 graden Celcius zijn haalbaar bij een temperatuur in de kas 
(overdag) van ca. 10 graden Celcius.
Iets meer vermogen zou voor deze afmeting geen kwaad kunnen, b.v. 80 Watt of als 
algemene richtlijn ca. 250 Watt/m2.
Verwarmingskabels b.v. van het merk Floratherm zijn flexibel, zij hebben een 
beschermende kunststof buitenmantel, zijn zuur en vocht bestendig en erg veilig 
omdat ze geaard zijn. De kabel kan zonder bezwaar in vochtige of natte grond cq. 
zand en in water gelegd worden. Droge grond, vooral turf, moet vermeden worden 
omdat de kabel dan zijn warmte niet door middel van warmtegeleiding aan de 
omgeving kwijt kan. Ook moet vermeden worden dat de kabel zichzelf kruist omdat 
op de kruispunten te veel warmte kan ontstaan.
Om een goede warmtegeleiding te verzekeren kan de kabel het beste met een ca. 2 
cm dikke zandlaag bedekt worden die konstant vochtig gehouden wordt. Op deze 
zandlaag worden dan de zaaipotjes geplaatst.

c
c
c
c
c

3

3

40 cm

Figuur 2  De verwarmingskabel

De montageplaat
Daar we een gelijkmatige warmteverdeling in de zandlaag nastreven moet de 
verwarmingskabel in een regelmatig lussenpatroon gelegd worden (zie figuur 2). 
De onderlinge afstand tussen twee lussen bedraagt, afhankelijk van de lengte van 
de kabel en het te beleggen oppervlak, 4 a 5 cm. De kabel moet in dit lussenpatroon 
vastgelegd worden op een montageplaat. Het meest geschikte materiaal hiervoor is 
een 4 mm dikke Eternite plaat in verband met de uitstekende temperatuurbestendig- 
heid, vochtbestendigheid, vormvastheid, duurzaamheid en stijfheid van dit mate
riaal. Een nadeel van Eternite plaat is de aanwezigheid van asbest in dit materiaal, 
maar indien men de plaat op maat laat zagen en bij het boren of eventueel zagen de 
plaat altijd goed nat maakt (ter voorkoming van stof) is het risico voor de gezond
heid nihil. Een alternatief voor Eternite plaat is eventueel een 4 mm dikke hard PVC 
of Perspex plaat. De verwarmingskabel kan worden vastgezet met plastic kabelclips 
(zie figuur 3) waarvan de stalen spijkertjes vervangen zijn door Parkertjes. De gaten 
voorde Parkertjes worden voorgeboord op afstanden van ca. 15 cm langs de kabel. 
Om warmteverlies te voorkomen kan de montageplaat in de onderbak op een plaat 
piepschuim van 10 mm dikte gelegd worden. Waterlekkage naar de piepschuim 
plaat moet voorkomen worden door de randen tussen de montageplaat en de 
onderbak dicht te kitten met siliconenkit.

De verbindingsdoos
Om veiligheidsredenen moeten alle electrische verbindingen buiten de onderbak in 
een afgesloten (liefst spatwaterdichte) verbindingsdoos gemaakt worden. Hierin
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kunnen twee kroonsteentjes gemonteerd worden waarmee alle verbindingen wor
den gemaakt. De drie-aderige aansluitkabel, uiteraard met geaarde stekker, wordt 
hierin als volgt aangesloten (zie figuur 4).

Nadat alle verbindingen op de kroonsteentjes vastgezet zijn moeten de gaten 
waardoor de heen- en teruggaande verwarmingskabel en de aansluitdraden van de 
thermostaat lopen, goed waterdicht afgekit worden met siliconenkit.
In of naast de verbindingsdoos moet nog een trekbeveiliging op de aansluitkabel 
gemaakt worden om te voorkomen dat bij een plotselinge ruk aan de kabel de 
verbindingen kapot getrokken worden (mogelijk met kortsluiting als gevolg).

De thermostaat
Voor de aquariumthermostaat gaan we weer naar de aquariumwinkel. Aquarium- 
thermostaten,b.v.van het merk Record, zijn uiteraard waterdicht opgesloten in een 
glanzen buis van ca. 17 cm en zijn geschikt om tot een vermogen van ca. 250 Watt 
bij een voltage van 220 Volt te schakelen.
Met de bijgeleverde bevestigingsbeugels kan de thermostaat gemakkelijk tegen de 
zijwand van de onderbak gemonteerd worden.
Daar losse aquariumthermostaten schaars schijnen te worden kan als alternatief 
een zgn. aanlegthermostaat gekozen worden. Deze zijn bedoeld voor het schakelen 
van de circulatiepomp van centrale verwarmingsinstallaties en zijn bij ieder goed 
installatiebedrijf te koop.
Deze aanlegthermostaten zijn echter niet volledig waterdicht. Daarom kan het 
voeler gedeelte het beste in een gat in de zijwand, half in de zandlaag (zie figuur 5), 
vastgekit worden met siliconenkit.
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De afdekplaat
Afhankelijk van de keuze voor een hoge- of lage onderbak kan een vlakke afdekplaat 
of een bovenkap (plaat met transparante zijwanden) gebruikt worden.
Een Perspex- of een hoge piepschuim onderbak kan simpelweg afgesloten worden 
met een glasplaat.
Een lage onderbak zal in de meeste gevallen een bovenkap noodzakelijk maken om 
meer licht toe te laten, maar vooral om voldoende hoogte voor de zaaipotjes te 
scheppen (zie figuur 6).
De bovenkap van mijn zaaitoestel heeft een bovenplaat die onder een hoek van 30 
graden is opgesteld met als achterliggende gedachte dat dan de gecondenseerde 
waterdruppels weg kunnen vloeien. In de praktijk blijkt dit echter niet te werken en 
blijft de bovenkap altijd ondoorzichtig ten gevolge van condensdruppels. Om de 
zaaipotjes te inspekteren moet ik toch de bovenkap openen, dus om die reden kan 
de afdekplaat of bovenplaat net zo goed horizontaal opgesteld worden.
Een glazen bovenkap kan men gemakkelijk zelf in elkaar lijmen met transparante 
siliconenkit. Op dezelfde manier waarop ook een aquarium gemaakt wordt. Het 
benodigde 4 mm dikke glas kan men zelf op maat snijden of bij een glashandel op 
maat laten snijden.
Om de bovenkap op de onderbak te positioneren kan men rondom de onderbak een 
strip lijmen (zie figuur 6).

De thermometer en de tijdklok
Het nut van een thermometer en een tijdklok hoef ik niet nader toe te lichten. 
Nuttig, doch niet noodzakelijk, is het wellicht wel om een min./max. thermometer 
te kiezen.
Als tijdklok voldoet ieder model of merk, dat in huis meestal gebruikt wordt voor het 
aan en uitschakelen van lampen, zolang hij maar met randaarde uitgevoerd is 
(voorzover ik weet zijn ze dat allemaal).

De kosten
Ook al maakt men zelf een zaaitoestel, echt goedkoop zal het niet gauw worden. 
Zelfs een klein zaaitoestel met een verwarmingskabel van 2 m lengte
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en afmetingen van 40x20 cm kost toch al snel meer dan f  50,00. Het duurste 
onderdeel van een zaaitoestel is ongetwijfeld de verwarmingskabel. Een 6 meter 
lange kabel kost bijvoorbeeld ca. f  75,00. Met een thermostaat (ca. f  15,00), een 
verbindingsdoos met sterkker en kabel (ca. f  7,50), een asbest plaat (ca. f  25,00, 
siliconenkit (ca. f  7,50) en materiaal voor de onderbak en de afdekplaat kom je voor 
een zaaitoestel van 80x40 cm minstens aan f  150,00.
Mijns inziens is dat een goede investering als je bedenkt dat je van een goed 
geconstrueerd zaaitoestel jarenlang plezier hebt (in mijn geval al meer dan 15jaar is 
dus ca. f  10,00 per jaar).
Een voordeel van zo'n zaaitoestel is bovendien dat je de onderbak kunt gebruiken 
voor het overwinteren van de meest kwetsbare zaailingen bij een iets hogere 
temperatuur van die in de kas.

Ik hoop dat de hier gegeven aanwijzingen voor de categorie van gemiddeld tot 
hoogbegaafde knutselaars, waartoe mijns inziens alle succulentenliefhebbers 
behoren, voldoende en inspirerend blijken te zijn om zelf een zaaitoestel te bouwen.
Molenweg 29, 6133 XM  Sittard

Cactofiel of Cactophilie
Cactushausse ook Philatelistisch!

H. DAAMEN

Als verzamelaar wordt mij wel eens op beurzen/tentoonstellingen gevraagd: 
"Zijn er veel postzegels met succulenten?" Ja + 2000 zegels. Op hun gezichten 
zie je direct hun verbazing, dat door een flauw lachje gevolgd wordt. Oh, zo 
veel! Een raar onderwerp voor de meesten, maar als ik over succulenten ga 
praten, blijft het meestal hangen tot de volgende ontmoeting wat meestal mijn 
bedoeling is. Ook niet geïnteresseerden vinden het een boeiend onderwerp 
want er staan ruim 500 verschillende succulenten op postzegels afgebeeld. De 
allereerste philatelistische afbeelding van een cactus is een stempel (1856-1864) 
en komt uit Mexico. Mexico heeft zoals u weet een Opuntia in het staatswapen. 
Zonder staatswapen volgt Peru. De afbeelding, een Llama met een Opuntia, 
komt uit het jaar 1866. Na het verstrijken van de jaren verschijnen steeds meer 
postzegels met succulenten. In de jaren 1920 t/m  1925 (grafiek 1) is een piek 
waar te nemen die terugkeert rond 1970. Zoals bij velen bekend, zijn dit de 
hausse jaren van onze succulenten, die dus zoals u hier ziet ook philatelistisch

Grafiek 1 Totaal per jaar uitgegeven postzegels met succulenten.
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Grafiek 2

Grafiek 3

Grafiek 4

Jaren
tot uiting komt. Dat de hausse in grafiek 2 aanwezig blijft komt door de aanhou
dende belangstelling van thematisch verzamelen, waar sommige landen (Arabische 
Emiraten) een slaatje uit slaan. Tevens is uit grafiek 3 duidelijk op te maken dat de 
cactussen in 1925 en 1970 in waren, terwijl uit grafiek 4 blijkt dat de succulenten in 
de jaren 1920 en 1980 hun aandacht opeisten. Een andere trend die ik uit de 
grafieken kan opmaken is dat de verschillen tussen 1850, 1930 en 1970 steeds 
halveren (80,40, "20''). Dit zou in kunnen houden dater binnenkort - ik hoop dat we 
het merken binnen onze vereniging - wederom een groeiende belangstelling zou 
kunnen komen voor onze Succulenten. Naast de postzegels zien we dat het 
stempel materiaal is toegenomen na 1970. Over de stempels wil ik het de volgende 
keer gaan hebben.

Helmersflat 51, 4707 CN Roosendaal.
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Redactionele rectificatie

Tot onze spijt is het laatste gedeelte van het artikel over de herplaatsing van de 
Longiflorae in de systematiek van het geslacht Mammillaria in het meinummer 
van ons tijdschrift niet geplaatst. Dit artikel dient te worden aangevuld met de 
volgende alinea's:

Wij menen hiermede M. guelzowiana van de ongelukkige plaats, die deze soort 
in de serie Ancistracanthae innam, naar een meer verantwoorde positie te 
hebben overgebracht.
Voor een ander knelpunt in de serie Ancistracanthae, nl. de plaatsing van M. 
zephyranthoides, meent de M.W.N. ook een redelijke oplossing te kunnen 
aandragen door in het ondergeslacht Dolichothele een serie Tenuispinae te 
introduceren, waarin M. zephyranthoides en M. heidiae worden onderge
bracht. In de landelijke Mammillaria-werkgroep alsmede op de jaarvergadering 
van de AfM in Emsdetten werd een en ander reeds door ons besproken en 
toegelicht. Wij zullen in een volgende publicatie hierop uitvoerig terugkomen.

IN H O U D

g e a ch te  lezer - L. B e r c h t ............................................................

B io lo g ie  v a n  z a d e n  - R . B r e g m a n ................................................

H e t  z aa ien  v a n  c a c tu s se n  - D . A b b e n e s ......................................

B e s tu iv in g  v a n  n iet ge lijk tijd ig  b lo e ie n d e  p lan te n  - H . B u s s e r ....

T ip s  bij h et za a ie n  v a n  A e o n iu m s  - A .  P u l le n ..............................

H e t  z aa ien  v a n  C ra s su la c e e ë n  - B. Z o n n e v e ld ............................

B e w a re n  v a n  z a d e n  - R . M a y e r ...................................................

M e d io lo b iv ia  sp ira lise p a la  - A .  P u l le n ........................................

M e s e m b ry a n th e m u m s  u it  z aad  - 1. Le P a g e ...............................

A a n w ijz in g e n  v o o r  h et m a k e n  v a n  e en  z aa itoe ste l - H . R u in a a rd

C a c tu sh a u s se  o o k  P h ila te lis t isc h  - H . D e a m e n ..........................

R e c t if ic a t ie .................................................................................

226

226

228

231

.232

233

235

236

237 

241 

246 

248

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

Pachypodium lamerei Foto: L. Bercht

ISSN 0039-4467

69ste JAARGANG 
No. 12
DECEMBER 1990



BOUW EN FUNCTIE
Plaatsing van  cactussen  in geslachten

J.A. SCHRAETS

Cactussen werden in Europa bekend na de ontdekking van Amerika, omdat 
ze van nature vrijwel alleen in dit werelddeel voorkomen. Aanvankelijk wer
den er in Europa slechts weinig soorten bekend en dus deelde men alle soor
ten in in één geslacht. U weet, dat Linnaeus gestalte heeft gegeven aan de 
moderne manier van naamgeven aan planten (en dieren). Hij gaf levende we
zens twee namen, namelijk de geslachtsnaam en de soortnaam.
Soms werden nog verdere onderverdelingen aangebracht in variëteiten enz. 
Cactussen kenmerken zich door het bezit van areolen, dat zijn organen 
waarop de doornen geplaatst zijn. De meeste soorten van deze familie zijn 
stamsucculent, hetgeen betekent dat ze in staat zijn om reservevocht op te 
slaan in hun stam. Sommige soorten bezitten ook sterk verdikte wortels, 
waarin vocht kan worden opgeslagen. Dit komt b.v. voor bij soorten van de 
geslachten Peniocereus, Cylindropuntia en Pterocactus. Toen er meer soort- 
ten cactussen bekend werden splitste men ze op in drie groepen of onderfa- 
milies. Dat waren de Peireskioideae, die normale bladeren bezitten en vaak 
nauwelijks succulent zijn te noemen. Dan de Opuntioideae. Ook deze groep 
bezit bladeren, maar vaak verliezen de planten deze na korte tijd. Kenmer
kend voor deze soorten is dat de areolen vaak glochiden bezitten. Glochiden 
zijn fijne borstelachtige doorntjes die microscopisch kleine weerhaakjes bezit
ten en gemakkelijk van het areool loslaten. Deze glochiden maken de 
Opuntia-achtige cactussen bijzonder berucht.
Alle resterende soorten cactussen worden geplaatst in de onderfamilie van 
de Cereoideae. Deze soorten bezitten geen glochiden en in volwassen 
toestand geen bladeren.
Het onderscheid tussen cactussen uit verschillende van deze onderfamilies is 
in het algemeen niet moeilijk, hoewel hierop uitzonderingen bestaan.
In de rest van dit artikel wil ik me vooral bezighouden met de groep van de 
Cereoideae. Dit, omdat deze groep verreweg de meeste soorten omvat en 
omdat soorten uit deze onderfamilie het meest gekweekt worden.
De amateur onderscheidt de diverse soorten en geslachten bij de cactussen 
door verschillen, die hij met zijn oog kan waarnemen, meestal zonder verdere 
hulpmiddelen, hoogstens met een vergrootglas.
Het eerst wat hij bij een cactus ziet is de vorm. Vaak kan men uit de vorm al 
enige conclusies trekken omtrent het geslacht waartoe de plant behoort. 
Zeer vele Cereusachtigen groeien zuilvormig; de meeste bolcactussen groei
en bolvormig of kort zuilvormig. De meest Epiphyllums vormen platte lang
werpige stengels.
Denk er wel aan dat deze verschillen zeer globaal zijn. Vele soorten van 
geslachten als b.v. Trichocereus zijn in hun jeugd vrijwel bolvormig en soms 
als volwassen plant nog maar kort zuilvormig. Daartegenover staat dat som
mige soorten van typische bolcactus-geslachten tamelijk langgerekt kunnen 
worden. Zelfs sommige Mammillaria's worden zuilvormig.
De vorm van de plant alleen geeft ons dus meestal geen zekerheid over de 
geslachten waartoe de planten horen.
Als we de plant iets nauwkeuriger bekijken kunnen we gaan letten op de rib-
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ben van de plant. Sommige geslachten als b.v. Coryphantha en Thelocac- 
tus kenmerken zich vaak door het bezit van zeer knobbelige ribben. Deze 
knobbelige ribben vindt men in iets mindere mate bij geslachten als Notocac- 
tus en Gymnocalycium.
Zeer typische ribben vindt men bij het geslacht Echinofossulocactus, waar 
de ribben vrijwel steeds zeer dun en sterk gekronkeld zijn. Daardoor zijn plan
ten van dit geslacht gemakkelijk te herkennen.
Verdere informatie omtrent het geslacht waartoe een plant behoort, levert 
het areool en zijn inhoud. Er is al gezegd, dat Opuntia-achtigen zich kenmer
ken door het bezit van glochiden. De bedoorning verschaft ons ook informa
tie. Zware, brede en vaak gehaakte doorns vinden we b.v. bij de geslachten
Ferocactus, Glandulicactus en Hamatocactus.
Soms zijn de areolen behaard. Opvallend is dit bij soorten van geslachten als 
Oreocereus en Cephalocereus, maar ook bij sommige Mammillaria's zoals
M. hahniana.
Men onderscheidt bij cactussen vaak middendoorns en zijdoorns. In wezen 
zijn deze doorns niet verschillend. Soms onderscheiden enkele doorns in een 
areool zich door hun lengte, hun vorm of hun stand t.o.v. de plant. Deze 
doorns noemt men dan middendoorns. Bepaalde soorten bezitten een aanlig
gende bedoorning, zoals bij Pelecyphora aselliformis; men spreekt dan wel 
van een pectinate (=  kamvormige) bedoorning. Bij sommige soorten ont
breekt de bedoorning geheel of vrijwel geheel, zoals bij Lophophora en 
Astrophytum asterias. Maar deze verschillen lopen in het algemeen door de 
verschillende geslachten heen.
Een belangrijk kenmerk bij planten is de bloem. Zo kan de kleur van de stam
per een aanwijzing zijn. B.v. de meeste Echinocereussen hebben een groene 
stamper en veel Notocactussen een roodachtige. Maar: ook veel Opuntia's 
bloeien met een groene stamper en een aantal Notocactussen heeft geen ro
de stamper.
De cactusbloem kan zygomorf zijn, d.w.z. dat de bloem tweezijdig symme
trisch is. Een dergelijke bloem kan men slechts op één manier zodanig in de 
lengterichting doorsnijden dat de twee helften die ontstaan eikaars spiegel
beeld zijn.
Andere cactusbloemen zijn actinomorf, d.w.z. meerzijdig symmetrisch. In
dien men een dergelijke bloem willekeurig in de lengterichting doorsnijdt 
krijgt men steeds twee gelijke helften.
Zygomorfe bloemen vindt men b.v. bij een aantal Zuidamerikaanse geslach
ten zoals Cleistocactus en Bolivicereus. Helaas vindt men binnen deze 
geslachten ook soorten die bloeien met actinomorfe bloemen. Overigens: 
voor zover mij bekend bloeien alle Mammillaria's actinomorf. Bloeit een plant 
dus met een zygomorfe bloem, dan is het voor mij geen Mammillaria. (Der
halve zijn soorten als M. pondii, M. halii, M. maritima en M. setispina voor 
mij geen Mammillaria's).
Ook de grootte van de bloem is min of meer kenmerkend. Zelden verwisselt 
men een Mammillaria-bloem met een Notocactus-bloem, alleen al op grond 
van de grootte van de bloem. Overigens zijn er Coryphantha's met bloemen 
van bijna 10 cm doorsnede.
Sommige cactusbloemen openen zich bij de bloei zeer ver, b.v. bloemen van 
Notocactussen; andere openen zich bijna niet, b.v. de bloemen van vele 
Cleistocactussen. Ook dit verschil in bloei kan een aanwijzing vormen naar 
het geslacht waartoe de plant behoort.
De kleur van de bloem zegt meestal niet veel. Alle kleuren komen voor behal
ve blauw (nou ja, bijna dan). Vaak zijn witbloeiende planten nachtbloeiers,
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maar lang niet altijd en dat kan dan weer een aanwijzing zijn voor het geslacht 
waartoe de plant behoort.
U ziet, ik heb een heleboel kenmerken genoemd waardoor men cactussen 
kan onderscheiden en indelen in bepaalde geslachten.
Er is echter een belangrijk ding vergeten. Dat is dat de planten er geen idee 
van hebben in welk hokje de een of andere liefhebber of wetenschapper ze 
wil stoppen.
Het begrip soort is soms al vaag. Men kan bij vele Notocactussen nauwelijks 
verschil tussen bepaalde soorten zien. Min of meer willekeurig vindt de mens 
dat de ene plant bij de ene soort behoort en de andere bij een andere soort. 
Het verschil tussen de geslachten is nog veel willekeuriger. Vele van oudsher 
bekende cactussen zijn in de tijd nadat de mens ze met een naam vereerde 
van het ene naar het andere geslacht gehobbeld. Sterker nog: naar gelang de 
figuur die zijn mening geeft zijn de cactussen te verdelen in 70 tot 250 
geslachten.
Dit maakt duidelijk dat de indeling in geslachten mensenwerk is, terwijl de 
planten zeker geen mensenwerk zijn. De mens probeert alles in vakjes in te 
delen, dus ook de planten. Deze indeling kan niet volmaakt zijn. Elke plant is 
een eigen individu en men zou zich het recht kunnen aanmatigen om iedere 
plant (ieder individu) een eigen soortnaam te geven, want ook tussen de indi
viduen van wat wij één soort noemen bestaan er verschillen. Het is alleen niet 
handig om dit te doen, want het leidt niet tot een betere communicatie tus
sen de mensen en ook niet tot een beter begrip van de cactuswereld. 
Hetzelfde geldt voor de indeling in geslachten. Deze indeling heeft zin als we 
'er iets aan hebben'. Het heeft zin als men daardoor de planten beter kan 
plaatsen in de hele cactuswereld, als we daardoor gemakkelijker over onze 
planten kunnen spreken.
Daarom geloof ik, dat voor ons liefhebbers een indeling in geslachten moet 
plaatsvinden op grond van kenmerken die door onszelf kunnen worden waar
genomen. Het heeft geen zin de cactussen in te delen op grond van, pakweg, 
de vorm van de cellen, want vrijwel geen liefhebber kan deze vorm waarne
men. Daarom lijkt me een indeling naar de vorm en grootte van de zaden 
voor de liefhebber minder zinvol. Van vele planten krijgt de liefhebber nauwe
lijks de kans om zaden te zien en nog minder is hij in staat om van vele plan
ten zaden te winnen.
Ik denk, dat u door dit verhaal nauwelijks beter in staat bent om uw cactus
sen in te delen in het juiste geslacht. Desondanks kunnen ervaren liefhebbers 
van zeer veel planten onmiddellijk zeggen bij welk geslacht ze behoren.
Ze kunnen dit doordat ze vaak en lang planten bekeken hebben. Een deel van 
de planten kent de ervaren liefhebber terug. Hij ziet een plant, die hij eerder 
zag en weet daardoor bij welk geslacht ze behoort.
Min of meer bewust schat deze liefhebber een plant in bij een geslacht op 
grond van bepaalde kenmerken die hij toekent aan dat geslacht. Als de areo- 
len op tepels staan denkt hij aan Mammillaria, maar niet aan b.v. Notocac- 
tus Als de areolen bij kleine bolcactussen langgerekt zijn denkt hij b.v. aan 
Sulcorebutia. Als een knobbelige cactus bloeit uit een groef net boven het 
areool denkt hij aan Coryphantha. Dat zijn een paar voorbeelden van waar
nemingen die een liefhebber doet teneinde het geslacht van een plant vast te 
stellen. Hier baart oefening kunst.
Heel veel kijken naar planten en de namen die erbij staan en naar foto's van 
cactussen. Langzamerhand een hoeveelheid kennis verzamelen, waardoor 
men in staat is om uit te maken bij welk geslacht een plant behoort.
Het is echt niet mogelijk om op een paar velletjes papier de verschillen tussen

252



de geslachten zó aan te geven dat een beginner aan de hand daarvan de cac
tussen in de juiste geslachten kan indelen.
In Backebergs Kakteenlexikon staat een classificatie van de cactussen. Alle 
geslachten geeft hij daarin aan met de verschillen tussen die geslachten. 
Een ongeoefend iemand kan beslist niet aan de hand van deze classificatie 
achterhalen tot welk geslacht een bepaalde plant behoort. Een geoefend ie
mand, een wetenschapper, kan dat wel, omdat hij daarin getraind is.
Wij liefhebbers kunnen deze methode grotendeels vergeten, want we missen 
de wetenschappelijke training hiervoor, die het mogelijk maakt de waarne
mingen strikt logisch te rangschikken.
De liefhebber moet zich behelpen met zijn ervaring en zijn geheugen en hij 
kan zich daarmee vaak vermaken en soms zeer veel kennis vergaren.

Tegelseweg 1 31 , 5 9 1 2  BD Vento

M ijn  ervaringen m et Pachypodium  lam erei in 1 9 8 9

MYRIAM DESENDER-BRUNEEL

Het is een bijzondere plant waar je niet zo vlug bloemen aan verwacht. 1 989 
was wel een bijzonder zonnig jaar voor ons en voor onze cactussen, en het is 
altijd prettig om zoveel bloemen te kunnen bewonderen aan onze planten. 
Als er dan zo'n uitzonderlijke plant gaat bloeien, is het feest kompleet en staat 
deze plant in het middelpunt van de belangstelling.
Een Pachypodium lamerei heeft zijn rustperiode, althans bij mij, in de maan
den april en mei. In de winter krijgt ze geen water maar dat belet haar niet dat 
ze verder groeit en bladeren bij maakt in deze donkere periode van het jaar. 
Het is een verschijnsel dat iedere winter weer opvalt. De zomer van 1989 
was anders. Was ze nu zo kontent met zoveel uren zonneschijn, ik weet het 
niet, maar in de maand mei kwam er duidelijk een stengel aan mijn plant, iets 
wat er zogezegd niet bij paste. Ik was nieuwsgierig en de plant werd iedere 
dag gekontroleerd. Het moest een heksenbezemgroei zijn, je weet maar 
nooit, want bloemen aan een 80 cm hoge plant, had ik nog niet verwacht. 
Het vergrootglas, éénmaal gekregen van 
mijn dochter voor het nieuwjaar (ze weet al 
goed wat dat een cactusliefhebster zo al kan 
gebruiken), werd er bij gehaald. Nog geen 
veertien dagen later was de bloeistengel dui
delijk aanwezig en meteen ook de eerste 
bloemen. Helderwit met 4 of 5 bloemblaad
jes aan iedere bloem. Sneeuwwitte bloemen 
gaf ze trouwens de ganse zomer tot in sep
tember. Je vroeg je af vanwaar die bloemen 
allemaal kwamen. De dikke bloemstengel 
produceerde steeds maar nieuwe bloemen, 
want de bloem op zichzelf stond enkel een 
vijftal dagen open.

Pachypodium lamerei 

Foto: L. Bercht



Ik had intussen al naarstig in mijn cactusboekjes gebladerd. Maar het is 
steeds hetzelfde, wat je zoekt vind je niet. Dat ze in de natuur wel 6 m hoog 
wordt vond ik en dat ze eventueel met een Adenium bevrucht kon worden, 
maar daarvoor moet je toevallig zo'n plant hebben staan en die nog bloeit 
ook. De zon bleef maar schijnen, zelfs in augustus en september en alhoewel 
het dierenrijk met eventuele bevruchters goed vertegenwoordigd was bleef 
mijn plant voor wat het was en dat was zonder vruchten.
Ik ben ondertussen erg nieuwsgierig geworden naar de vruchten en de zaden 
van deze plant. Daarom mijn vraag aan u, liefhebbers. Twee weten meer dan 
één. Is het iemand al eens gelukt om vruchten en zaden te bekomen aan een 
Pachypodium lamerei?
Ik hoop op nog zo'n zonnig jaar in 1 9 9 0  en weeral eens bloemen, en mis
schien kan ik er volgend jaar wel iets aan doen. Iemand zei me dat de plant 
achteraf zou opsplitsen en dat heeft ze ook gedaan. De dikke stengel van de 
bloem komt praktisch uit het centrum van de kop, zo was ze wel verplicht 
verder te groeien als een scheve plant. Gelukkig ziet de natuur in onze verza
meling niet graag een scheve plant staan en zorgt ze voor het uiterlijk van on
ze planten. Er kwam een tweede scheut bij aan de andere kant en gaf aldus 
aan mijn P. lamerei een voortreffelijk uitzicht mee.
Hoe heb ik dat nu aangelegd om ze aan het bloeien te krijgen? Ik weet het zelf 
niet. Ik wil u wel mijn kweekwijze mededelen, al is dat heel eenvoudig. Mis
schien lukt het u ook en ik hoop het. Een doorlatend grondmengsel van com
post en zand gaf ik haar bij het verplanten en dit gebeurt om de 4 of 5 jaar. 
Het is bij mij althans een trage groeier en ze staat in een nogal grote pot uitge
plant. Ik geef ze graag ieder jaar een "souper”  van zeewierkalk en Viano. 
Voor de dorst wat regenwater als het weer zonnig is en ik er de tijd voor heb. 
Dat wil zeggen om de 1 4 dagen in de zomer. In april en mei krijgt ze dat niet. 
Een plant die kennelijk niet groeit heeft ook geen dorst en heeft ze dat toch, 
dan moet ze maar eerst beginnen met groeien.
Een tweede exemplaar van deze soort die bij mij eveneens in de serre staat is 
lang geleden de kop afgesneden met het doel scheuten te vormen. Het pro
bleem is nu dat ik deze scheuten onmogelijk aan de wortel krijg. In water ge
zet rotten ze, en op zand of lava drogen ze uit. Wat vochtig houden enz. enz. 
het is allemaal boter aan de galg. Iemand gaf mij de goede raad hem te enten 
op een Oleander. Zo gezegd zo gedaan, er werd een Oleander aangeschaft, 
maar ik vraag mij nog altijd af: hoe kan je nu een dikke Pachypodium enten op 
een dunne onderstam van een Oleander? Ik hoop dat er iemand is die kan hel
pen met de volgende vragen:
1) Hoe kan een Pachypodium bevrucht worden?
2) Hoe is hij verder te kweken als stek?
C. Bar bier laan 9, B  8 0 2  1 Loppem

BOUW EN FUNCTIE
Ribben
GERT-JAN VAN DER VELDEN

Op de liefhebber oefenen de ribben van cactussen een bijzondere aantrekkings
kracht uit. Toch zijn de ribben van bijvoorbeeld Echinofossulocactussen niet 
ontstaan om ons een esthetisch plezier te doen. Zoals alles in de natuur heeft een
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specifieke vorm een eigen specifieke functie. Elke plant is door de tijd heen zó 
geëvolueerd, dat zij haar vorm heeft aangepast aan de eisen van de standplaats. 
De bizarre vormen die we in de cactuswereld tegenkomen zijn dan ook slechts 
in zoverre bizar, dat wij niet meteen begrijpen, dat dit de beste vormgeving is, 
die de natuur voor die plant, in die omgeving kon voortbrengen. Behalve een 
enorme vormverscheidenheid qua bedoorning en bloeiwijze, kunnen we ook 
ten aanzien van de ribben nogal wat verschillen aantreffen. Helaas tref ik in de 
literatuur zelden verklaringen aan voor de diverse 'beribbingen' van cactus
sen. Vandaar dat ik in dit artikel met wat magere boekenkennis en een beetje 
fantasie iets wil proberen te zeggen over de hoofdfuncties van ribben.
Ten eerste vormen de ribben een belangrijke versteviging van de plant. Planten 
die op anderen steunen, zoals Epiphyllum, hebben dan ook weinig ribben. De 
verschillende auteurs zijn het er trouwens niet over eens of je bij zo'n tak met 
twee kanten kunt spreken van ribben: W. Barthlott vindt van wel, Bravenboer 
niet. Ik geloof wel dat er hier sprake is van ribben, omdat er af en toe, 
met name op zwakke puntend), driekantige takken verschijnen, die m.i. duide
lijk als noodsteuntje dienen. Bovendien hebben deze 'ribben' ook areolen en 
verschillen slechts in zoverre van normale ribben, dat het er maar twee zijn. 
Over het algemeen zien we een toename van ribben, naarmate de plant ouder 
wordt. Dat geldt in ieder geval voor al mijn planten, op één na: ik heb een 
Pilocereus, waar steeds een rib verdwijnt! Niet dat ik me bekocht voel, maar dit 
druist recht in tegen de gedachte dat een grotere, zwaardere plant, meer ribben 
nodig heeft dan een kleintje. Of dit normaal is bij Pilo's? Ik ben benieuwd of er 
meer mensen zijn, die dit verschijnsel aantreffen in hun verzameling.
Behalve een sterkere constructie bieden ribben in combinatie met dorens een 
extra bescherming: de kwetsbare delen worden door vooruitgeschoven verde- 
digingsposten (de doornen) beter beschermd, dan bij een 'gladronde' plant. Er 
is wat dat betreft een interessante overeenkomst tussen het bovenaanzicht van 
een cactus en een middeleeuws bastion!
Het is in dit verband ook leuk om te zien dat die kwetsbaardere, gladronde 
planten zoals Opuntia's, zijn voorzien van extra gemene doorns, waar menig 
liefhebber, menselijk of dierlijk, vrij snel op afknapt. Andere gladronde planten, 
zoals Lophophora, nemen hun toevlucht to t giftigheid of mimicry. Volgens mij 
kun je veronderstellen dat een plant met flinke ribben in de regel ook flinke

Een derde functie van ribben is misschien wat speculatiever, maar deze betreft 
de voortplanting bij tepelcactussen: het is immers bekend dat één tepel genoeg 
is om als 'stek' te dienen en dat dit geslacht vele soorten telt met haakdoorns, 
die volgens mij als hoofdfunctie hebben, dat de plant wordt verplaatst of dat er 
een gedeelte (in dit geval één tepel) wordt afgerukt, om zo tot verspreiding van 
de soort te komen. De tepelvorm van de rib in combinatie met haakdoorns wijst 
mijns inziens sterk op een voortplantingsfunctie.
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Dan is er nog het mooie verhaal over de bolvorm van cactussen: de wiskundige 
bol heeft de gunstigste verhouding wat betreft een grote inhoud en een klein 
oppervlakte. Dat klopt. Maar de meeste bolcactussen zijn niet bepaald glad van 
oppervlak: de (tepelvormige) ribben zorgen juist weer voor een aanzienlijke 
vergroting van het oppervlak, wat tot de tegenstrijdige conclusie leidt, dat de 
plant enerzijds een vorm kiest met een zo klein mogelijk oppervlak, maar dat 
dan weer tenietdoet met al die bobbels. Zo lijkt het me zinniger om de term 
'schijnbol' te hanteren en de naam 'bolcactus' alleen voor meer zuivere bolvor
men als Lophophora en Blossfeldia te reserveren. Toch is er een simpele 
verklaring te bedenken: de ribben dienen ook als schaduwmakers. Door middel 
van ribben zijn cactussen ertoe in staat om zelfs aan de kant waar de zon het 
felst schijnt, schaduwvlakken te creëren, hetgeen belangrijke voordelen voor 
de assimilatie en transpiratie van de succulente stam oplevert. Deze gedachte 
van een 'schaduwfunctie' wordt ondersteund door het feit dat bij tepelcactus- 
sen de ribben spiraalsgewijze lopen, hetgeen gunstiger is voor schaduwvor
ming dan gewone verticale ribben.
Reacties op deze onwetenschappelijke bedenkingen zijn zeer welkom.

Kroonstraat 94, 6511 DW  Nijmegen

Het Geslacht Matucana Br. & R. (XXXIII)
R. Bregman, A. Meerstadt, P. Melis en A.B. Pullen 

Veldnummer-overzicht.

Veldnummer Naam Oorspronkelijk aange- Vindplaats
boden als

Blossf. 96 aurantiaca aurantiaca Sondor 3500m
D M 0019 krahnii krahnii ???
D M 0020 formosa form osa Balsas 900 m
DM 0021 intertexta v. celendinensis ??? ???
DM 0022 intertexta v. celendinensis ??? ???
DM 0023 aurantiaca calvescens Angasmarca
DM 0029 paucicostata paucicostata ???
DM 0036 m adisoniorum m adisoniorum ???
DM 0038 pu jupatii m adisoniorum  v. pujupatii Chamaya
DM 0038a pu jupatii m adisoniorum  v. pu jupatti Chamaya
DM 0040 aurantiaca currundayensis Cerro Currunday
DM 0063 aurantiaca pallarensis ???
DM 0065 krahnii krahnii f. gracilis ???
EZ 762 polzii polzii bovenloop Rio Maranon 

Fluanuco 2200 m
FR 0142 haynei haynei Pisco dal
FR 0142a com acephala crinifera ???
FR 0142b haynei m u ltico lo r Galeras w este lijk van

Nazca
FR 0142c haynei haynei v. elongata Fortaleza dal
FR 0164 aurantiaca currundayensis Samne Otuzco Currunday 

g e b .3000 m
FR 0299 ritteri ritteri Otuzco La Libertad 2500 m
FR 0565 haynei m u ltico lo r v. hystrix Noordelijk van Quicacha 

Arequipa
FR 0587 com acephala comacephala Rahuapampa Ancash
FR 0592 com acephala crinifera ???
FR 0592a haynei yanganucensis v. setosa ???
FR 0592b com acephala crinifera ???
FR 0593 haynei megalantha Caran Ancash
FR 0594 com acephala comacephala ???
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M. huarinensis Icultuurplant) M. krahnii (cultuurplant)
Foto: P. Melis Foto: W. Alsemgeest

FR 0595 comacephala crinifera M achac Huari Ancash
FR 0596 aurantiaca aurantiaca San Pablo Cajam arca/La

Libertad
FR 0596a aurantiaca aurantiaca San Pablo Cajam arca/La

Libertad
FR 0597 paucicostata paucicostata ???
FR 0658 form osa form osa Balsas Cajamarca 900 m
FR 0690 haynei supertexta ???
FR 0691 haynei w in teri ???
FR 0692 interetexta v. celendinensis celendinensis tussen Celendin en Balsas

FR 0693 intertexta intertexta Puente Crisnejas Caja
marca

FR 0911 haynei m u ltico lo r v. hystrix N oordelijk van Quicacha
Arequipa

FR 1063 m yriacantha purpureoalba ???
FR 1072 form osa form osa v. m inor EI Chagual La Libertad
FR 1073 tubercu la ta tubercu losa ???
FR 1076 aurantiaca pallarensis EI Pallar Rio Chuscon
FR 1304 weberbaueri weberbaueri oost van Balsas 2300 m
FR 1305 weberbaueri f . flam mea m yriacantha oost van Balsas 200 m
FR 1306 hastifera hastifera Rahuapampa Huari Ancash
FR 1307 fru ticosa fru ticosa San Juan Cajamarca
FR 1308 krahnii calliantha Balsas Am azonas 1700 m
FR 1308a krahnii calliantha v. prolifera Balsas M aranon Cajamarca

900 m
FR 1310 aureiflora aureiflora Banos del Inca Cajamarca
FR 1311 oreodoxa oreodoxa Rahuapampa Ancash 3000
KK 0275 haynei haynei M atucana 2200-2000 m
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K K 0276 fo rm o s a fo rm o s a Balsas 800 m  o f  1500 m?
KK 0276 fo rm o s a fo rm o s a  v. B o liva r ???
KK 0276a fo rm o s a fo rm o s a  v . m in o r EI C hag ua l 1000 m
KK 0276b fo rm o s a fo rm o s a  v . lo n g isp in a Balsas 1000 m
KK 0455 a u ra n tia ca a u ra n tia ca H u a lg a yo c  C h o ta  2200 m
KK 0456 m a d is o n io ru m m a d is o n io ru m B agua C h ic a /R e n te m a  

M a ra n o n  1000 m
K K 0457 w e b e rb a u e ri f. flam m ea m yria ca n th a Balsas 1300-1500 m
KK 0460 ha yn e i c la v isp in a Rio P isco 2000-2200 m
KK 0530 ha yne i h y s tr ix Lucanas 4000 m
K K 0531 ha yne i h y s tr ix  v . n ig risp in a Pam pa de  G aleras 3800 m
KK 0532 ha yn e i m u lt ic o lo r Lucanas 4000-4200 m
KK 0537 m a d is o n io ru m m a d is o n io ru m  v. ho rrid isp i-??? 

nu m
KK 0564 ha yne i ya n g a n u ce n s is Lago Y ang anu co  3800 m
KK 0564 hayne i y a n g a n u ce n s is  v . g ra n d i- 

flo ra
Lago Y ang anu co  3800 m

K K 0566 ha yne i e lo n g a ta La go Y a rin a c o c h a /C o rd . 
N egra  3800 m

KK 0573 p a u c ico s ta ta h u a rin e n s is H uari 3200 m
KK 0574 co m a ce p h a la c o m a ce p h a la  v . lu te isp in a C hav in  3800 m
KK 0574 co m a ce p h a la lu te isp in a C hav in  3800 m
K K 0575 ha yne i c la v isp in a V u lkaan  C o ra cora  4200 m 

o f  3500 m?
KK 0576 a u ra n tica g ra n d iflo ra Balsas 1200-1500 m
KK 0576 a u ra n tia ca g ra n d iflo ra  v . a lb isp in a Balsas 1200-1500 m
K K 0577 c o m a ce p h a la c rin ife ra M a ch a c  2500 m
KK 0580 ha yne i v illa r ica H u a n ca yo , V illa rica  

3800-4000 m
KK 0711 ritte r i r itte r i O tu z c o  2800 m
KK 0712 p u ju p a tii m a d is o n io ru m  v. p u ju p a tii Rio C h am aya , M a ra n o n  

1300 m
KK 0712 p u ju p a tii m a d is o n io ru m  v . u yu p a n i R io C ham aya , M a ra n o n  

1300 m
KK 0713 hayne i b la n c ii Caraz, C ord ille ra  N egra 

3800 m
KK 0727 co m a ce p h a la co m a ce p h a la C h a v in , C ord . B lanca 

3300-4000 m
K K 0728 p a u c ico s ta ta tu rb in ifo rm is L lam e lin  1800 m  o f  2600 m?
KK 0729 a u ra n tica cu rru n d a ye n s is S a m n e 1800 m o f  2500 m
KK 0730 ha yne i ya n g a n u ce n s is Y u n g u y o , C o rd . B lanca 

3800 m
K K 0730 ha yn e i ya n g a n u c e n s is  v . ro se iflo ra  Y u n g u yo , C ord . B lanca 

3800 m
K K 0753 a u ra n tia ca ca lvesce ns A n g a sm a rca  3000 m  o f

2600 m?
KK 0754 p a u c ic o s ta ta sen ilis Llam ellin  2000-2600 m
K K 0755 p a u c ic o s ta ta p a u c ic o s ta ta San M a rco s  H uari 

2500-2800 m
KK 0758 kra h n ii ca llia n th a Balsas 1600-1800 m
KK 0758 k ra h n ii ca llia n th a  v . g ig a n te a ???
KK 0758 kra h n ii k ra hn ii Balsas 1600-1800 m
KK 0758a kra hn ii k ra h n ii v . m a jo r ???
K K 0773 in te rte x ta hu ag a le n s is H uag a l C a jam arca  1400 m 

o f  1800 m?
KK 0773a in te rte x ta h u a g a le n s is  f. ???
KK 0774 in te rte x ta h u a g a le n s is  v. b ru n e isp in a H uaga l C a jam arca  2800 m
KK 0776 a u re iflo ra a u re iflo ra  v. e la ta C ajam a rca  2500 m
KK 0777 a u re iflo ra a u re iflo ra C ajam a rca  2800 m o f  2500 

m?
KK 0778 a u ra n tia ca ca lve sce n s  v. se m in u d a S a n tia g o  de  C huco  

2800-3000 m
K K 0779 w e be rba ueri f. flam m ea w e b e rb a u e ri Balsas C hach apo yas 1600

K K 0780 ha yne i b re v iflo ra
m
In q u io  Pauza 4000 m
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KK 0791 p a u c icos ta ta p a u c ic o s ta ta  v. H uari 2500 m
KK 0794 hayne i ce re o id e s Rio P isco C as tro v irre yn a  

3800 m

KK 1035 hayne i ax iosa S a n tia g o  de  C h u co  2800 m

KK 1035 hayne i v io la c iflo ra S a n tia g o  de  C h u co  2800 m

KK 1036 in te rte x ta in te rte x ta Rio C risne jas 1800 m  o f 
1300 m?

KK 1037 hayne i ya n g a n u ce n s is C araz, C ord . B lanca 3800

KK 1038 hayne i s u p e rte x ta P o m a b a m b a  H uau ra  dal 
3800 m

KK 1038a hayne i spe c. P o m a b a m b a  H uari ???
KK 1039 in te rte x ta  v . ce le n d in e n s is ce le n d in e n s is C e lend in  2000 m

KK 1039 in te rte x ta  v . ce le n d in e n s is ce le n d in e n s is  fo rm a  B o liva rC e le n d in  2000 m
KK 1040 hayne i va ria b ilis C h u rin  42 00 o f  2200 m?

KK 1041 m y ria ca n th a p u rp u re o a lb a A ric a p a m p a  2800 m

KK 1044 hayne i ya n g a n u ce n s is C arh uaz C o rd . B lanca

KK 1045 ritte r i r itte r i v. A g a llp a m p a , L ibe rtad  
O tu zco  3000 m

KK 1054 in te rte x ta in te r te x ta  v . ca lm a d a Ic h o c a n , C a jam arca  1500

KK 1054 in te rte x ta in te rte x ta  v . c in e ra sce n s Ic h o c a n , C a jam arca  2000 
m
C ayday, C a jam arca  C ris 
ne jas 1800 m

KK 1085 in te rte x ta spec.

KK 1132 hayne i b re v iflo ra ???
KK 1132 hayne i b re v iflo ra  v . Pauza 4000 m

KK 1133 hayne i m u lt ic o lo r  v . a rm illa ta L u canas 4200 m

KK 1153 in te rte x ta in te r te x ta  v. R io C risne jas 1500 m  o f R. 
M a ra n o n ?

KK 1299 co m a ce p h a la co m a ce p h a la ???
KK 1299 co m a ce p h a la c o m a ce p h a la  v . lu tea U c h u p a ta  2800 m

KK 1299 co m a ce p h a la lu tea U c h u p a ta  2800 m

KK 1315 a u re iflo ra a u re iflo ra  v . e la ta C a ja m a rq u illa , C a jam arca  
2800 m

KK 1316 in te rte x ta in te rte x ta  v. M a ta ra , C a jam a rca  2200 m

KK 1317 p a u c ico s ta ta ca e sp itosa H uari 2500 m  o f  2800 m?

KK 1431 p a u c ico s ta ta e rio d isa  v . e c h in a ta ???
KK 1450 hayne i h u a rinen s is H uari 2800 m

KK 1459 hayne i y a n g a n u ce n s is  v . s e tiflo ra R ecua y 3600-3800 m

KK 1459 ha yne i y a n g a n u ce n s is  v . se tosa R ecua y 3600-3800 m

KK 1470 a u ra n tia ca ca lve sce n s  v . se m in u d a S an M a rc o s , C a jam arca  
2500 m

KK 1471 p a u c ic o s ta ta p a u c ic o s ta ta  v. A c z o , R a im o n d i 2800 m

KK 1548 hayne i ha yn e i v . g ra n d iflo ra M a tu c a n a  2200 m

KK 1549 hayne i ya n g a n u ce n s is Rio S a n ta  3500 m

KK 1549 hayne i y a n g a n u ce n s is  v . g ra n d i
flo ra  n .n .

R io S a n ta  3500 m

KK 1550 hayne i ce re o id e s Rio P isco 2800 m

KK 1551 ha yne i y a n g a n u ce n s is  f. R io S a n ta , H uaraz , C ord . 
B lanca 3000 m

KK 1591 p a u c ic o s ta ta erio d isa H uari L lam ellin  1800 m
KK 1602 p u ju p a tii ta ra p o te n s is T a rap o to  La m as 1000 m

KK 1638 tu b e rc u la ta m a m illa ris P rov. R a im o n d i 1500 m

KK 1653 tu b e rc u la ta spe c. C hagua l R io M a ra - 
no n

???

KK 1676 hayne i ha yn e i v . g ra n d iflo ra ???
KK 1710 co m a ce p h a la rad ians Prov. R a im o n d i 1800 m

KK 1710 co m a ce p h a la spec. n o v . S a n tia g o  de 
C h u co

???

KK 1711 co m a ce p h a la c a rn e o flo ra M a c h a c , C hav in  C ord . 
B la nca  3800 m

KK 1711 co m a ce p h a la co m a ce p h a la M a c h a c , C hav in  C ord . 
B la nca  3800 m

KK 1712 ha yne i b la n c ii v . p la ty g o n a H u a r i/P o m a b a m b a /C . 
N egra  A ija  3000 m
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KK 1748 ha yne i w in te r ia n a S a n tia g o  de  C h u co  2500 m

KK 1766 m a d is o n io ru m m a d is o n io ru m  v . a s te riu m Rio M a ra n o n  B agua 1300
m
???KK 1768 p a u c ic o s ta ta p a u c ic o s ta ta

KK 1777 p a u c ic o s ta ta spec. Llam ellin M a rano n  1500 m

KK 1779 p a u c ic o s ta ta spec. Llam ellin Rio M a ra n o n  1800 m

KK 1793 ??? in te rm e d ia Rio M a ra n o n  1500 m

KK 1901 a u ra n tia ca spec. S a n tia g o  de C h u co  2800 m

KK 1902 a u ra n tia ca ca lm a da Rio C risnejas 2800 m

KK 1903 a u ra n tia ca ca ja m a rce n s is C ajam a rcen s is  C a jam arca  
2800 m

KK 1904 a u ra n tia ca nivosa A n g a sm a rca  2800 m

KK 1952 a u ra n tia ca su b te rra n e a H u a m a ch u co  2800 m

Lau 0103 m y ria c a n th a m y ria c a n th a Balsas, Rio M a ra n o n

Lau 0103a m y ria c a n th a ro seo-a lb a H uagal

Lau 0104 a u re iflo ra a u re iflo ra  v . inca ica C ajam arca

Lau 0105 fo rm o s a fo rm o s a Balsas

Lau 0106 m a d is o n io ru m m a d is o n io ru m R entem a

Lau 0107 p u ju p a tii m a d is o n io ru m  v . p u ju p a tii B agu a, C orra l Q ue m ad o

Lau 0108 in te rte x ta in te rte x ta C risnejas

Lau 0109 w e b e rb a u e ri fa  fla m m e a w e b e rb a u e ri v. f la m m e u s Balsas

Lau 0115 a u ra n tia ca ca lve sce n s  v. w e s t va n  C a jam arca

Lau 0116 ritte r i r itte r i O tu zco
Lau 0117 ha yne i y a n g a n u ce n s is  v. C asm a Pass

Lau 0118 a u ra n tia ca a u ra n tia ca  v . de n s isp in a N a m o ra

Lau 0120 ha yne i w in te ra e S a n tia g o  de  C h u co

Lau 0166 ha yn e i b re v iflo ra ???
Lau 0171 a u ra n tia ca cu rru n d a ye n s is O tu zco

Lau 0172 a u ra n tia ca ca lvesce ns A n g a sm a rca

Lau 0173 m y ria ca n th a ro seo-a lb a R io C risnejas

Lau 0173 m y ria ca n th a spec. R io C risnejas

Lau 0174 h u aga len s is h u aga len s is H azienda H uagal

Lau 0175 in te rte x ta in te r te x ta  v . huaga l H uaga l

Lau 0177 a u ra n tia ca a u ra n tia ca S an Pablo

Lau 0178 kra hn ii c a llia n th a Balsas

Lau 0178a kra hn ii ca llia n th a  v . p ro life ra C h a n c illo s

Lau 0179 haynei va ria b ilis O yon

Lau 0183 ha yne i e lo n g a ta Rio Fortaleza
Lau 0184 co m a ce p h a la c rin ife ra H uari

Lau 0185 co m a ce p h a la co m a ce p h a la H u a y tu n a

Lau 0187 p a u c ic o s ta ta p a u c ic o s ta ta  v . ro b u s ti- 
spina

H uari

Lau 0189 ha yn e i ya n g a n u ce n s is C atac

Lau 0192 ha yn e i b lan c ii Parron

Lau 0197 ha yn e i spec. Caraz

Lau 0199 ha yn e i hayne i Eulalia dal

Lau 0207 ha yne i m u lt ic o lo r N azca P u q u io

Lau 0208 ha yne i h y s tr ix N azca P u q u io

Lau 0209 ha yne i ce re o id e s P isco dal

Lau 0218 w e b e rb a u e ri w e b e rb a u e ri C arriza l B agua

Lau 0221 fo rm o s a fo rm o s a  v. Pai Pai

Lau 0223 tu b e rc u la ta tu b e rc u lo s a C hagua l

Lau 0224 m y ria c a n th a ro seo-a lb a A rica p a m p a

Lau 0225 a u ra n tia ca pa lla rensis El Pallar

Lau 0226 fo rm o s a fo rm o s a  v . m in o r C hagua l
Lau 0232 hayne i ha yne i v . A q u ia

Lau 0272 ha yn e i spec. H uari

PCH 4953 w e b e rb a u e ri f. flam m ea w e b e rb a u e ri ???
PCH 4954 kra h n ii kra hn ii ???

PCH 4957 fo rm o s a fo rm o s a ???

PCH 6218 tu b e rc u la ta tu b e rc u la tu s 18 km  o n d e r A rica p a m p a  
2100 m

PCH 6223 tu b e rc u la ta tu b e rc u la tu s 23 km  o n d e r A rica p a m p a
1900 m
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"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de 
Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: F. van Tricht 
Vice-voorzitter: vacature 
Secretaris: F.R. de Groot 
Penningmeester: J. Vrenken 
Bestuurslid België: J. de Wael 
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest 
Alg. Bestuurslid: E. van Die-van Wijnen 
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden.

LIDMAATSCHAP en FINANCIËLE ZAKEN
J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel, 
tel. 04132-72917.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
/ 40,00, jeugdleden f 20,--, leden in België Bfrs 725 
en voor elders wonende leden f 50,00. Inschrijfgeld 
voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 140.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de 
ledenadministratie.
Postgironr. 680596 t.n.v. Succulenta te Volkel. 
Bankrek.nr. 55.32.38.981 bij de A.B.N. t.n.v. 
Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de 
Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Vol
kel.

LEDENADMINISTRATIE
M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. 
Aanmelding en verzoeken om inlichtingen uitslu i
tend schriftelijk.

SECRETARIAAT
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad, 
tel. 03200-41379.

PROPAGANDA
W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT 
Montfoort, tel. 03484-1083.

MAANDBLAD
Hooforedacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 
3481 VN Harmelen, tel.: 03483-2300.
Redacteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23,
2264 SH Leidschendam.

BELGISCHE BELANGEN
J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109, B 1851, 
Grimbergen, België.

REDAKTIERAAD:
R. van Donkelaar, T. Neutelings, A.B. Pullen (voor
zitter) en B. Zonneveld.
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. Beatrixlaan 
10, 7711 KG Nieuwleusen

VERENIGINGSNIEUWS:
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad.. 
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschij
nen.

ADVERTENTIE EN VRAAG EN AANBOD
J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104,
6721 AE Bennekom.
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen.

LOSSE NUMMERS
P. Melis, Korenbloemstr. 13, 5409 AX Odiliapeel.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f 30,-; 1/8 pag. t 55,-; 1/4 pag. f 85,-;
1/2 pag. /140,-; 1 pag. f  240,- 
Kortingen op aanvraag.

INSTELLINGEN
BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus è f  1,50 te bestellen op girorek.nr. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

CLICHÉFONDS
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.

DIATHEEK
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum, 
tel. 045-272461.

BOEKENVERKOOP, R.Z.H. EN 
VERENIGINGSARTIKELEN
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lun- 
teren, tel. 08388-3579.
Het boek Discocactus is nog slechts voorradig in 
Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend 
woordenboek van nagenoeg alle voorkomende La
tijnse cactus- en vetplantennamen. Prijs 1 12,50 +
/ 3,- verzendkosten per stuk.
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 jaar
gang per band. Prijs f 16,- per stuk incl. porto
kosten.

3 Verenigingsspelden in broche-vorm of als 
steekspeld. Prijs f  4,- per stuk.

4 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.

5 Propaganda-folders en affiches.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortin
gen.
Bestellen uitsluitend door overschrijven van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta 
afd. verkoop 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.

FLORIADE 1992
De Floriade-deelname van onze vereni
ging gaat door, de startdatum is over 15 
maanden. Steun de organiserende af
delingen. U kunt uw akties om geld in te 
zamelen bedenken, starten en inplan
nen.
STEUNT, STEUNT, STEUNT, STEUNT
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CACTUSKWEKERIJ GERARD GELIG
Noorderstraat 274 Hoogezand-Sappemeer

Duizenden cactussen, vetplanten en andere 
succulente planten, alles eigen kweek en van 

goede kwaliteit, al vanaf 7 1,- per stuk. 
Verder een sortiment kamerplanten tegen zeer 

scherpe prijzen.

Onze 1500 rrP kas is iedere vrijdag en zaterdag 
geopend van 9,00-12.00 en 13.30-17.30 uur.

Groningen Winschoten
Noorderstraat

Hoogezand Sappemeer-Oost

KWEKERIJ ”DE STIKEL”

Volop keus in cactussen en vetplanten. 
Grote collectie 

sempervivums, jatropha, 
enz. enz.

Groenwoudseweg 14 
3945 BC COTHEN 
Tel. 03436-1267

ZAADLIJST 1991 BERCHT

Bestel nu onze nieuwe zaadlijst. Vele zaden die U zoekt zult U hierin 
vinden. Naast zaden, verzameld in de natuur in Argentinië, vindt U 
vele soorten uit de geslachten Acanthocalycium, Astrophytum,
Cereus alsmede Pilosocereus, Echinocereus, Disco- Noto-, Pedio- 
en Sclerocactus, Echinopsis, Gymnocalycium, Lobivia, Mammillaria,
Neochilenia, Thelocephala, Agave, enz. enz.
Kortom, meer dan 1300 soorten wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel. na 20.00 uur 03483-2300.
(portokosten worden vergoed b ij bestellingen boven f  10,--)

DER KAKTEENLADEN VerzendhandeI

ANTIQUARISCH NIEUW ACTUEEL

Anderson/Peyote: The Divine Cactus DM 25,-; Benson/Flora of Texas Cactaceae DM 25,-; Benson/Cacti US & 
Canada (1044 S.) DM 198,-; Craig/Mammillaria Handbook Repr. DM 39,-; Champie/Cacti & Succ. El Paso DM 
24,-; Cornet/Las Cactaceas... DM 56,-; Cole/Lithops - Flowering Stones DM 169,-; Cullmann-Götz-Gröner/ 
Kakteen DM 98,-; Everson/Directory Epiphyllums DM 28,-; Earle/Cacti of the Southwest DM 29,-; Euphorbia 
Journal Vol 1 DM 85,-; Vol. 2-7 je DM 75,-; Gentry/Agaves Continental North America DM 98,-; Haage/Kakteen 
von A-Z DM 89,-; Heine/Lithops DM 28,-; Hochstatter/Pedio- und Sclerokakteen DM 59,-; Hunt/Mammillaria 
Names A-Z DM 29,80; Isley/Tillandsia DM 98,-; Innes/Handbook of Cacti & Succ. 176 S., 291 Farbfot. DM 29,-; 
Jacobsen/Handbook Succ. Plants 1-3 DM 295,-; Köhlein/Saxifragen DM 98,-; Köhlein/Freilandsukkulenten 
DM 98,-; Kümmel-Klügling/Winterharte Kakteen DM 32,-; Leuenberger/Pereskia DM 69,-; Leue/Epiphyllum 
DM 49,-; Pilbeam/Cacti for the Connoisseur DM 98,-; Peterson/Baja Adventure Book DM 36,-; Rauh/Kakteen 
an ihren Standorten DM 118,-; Rauh/Gro8artige Welt der Sukkulenten DM 118,-; Rausch/Lobivia 85 DM 89,-; 
Reppenhagen/Mammillaria DM 59,-; Ritter/Kakteen Südamerika I DM 45,-; II DM 55,-; III DM 47,-; IV DM 51,-; 
Rowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents DM 135,-; Scheinvar/Cactaceas (Flora llustr. Catarinense - 
Brasil) 383 S. reich ill. DM 89,-; Scott/Genus Haworthia DM 115,-; Storms/New Growing Mesembs DM 24; 
Weniger/Cacti of Texas DM 39,-; Wiggins/Flora Baja California(1025 S.) DM 148,-.

Wij leveren bijna elk boek over Cactussen en andere Succulenten. Vraag ons aan!

VRAAG ONZE GRATIS TOTAAL-CATALOGUS HOBBYBIBLIOTHEEK 1990
SUCCULENTEN BROMEUA'S ORCHIDEEËN

JÖRG KÖPPER DER KAKTEENLADEN VERSANDBUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
VERSANDGESCHAFTFÜR H O B B Y A R T IK E L L O C K F IN K E  7D-5600 WUPPERTAL 1

SPECIAAL VOOR ONZE NEDERLANDSE KLANTEN; OM NOG GEMAKKELIJKER EN GOEDKOPER TE 
KUNNEN BESTELLEN ONS NED. POSTBANKNUMMER IS VOORTAAN 3440773
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EVENEMENTENKALENDER
4 Mei 1991 : Friese cactus en vetplantenbeurs,

in Leeuwarden.
11-12 mei 1991 
25 Mei 1991 
8 Juni 1991

Exotica '91 in Hückelhoven 
Goudse cactusbeurs.
3e Ruil- en verkoopbeurs afd. Lei
den.

16-22 Juni’91 : 24e Biennial Convention van de 
Cactus en Succulent 
Society van America, te houden in
San Antonio, Texas 
info bij Claude Townsend, 5102 Vil- 
lage Green, San Antonio, Texas 
78218 USA.

5 Okt 1991 : Cactusbeurs van het Noorden te
Zuid Laren.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Achterhoek.
Januari, jaarvergadering + voorbereiding tentoonstel
ling en reisje.
Afd. Amsterdam.
21 Dec, kwis te verzorgen door Ed Verveen.
18 Jan, ledenvergadering en zaadlijsten.
Plaats; ‘De Rietwijker', 3e Schinkelstraat9, Amsterdam. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
10 Jan. Jaarvergadering en dia’s Hr. te Veldhuis met 
toelichting Mevr. van Doorn. Plaats: Zaaltje van de 
speeltuinvereniging 'Tuindorp' achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België.
21 Dec, Dia’s door eigen leden.
Plaats; Horteco, de Bavaylei 119 Vilvoorde. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Flevozoom.
17 Dec, Jaarvergadering.
Plaats; Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, 
Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Fryslan.
8 Jan, Jaarvergadering en onbenaamde planten meene
men.
Plaats; Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, Leeuwar
den. Aanvang 19. 30 uur.
Afd. Gooi en Eemland.
10 Jan, Hr Rubingh behandelt het geslacht Thelocactus. 
Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146, Hilversum. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Gouda e. o.
20 Dec, jaarlijkse Bingo-avond.
Plaats; " t  Brandpunt' Turfmarkt 58. Gouda. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Groningen.
20 Dec, jaarvergadering.
Plaats; Bovenzaal van de Hortus de Wolf in Haren. Aan
vang 19.30 uur.
Afd Hoeksche Waard.
10 Jan, Jaarvergadering.
Plaats; Natuur Educatief Centrum te Numansdorp. Aan
vang 20. 00 uur.
Afd Noord- en Midden Limburg.
Dec. bijeenkomst met dia’s van eigen leden.
Plaats; De Viking, Vikingweg 1, Venlo zaal open vanaf 
19. 30 uur.

Afd. Rotterdam e. o
17 Dec, Bingo.
Plaats; Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80 Rotterdam. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Utrecht e. o.
10 Jan, Forumavond over ongediertebestrijding door 
Nico Uittenbroek.
Plaats; Buurthuis Ravelijn, H. Graaflandstraat 2a, 
Utrecht. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Zeeland.
21 Dec, gezellige avond met Bingo en dia's van Hr Bon- 
gaards.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Middelburg. 
Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Zuid Limburg.
8 Jan, Jaarvergadering en huldiging jubilarissen. 
Plaats; het Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schim
men. Aanvang 19. 30 uur.
Afd. Zwolle.
20 Dec, dia’s van Hr van Dijk over Astrophytum. 
24 Jan, Jaarvergadering, uitslag van de zaaiwedstrijd. 
Plaats; Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Mar- 
grietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19. 30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVERENI
GINGEN.
Cactus-Flora.
18 Dec, L. de Prijck over Bonsai’s
22 Jan, Van de Meuter met Stapelia’s 2e deel.
Plaats, Prov. Instit. voor tuin- en landbouw Mechelsevest 
3000 te Leuven.
Cactusvrienden Limburg.
17 Dec, voorstelling van de zaadlijst op dia door Hr 
Stefan Alen.
Plaats; Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. Aan
vang 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
20 Dec, Diavoordracht m. b. t. klubaktiviteiten 1990, met 
dia's van eigen leden.
17 Jan, Statutaire afdelingsvergadering en aansluitend 
diavoordracht door Hr J. Delvaux.
Plaats; Lokaal 'Vogelzang', Miksebaan 25, Brasschaat. 
Aanvang 20. 00 uur.
Leuchtenbergia.
21 Dec, Cactussen in Spanje door W. Dams.
Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. 
Aanvang 20. 00 uur.

De direkte zorg
voor onze planten neemt af, tijd 
dus om weer eens iets na te 
lezen of op te zoeken.

DE BIBLIOTHEEK,
Hr. M. Jamin, Ooievaarstraat 13 

3291 XK Strijen
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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.

ALLE RELATIES GOEDE KERSTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG 1991 TOEGEWENST
Onze bekende THEMADAGEN worden natuurlijk 
ook in het komend jaar weer gehouden.
Ze zijn een ” MUST”  voor iedere vetplanten- en cactuskweker 
Vraag nu onze GRATIS zaadlijst aan:
ONEINDIG veel cactussen, vetplanten, bolgewassen, 
kuipplanten, enz. enz.
Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
W e r k e n d a m L a a n t je  1Tel. 01835-1430Giro 150983

HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN 
postfach 510 201 tel. 0621-794675 d-68 mannheim 51

DE NIEUWE ZAADLIJST 1991 IS UIT!
Pedio - Sclerocactussen en andere harde soorten uit Canada en de U.S.A. 

Nieuwe verbeterde uitgave: An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus. 
Engelse uitgave DM 69,-. Duitse uitgave DM 59,-. Portokosten DM 5,50.

<# %

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

Voor de connaisseur, de nieuwe CACTUSKUNSTKALENDER is uit!
Een kleurrijke uitgave met getekende en geschilderde cactusmotieven in 
beperkte oplage voor f  16,-.
Informeer ook voor verder kunstzaken bij:
Carla Wolters
Kroonstraat 10c - NL-6019 AS WESSEM - Tel.: 04756 - 3146 (na 18.00 uur)
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LAATSTE OPROEP SPREKERSLIJST 1991

Op de voorjaars bestuursvergadering van 1990 is na lange onderbreking weer een sprekerslijst 
uitgegeven aan alle afd. secretariaten. Het is de bedoeling om op de voorjaarsvergadering van 1991 
deze lijst te zamen met de propagandahandleiding met de laatste correcties en een verbeterde druk, 
weer opnieuw uit te geven. Deze keer aan de voorzitters. De complete lijst staat nu op computer. Er 
ontbreken echter nog vele ons bekende sprekers.
Op dit moment hebben we zelfs meer Belgische dan Nederlandse sprekers in de lijst staan.
Daarom nu de laatste oproep.
Indien ook u op deze nieuwe lijst vermeld wil staan geef dan uw gegevens graag schriftelijk op aan:

Succulenta Sprekerslijst 
Stadhouderslaan 3 
3417 TT Montfoort

Indien u niet meer weet of u op de lijst wordt vermeld brengt een telefoontje naar een van de afd. 
secretariaten u ongetwijfeld uitkomst.

KRINGBLAD
Om onderlinge kontakten te bevorderen publiceren wij hierbij het lijstje van de afdelingen die een 
kringblad uitgeven. Het kan zijn dat enkele afdelingen ondertussen geen kringblad meer uitgeven of 
juist weer opnieuw zijn begonnen.
Afd.
Eindhoven
Utrecht
Fryslan
Brabant België 
’s-Gravenhage 
Gouda
Noord en Midden Limburg
Kennemerland
IJsselstreek
Amsterdam
Zaanstreek

Van de volgende afdelingen weten we zeker dat zij geen kringblad uitgeven.
Arnhem
Dordrecht
Flevozoom
Gooi en Eemland
Gorinchem/Den Bosch
Haarem
Den Helder
Leiden
Nijmegen
Tilburg
Voorne-Putten en Rozenburg
West-Friesland
Zwolle

De secretariaat adressen kunt u vinden in de gele inlegvellen van het juli/augustusnummer van 
Succulenta.
Van de ontbrekende afdelingen weten wij het niet.
Mocht u achter foute informatie komen dan wil ik het graag weten.

Wim Alsemgeest

P.C. bezitters.

De oproepen in deze gele pagina’s hebben tot nu toe 16 schriftelijke reakties opgeleverd.
Deze reakties zijn van beginnende pc-ers zowel als van meer ervaren mensen.
Er zijn mensen bij die met een index van de jaargangen van Succulenta bezig zijn,wat betekent die 
naam in een dbase aan het onderbrengen zijn,een zoekindex voor hun planten maken, postzegels en 
succulenten, literatuurgegevens van hun planten opslaan, kortom voor elk wat wils.
Hoe meer deelnemers hoe effectiever uitwisseling van gegevens en kennis kan plaats vinden.
Wees dus niet beschroomd om alsnog te reageren.
Arend v.d. Snee Rob de Groot
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N . '  ’ •
Wij willen langs deze weg al onze klanten ■ \ 
bedanken voor het in ons gestelde .' .
vertrouwen en wensen U een succesvol • . ■ 
1991 toe!!! ; \  |

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM
Telefoon 04763-1693 . .
Geopend di. t/m za. I . '
9.00-12.00 u ur-13.00-17.00 uur A  . '
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Verslag van de najaarsbijeenkomst van de Studiegroep
Od zaterdaq 29 september 1990 vond de najaarsbijeenkomst plaats van de studiegroep van Succu
lenta deze keer bij de familie H.G. Krijnen te Baarn. Er waren veel ( 1 0  stuks) berichten van verhinde
ring binnengekomen, slechts 7 leden waren aanwezig: De heren H. Rubingh, R. Bregman, G. Dijkstra,
B.B. Krijnen, A.B. Pullen, B. Zonneveld en H.G. Krijnen. . . . . . .
Rond 10 uur arriveerden de bezoekers. Eerst werden de kas en de tuin van de gastheer bezichtigd. 
Bij de bespreking van planten met afwijkingen, werden interessante planten besproken: o.a. een 
Coryphanta die aan de zijkant opengesprongen was en waaruit vanaf de centrale as een complete 
spruit voorzien van dorens naar buiten was gekomen. Een grijze Echeveriahybride die aan de 
achterzijde van de bladen een 2de blad bezat (zeer wonderlijk). Een gezaaide Turbimcarpus Klinke- 
rianus waarbij 4 koppen op een spruit zaten en een Thelocactus Heterochromus met 3 koppen op een
spruit; verschillende soorten Montanum en Arachnoidum Tectorum uit de Pyreneeën
Hr. Pullen besprak het geslacht Cochemiea en de vraag of ze wel of niet tot de geslachten Mammillaria
of Coryphanta gerekend kunnen worden. . . . .  . .  ....____
Er zijn 5 soorten bekend: Cochemiea Poselgeri (de bekendste), Pondii en Setispina, voorts Maritima en 
Halei Ze wijken echter zodanig af, vooral door de bloemen, en komen betrekkelijk als een groep 
hoofdzakelijk voor in Bahia California. Hr. Pullen geeft er de voorkeur aan, ze als een apart geslacht te

OpVdenvaen hem bekende wijze besprak de hr. Rubingh tenslotte de evolutie van de volgende geslach
ten: Echinocactus Horizontalonius via Ferocactus, Thelocactus, Coryphanta naar Neobesseya. 
Hr. Rubingh had daartoe een aantal planten meegenomen, waaronder diverse overgangsvormen. 
Ca. 15.00 uur werd de bijeenkomst gesloten. Het was een prettige en leerzame bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst van de studiegroep is zaterdag 20 april 1991 bij de hr. Rubingh in Soest 
Omdat ook de Algemene Ledenvergadering op 13 april gepland was, is de studieclub bijeenkomst
verschoven naar 20 april. H G Krijnen, Prof. Struyckenlaan 14,

Q7A1 F7 Raarn Tp I 02154-18724.

Lidmaatschap van de Peruviaanse Cactus and Succulent Society.

De Peruvian Cactus and Succulent Society,SPECS,zoekt uitbreiding van hun ledenaantal De inflatie 
is in de Zuid-Amerikaanse landen erg hoog,daarom zijn zij om hun kosten te kunnen dekken groten
deels afhankelijk van buitenlandse leden, DOLLARS!!!!
Het tijdschrift dat zij uitgeven heet QUEPO. Lidmaatschap is $ 10,- en het tijdschrift kost ook $ 10,-. 
Informatie bij Carlos Ostolaza Nano.Apartado 5545, Lima 100 Peru.
Of bij Sociedad Peruana de Cactus V Suculentas (SPECS) Apartado 5305,Lima 100 Peru^ ^ Hoeven

IN MEMORIAM 

NETTY VELMANS

Op 26 oktober j.l. overleed op 66-jarige leeftijd Mevrouw Velmans. Hoewel zij r®eds jaren met 
haar gezondheid sukkelde, kwam haar overlijden voor haar vele vrienden uit de cactuswereld

MevrouwVelmans was langer dan 20 jaar een zeer actieve hobbyiste. Vele jaren was ze 
bestuurslid van de afd. Noord- en Midden-Limburg; een aantal jaren was ze afdelingsafgevaar- 
digde in het hoofdbestuur en verscheidene jaren was ze actief voor het Chchéfonds.
Ze was actief bezig met haar planten, maar minstens evenzeer ging haar belangsteMmg uitnaar 
de liefhebber. Vele jonge liefhebbers Heeft ze met haar enthousiasme aangestoken. Steeds
was ze bereid te helpen, wanneer daaraan behoefte bestond.
Naarmate haar gezondheid de laatste jaren verslechterde moest ze langzamerhand steeds 
meer activiteiten staken. Haar belangstelling voor de planten en onze vereniging bleef even 
groot. Op afstand bleef ze de activiteiten van Succulenta en de afdeling volgen en Chchéfonds 
en afdeling hebben baat gehad van haar goede adviezen en morele steun_
Met haar verscheiden verloor de afdeling een van haar trouwste leden. De afdeling zal haar
missen, maar zich ook haar vele verdiensten herinneren. . „ „ „ „K .n r f . t i/d o n
Haar man Louis en haar kinderen wensen we sterkte toe en troost met de wetenschap dat velen 
zich haar zullen herinneren als een goede vriendin.

Jack Schraets,
Voorzitter Afd. Noord- & Midden-Limburg
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Opgaven voor het februari-nummer moeten vóór 15 
januari bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.Iaan 104, 
6721 AE Bennekom 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.

Gevraagd: Trichocaulon perlatum tegen redelijke prijs. J. 
van Ursel, Abingdonstraat 96, 9100 Sint-Niklaas (B). Tel. 
03-7771147.
Gevraagd: Liefhebbers van Haworthia's en andere kleinblij- 
vende vetplanten die mij willen helpen bij het beginnen van 
een verzameling. L. Gebruers, Meidreef 74, 2547 B Lint (B). 
Tel. 03-4559232.
Aangeboden: Oude jaargangen van Succulenta vanaf 1975 
a f  15,00 per jaargang. A. Smit, Zeettstraat 155, 3525 TE 
Utrecht. Tel. 030-887968.

Aangeboden: HUMEX bodemverwarmde zaaibaak type 
Multitop Propatray PR/8 met accessoires en ca. 1500 st. 
ronde potjes van verschillende maten. Prijs f 200,00. M. van 
Tuil, Fazantlaan 29, 6641 XT Beuningen. Tel. 08897-76342. 
Aangeboden: Al. hobbykas 2 x 3 m met fundering 
bestaande uit opneembaar betonnen plaatjes. Onverslijt
baar. Prijs n.o.t.k. W. van der Heijden, Kerkveld 19,5388 CD 
Nistelrode. Tel. 04124-1581.

NIEUWE LEDEN

Hortus Haren, Postbus 179,9750 AD Haren
Mevr. E. Cordewener, Grubbenlaan 21, 6431 GD Hoens-
broek
H. Veltrop, Kloosterlaan 21,6451 EN Schinveld 
Y. Minnema-Nicolai, Visbuurtsterweg 8,9145 RJ Ternaard 
R. Frantzen, Chromietdijk 32,4706 EN Roosendaal 
A. Buil, Koningsbult 4,7152 GP Eibergen 
H M. Kerdijk, B.v.d. Helststraat87,9601 CB Hoogezand 
J. Buining, Framaheerd 49,9737 NJ Groningen 
P. Eisden, Varenstraat 66,5644 PV Eindhoven 
C. Gmelich, Wagemakerstraat 16,1791 EK Den Burg 
Van Elks, Wagemakerstraat 32,1791 EK Den Burg 
J. Dumoulin, Overhaamlaan 35,03700 Tongeren 
M.W.A.L. Segal-Heine, Vergulde Draeckweg 198, 3151 RZ 
Hoek van Holland
H.T. Wijnhoven, Patrijzenveld 115,5431 JR Cuyk 
H.J. Oosting, Irenestraat 52,9285 TM Buitenpost 
H.A.D. v.d. Wal, Postbus 583, 7900 AN Hoogeveen

+ + -(-CONTRIBUTIE 1991 + + + JAHRESBEITRAG 1991 + + + SUBSCRIPTION 1991 + + + 

Voor onze Nederlandse leden.
U ontvangt omtrent 15 november 1990 uw acceptgiro voor de contributie van 1991. Ik wil 
u vriendelijk vragen om bij betaling zoveel mogelijk van deze acceptgiro gebruik te 
maken. Ook uw bank neemt deze acceptgiro aan.

Voor onze Belgische leden.

U ontving omtrent 15 november 1990 een acceptgiro voor de contributie van 1991 In 
België is betaling via deze acceptgiro’s niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk 725 
Belgische Franks over te maken op nummer: 000-1141809-22 van de Belgische giro
dienst ten name van Succulenta Elandstr. 1 te Volkel onder vermelding van uw lidnum- 
mer (staat rechtsboven op de acceptgiro) en "contributie 1991 ” .

Zur Beachtung für unsere Mitglieder im Ausland.

Bitte überweisen Sie den Jahresbeitrag von f  50,- auf meinen Giro- oder Bankkonto in 
die Niederlande an die Adresse: Succulenta Elandstr. 1, Volkel. Vermelden Sie bitte Ihre 
Mitgliednummer (steht rechtsoben auf Ihren zugesanten Acceptgiro).
Bankkontonummer: 55.32.38.981. ABN-bank. Postgiroamt: 680.596 Auch Euro- 
schecks werden akzeptiert.

To our members abroad.

Kindly remit the amount of f  50,- to our treasurer: Succulenta Elandstr. 1, Volkel.
Please make sure to quote your membershipnumber and name clearly. Banknumber: 
55.32.38. 981. Postnumber: 680596.
Also Eurocheques are accepted.
Other cheques are charged for services made by banks with: f  15,-.

To our members in the U.S.A.

The rate for the American Dollar is $ 1,00 = 1 1,70.
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R 0379 haynei
R 0442 haynei
UCBG371101 aurantiaca

UCBG 53486 aurantiaca
WK 0066 pujupatii
WK 0077 weberbaueri fa. flammea
WK 0079 formosa
WK 0108 krahnii
Weberb.3846 aurantiaca

Weberb.4222 aurantiaca 

Weberb.4271 weberbaueri

haynei
hystrix
calvescens

aurantiaca
madisoniorum v. pujupatii
weberbaueri
formosa
krahnii
aurantiaca

aurantiaca

weberbaueri

???
???
Angasmarca La Libertad 
3700 m
Sondor 3500 m 
???
???
???

???
San Pablo Cajamarca 2300 
m
tussen Chota en Hualgayoc 
3550 m 
???
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XX. Matucana aurantiaca. Succ. 68 (2), p. 34 (1989)
XXI. Matucana fruticosa. Succ. 68 (3), p. 60 (1989)
XXII. Matucana ritteri. Succ. 68 (4), p. 75 (1989)
XXIII. Matucana weberbaueri en Matucana weberbaueri fa. flammea. Succ. 

68 (6), p. 140(1989)
XXIV. Matucana hastifera. Succ. 68 (10), p. 215 (1989)
XXV. Matucana polzii. Succ. 68 (11), p. 241 (1989)
XXVI. De haynei-groep. Succ. 68 (12), p. 252 (1989)
XXVII. Matucana oreodoxa. Succ. 69 (1), p. 12 (1990)
XXVIII. Matucana aureiflora. Succ. 69 (3), p. 59 (1990)
XXIX. Matucana comacephala. Succ. 69 (4), p. 89 (1990)
XXX. Matucana haynei. Succ. 69 (5), p. (1990)
XXXI. Determinatie-tabel. Succ. 69 (??), p. ?? (1990)
XXXIi Checklist. Succ. 69 (7/8), p. 166 (1990)
XXXLl. Veldnummer-overzicht en literatuur. Succ. 69 (12), p. 256 (1990) 
XXXIV. Inhousopgave. Succ. 69 (12), p. 263 (1990)
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

CACTOFIEL OF CACTOPHILIE
De wereld rond met Stempels (deel III)
HAN DAAMEN

Tot nu toe heb ik nog geen afbeeldingen laten zien van succulenten op postze
gels. Ook deze keer laat ik ze nog even achterwege, maar ze komen beslist. 
Meestal is een verzameling opgebouwd uit alleen postzegels en laat men - in de 
veronderstelling dat dit niet philatelistisch is - de stempels achterwege. Andere 
succulente tijdschriften hebben ze ook achterwege gelaten, maar daar komt nu 
verandering in. Stempels waren een tijdje de voorlopers van de postzegels; 
sinds 6 mei 1840 echter worden stempels gebruikt om postzegels te ontwaar
den. De oudste stempel die werd gebruikt met een cactus is die van Mexico 
(afb. 1). In de periode 1856-1874 zijn vele fraaie stempels in de vorm van het 
staatswapen gebruikt om zegels af te stempelen. Tot 1930 zijn nog enkele 
stempels van dit land bekend. Het heeft lang geduurd voordat er andere 
stempels verschenen waarin een succulent opgenomen was. De eerstvolgende 
is afkomstig uit Frankrijk (afb. 2). Deze luchtpoststempel van 1947 toont een 
landschap waarin links een Opuntia staat. Later heeft Frankrijk vele vlagstem- 
pels uitgegeven, die meestal een Agave, of een Opuntia afbeelden (afb. 3). 
Niet ver van Frankrijk ligt Monaco met zijn Jardin Exotique. Ook deze staat op
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een vlagstempel (afb. 4) want dit soort stempels heeft als doelstelling... 
reclame. Niet ver daar weer vandaan is het eilandje Capri tegenover Napels in 
Italië. Ook hier weer de alom bekende Opuntia afgebeeld (afb. 5). We gaan op 
weg naar huis, zodat we aankomen in Muralto, Zwitserland. Nu niet een 
Opuntia maar een grote Agave als plaatje (afb. 6). De tropische kas te 
Magdeburg in het herenigde Duitsland gebruikt ook stempels om geïnteres
seerden te lokken. De eerste twee stempels zijn fantasie-cactussen. In juni 1990 
is er een nieuw stempel verschenen ter viering van het 25-jarig bestaan van 
F.G. Kakteen und Succulenten. De afbeelding stelt een Echinocactus grusonii 
voor (afb. 7).
Een andere vorm van stempels is de roodfrankeerstempel. Vele bedrijven 
gebruiken deze frankeermethode en ze vervangen de postzegel. Ook het bedrijf 
van Richard Hudnut (Duitsland, Parijs, New York) gebruikte dit soort stempels 
(afb. 8). Nog eén paar kilometers en we zijn in Nederland bij Edelman. Helaas 
nog geen afbeelding van een cactus in zijn frankeerstempel maar wel de tekst 
cactussen (afb. 9).

Bronnen:
- Stanley Gibbons postage stamp catalogue.
- Dhr. Neumann, Stëdtische Gewëchshauser Magdeburg
- The cancellations of Mexico 1956-1874 door Joseph Schatzkéz

Helmersflat 51,4707 CN Roosendaal.

Een herziening van de onderverdeling van Pediocactus 
simpsonii (Engelmann) Britton Er Rosé

F. HOCHSTATTER

In Succulenta nr. 7/8 en 9 van dit jaar verscheen de revisie van Pediocactus 
simpsonii. T er afronding hiervan volgt nog een vergelijkende tabel en aanwijzin
gen over de verspreidingsgebieden.
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O rego n (deels) 
v. nigrispinus 
v. simpsonii

New Mexico 
v. simpsonii 

==? v. minor

Arizona 
•  v. simpsonii

var. s im p s o n ii var. m in o r va r. ro b u s t io r var. n ig r is p in u s var. in d ra ia n u s

chaam svorm b o lv o rm ig  to t  e n ig s 
z ins  g e s tre k t, a fg e 
p la t to t  ovaa l, 
e n k e lv o u d ig , so m s 
g ro e p e n v o rm e n d

b o lv o rm ig , to t  a fg e 
p la t b o lv o rm ig , 
e n k e lv o u d ig , m a ar 
o o k  g ro e p e n v o r
m e nd

b o lv o rm ig , e n k e l
v o u d ig

b o lv o rm ig , la te r 
g e s tre k t o vaa l, 
e n k e lv o u d ig  o f  g ro e 
p e n v o rm e n d  ( to t 50 
ko p p e n )

b o l-  to t  g e d ru k t b o l
v o rm ig , e n k e lv o u d ig  
o f  g ro e p e n v o rm e n d  
( to t 100 ko p p e n )

chaam skleur L ic h t-  to t  d o n k e r
g ro e n , g rijs

lic h t-  to t  d o n k e r
g roe n

lic h tg ro e n d o n k e rg ro e p  to t  
g rijs g ro e n

g ro e n  to t  d o n k e r
g roe n

chaam sg ro o tte to t  20  c m  h o o g , to t
15 c m  d ia m e te r

4 -9  c m  h o o g , to t  10 
c m  d ia m e te r

15 c m  h o o g  en 15 
c m  d ia m e te r

to t  30  c m  h o o g , to t
15 c m  d ia m e te r

to t  10 c m  h o o g , to t
10 c m  d ia m e te r '

anddoorns 10-35, to t  1 ,8  c m , 
w it  g r ijs , c rè m e k le u 
rig

18-28, to t  1 c m , w it ,  
c rè m e k le u rig

10-30, to t  2 ,5  c m , 
w it

10-30, to t  2 c m , 
l ic h tg r ijs , ro o d a c h 
t ig ,  b ru in a c h t ig

12-20, to t  1 ,2 c m , 
b ijn a  w it  to t  l ic h t
g r ijs , s o m s  m e t 
b ru in e  p u n t

lid d e n d o o rn s 4 -12 , to t  2 c m  lang  
en  0 ,3  c m  d ia m e te r, 
ro o d a c h tig , b ru in , 
g o u d g e e l, o n d e rs te  
dee l s o m s  c rè m e 
k le u r ig , ze lden  z w a rt

4 -9 , to t  1 ,8  c m , 
ro o d b ru in  to t  b ru in , 
s o m s  o n d e rs te  h e lft 
geel

5 -10 , to t  3 ,5  c m , aan 
bas is  0,1 c m  d ia m e 
te r, n a a ld v o rm ig , 
l ic h tb ru in  to t  b ru in , 
o n d e rs te  h e lf t  c rè 
m e k le u rig

6 -12 , to t  3  c m , 
k ra c h t ig , een  basis 
to t  0 ,8  c m  d ik , lic h t- ,  
ro o d - o f  d o n k e rb ru in  
to t  b ijn a  z w a rt

5 -8 , to t  1 ,7 c m , d u n , 
l ic h tb ru in  to t  b ru in

o rm ing  m id d e n - 
oorns

aan 2 -4  ja r ig e  p la n 
te n

aan  2 -4  ja r ig e  p la n 
ten

1 ,5 -2  ja r ig e  p la n te n e n ke le  w e k e n  na k ie 
m in g

e nke le  w e k e n  na k ie 
m in g

loem vorm tre c h te rv o rm ig , 
e n ig sz in s  g ro o t k lo k - 
v o rm ig

k le in  tre c h te rv o rm ig , 
e n ig sz in s  k lo k v o rm ig

g ro o t k lo k v o rm ig tre c h te rv o rm ig tre c h te rv o rm ig

diam eter to t  2 ,5  cm 1-2 cm to t  3  cm t o t  4 ,5  cm to t  2 ,5  cm

kleur lic h t-  to t  d o n k e rro z e , 
g e lig  w it ,  b ru in a c h 
t ig , g ro e n ig

lic h t-  to t  d o n k e rro z e , 
gee l, b ru in a c h t ig

geel lic h t-  to t  d o n k e rro z e , 
gee l

d o n k e rro z e , gee l, 
b ru in a c h t ig  to t  b ijna  
w it

aad g rijs  to t  z w a r t ,  1 ,5-3  
m m  la n g , 1 ,2  m m  
breed

g r ijs , to t  2 m m  lan g , 
t c t  1 ,5  m m  b reed

d o n k e rb ru in  to t  b ijn a  
z w a r t, 2 ,9 -3 ,1  m m  
la n g , 2 ,2 -2 ,3  m m  
h o o g , 1,1 m m  b reed

g r ijs , 3 ,5 -3 ,8  m m  
la n g , 2 ,5 -2 ,8  m m  
h o o g , 1 ,2  m m  breed

d o n k e rg r ijs , 3 ,0 -3 ,2  
m m  la n g , 2 ,4 -2 ,5  
m m  h o o g , 1 ,2  m m  
breed

oogte 1500-3200 m . 1850-2800 m . 2200-2500  m . 400 -900  m. 1100-1380  m .

egele idende Flora sa g e b ru s h -v la k te n , 
p ijn b o m e n  en  je n e 
ve rb e s s tru ik e n  in de  
R o cky  M o u n ta in s , 
p ra iry - en  g ra ss tre p - 
pen

sa g e b ru s h -v la k te n , 
p ijn b o m e n  en je n e 
v e rb e s s tru ik e n  in de 
R o cky  M o u n ta in s , 
p ra ir ie - en  g ra s s te p 
pen

sp aa rzaam  w o e s tijn -  
s tru ik e n , w o e s tijn -  
g ras  in h e t g eb e rg te

sa g e b ru s h -v la k te n sa g e b ru s h -v la k te n
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Postbus 510201, D 68 Mannheim 51

In Memoriam MIA KARSTEN
Uit het verre Zuid-Afrika bereikte ons het bericht dat op 20 april 1990 is 
overleden mej. Mia Karsten in de leeftijd van 88 jaar. Weinigen van de huidige 
leden van Succulenta zullen zich haar naam herinneren noch de verdiensten 
voor onze vereniging die leidden tot haar benoeming als erelid van Succulenta. 
Veel heeft zij gedaan voor onze vereniging, en zoals zovelen vaak ongemerkt. Zij 
is secretaresse geweest van Succulenta van 1927 tot juli 1933. Wegens drukke 
werkzaamheden als redactrice van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant
kunde legde zij deze functie meer.
In 1947 emigreerde zij naar Zuid-Afrika, woonde eerst in Grahamstown, later in 
Mbabwe en tenslotte in Kaapstad.
Met haar publicaties over botanische onderwerpen heeft zij haar plaats ver
overd tussen de belangrijke auteurs over deze onderwerpen in relatie tot Zuid- 
Afrika.
Haar laatste jaren waren eenzaam, slechts omringd door enkele naaste vrien
den.
Mej. Karsten hield van Kirstenbosch en op haar verzoek werd haar as daar 
uitgestrooid tussen de door haar bewonderde succulenten.

Redactie
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KRITISCH BESCHOUWD
Turbinicarpus krainzianus var minimus (Frank) Diers comb. 
nov.
L. DIERS

In dit tijdschrift (jaargang 1989, p. 40 en 272) beschreef .Gerhart Frank een 
nieuwe vondst uit de directe verwantschap van Turbinicarpus krainzianus 
(Frank) Backeberg als de forma minima.
Na uitvoerige discussies met ing. Gerhart Frank, alsmede onderzoekingen op 
de groeiplaats en de huidige kennis van de planten in cultuur is het gerechtvaar
digd de rangorde van dit taxon op die van variëteit te brengen.
De nieuwe combinatie geschiedt met uitdrukkelijke instemming van de oor
spronkelijke auteur.

Turbinicarpus krainzianus var. minimus (Frank) Diers comb. nov.
Basioniem: Turbinicarpus krainzianus forma minima Frank, Succulenta 1989, p. 40 en 272.

De onafhankelijk van elkaar gemaakte observaties door de heren H.J. Bonatz 
(uit Berlijn), S. Nitzschke (uit Keulen) en H. Nagl (uit Traunstein) stemmen 
goed overeen.
Op de groeiplaats zijn de planten qua uiterlijk min of meer uniform, dat wil 
zeggen dikwijls 3-4 cm hoog en meestal minder dan 1 cm dik, zelden tot 
maximaal 2 cm breed.
Daarentegen bereikt T. krainzianus var. kraizianus een lichaamsdiameter tot 4 
cm en blijft onder goede cultuuromstandigheden kort en gedrongen. De 
minima-planten, die vaak meerkoppig zijn - volgens Nitzschke waarschijnlijk 
door aanvreten van geiten ontstaan - blijven ook in cultuur grotendeels hun 
uiterlijk behouden. In vergelijking met de var. kraizianus blijven ze opvallend 
lang en dun. Een duidelijk verschil is ook bij de zaden te vinden; het zaad van 
minima is slechts 0,5 mm, terwijl krainzianus ongeveer 1 mm groot is.
De bestaande verschillen in spruitneiging en zaadgrootte en de habituele uni
formiteit van de planten in de natuurlijke populatie rechtvaardigen de rangorde- 
verandering. Hier schijnt een zelfde geval zich voor te doen als met het vinden 
van de kleine planten uit de groep van Ariocarpus fissuratus in de omgeving van 
Matehuala, San Luis Potosi. Stuppy en Taylor beschreven dit taxon intussen 
als O. fissuratus var. hintonii.
Voor de informaties en aanwijzingen bij de bespreking van het hier behandelde dank ik ing. Gerhart Frank en Stefan Nitzschke.

Succulentarium van de Universiteit Keulen, Brunnenstrasse60, D 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Vertaling; L. Bercht

TIJDSCHRIFTEN

Maandblad voor Liefhebbers van cactussen, vetplanten en kamerplanten jaargang 2, 
1989
IMr. 1 . Süpplie brengt een artikel over Haworthia en aansluitend een artikel over Aporocactus 
flagriformis Lampo bericht over enkele opmerkelijke cultuurervaringen. Piens brengt in vertaling 
een gedeelte uit het Parodia-boek van Weskamp en geeft uitvoerig commentaar. Baes stelt drie 
soorten uit het geslacht Echinofossulocactus voor. In deel VI over onze cactussen bespreekt 
Hofkens de wortels.
Nr. 2. Piens brengt in vertaling een artikel van Mettee over de evolutie van het geslacht Parodia 
Fritz plaatst opmerkingen bij de soorten Sulcorebutia vertici/lacantha var chatajillensis en S.
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fischeriana Heyselberghs bericht de voor- en nadelen van vollegrondstabletten. Neut haalt No- 
tocactus veenianus uit de vergetelheid. Vereycken vervolgt zijn serie over Lithops Cuypers stelt 
Mammillaria longiflora var. stampferi voor. Liekens gaat in op de vele mogelijkheden van broei
kassen.
Nr. 3. Van Tuiden stel* Mammillaria senilis voor. Fritz rondt zijn artikel af. Jacobs mijmert over 
de "echte liefhebber . Piens bericht over de cactusliefhebberij in Praag. De Moortel geeft kort 
ervaringen met caudex-planten en Neut stelt Notocactus neohorstii var. /uvenaliformis voor. 
Van Hoofstadt bespreekt het enten van cactussen. Liekens gaat verder over broeikassen.
Nr. 4. Van Hoofstadt bespreekt Normanbokea valdeziana var, albiflora Liekens besluit zijn arti
kel over kassen. Neut geeft enkele praktijkervaringen. Lampo heeft een aantal leuke uitspraken 
uit de literatuur verzameld en bericht dit. Liekens vergelijkt natuurlijke mestsoorten. Cuypers stelt 
Mammillaria perezdelarosae voor. De eigenschappen van de peyote staan centraal in het artikel 
van Schaefer. Van Hoofstadt vervolgt zijn serie over enten.
Nr. 5. Glass en Foster brengen een herziening van het geslacht Turbinicarpus Van Hoofstadt 
sluit zijn artikel over enten af. Liekens en Claes gaan in op de cultuur van Conophytums Piens 
vraagt zich af wat Parodia weskampiana is. De Laet belicht fantasie en werkelijkheid van humus 
en compost. Neut geeft praktijkervaringen. Hofkens bespreekt in zijn serie over onze cactussen 
deze keer de bloemen.
Nr. 6. Liekens breekt een lans voor Phyllo's. Van Damme start met een artikel over de geschie
denis van de cactus. Van Roy-Janssens bespreekt Citrus sinensis Glass en Foster brengen deel 
II van hun revisie. Süpplie bespreekt Eccremocactus bradei en Rhipsalis Robben vraagt zich af 
wat Echinocereus hempelii is en wat E. kuenzleri Korte artikeltjes over Openluchtcultuur, 
Aloë's en Thelocactus
Nr. 7. Van Hoofstadt stelt Tacitus bellus voor. Van Damme sluit zijn cactusgeschiedenis af. 
Süpplie bespreekt Epiphyllum oxypetalum  Van Hoofstadt belicht het positieve effect van lava in 
potgrond. Glass en Foster zijn aan het derde deel toe. Een artikel over Parodia, de geschiedenis 
van het geslacht, de vindplaatsen en kweekaanwijzingen. Vermeir legt het zaaien van Lithops 
uit.
Nr. 8. Het artikel over Parodia's wordt afgerond; de auteur is K. Beckert. Neut zet de gegevens 
van Parodia otaviana op een rijtje. De revisie van het geslacht Turbinicarpus door Glass en 
Foster bevat deze keer T. lophophoroides, T. laui en T. pseudomacrochele Verheulpen geeft 
een lezenswaardige repliek op de bespreking van het boek van Hecht, BLV Handbuch der Kak- 
teen. Liekens bespreekt Normanbokea valdeziana Neut vraagt zich af of Notocactus concin
nus zelffertiel is. M. van Hoofstadt beschrijft hoe ze haar planten verzorgt.
Nr. 9. Liekens opent het nummer met een artikeltje over Roseocactus fissuratus Hofkens gaat 
in op de bestuiving. Het geslacht Copiapoa krijgt enige aandacht van Liekens. Ook aan Agaven 
wijdt Liekens enige woorden. Het artikel over de revisie van het geslacht Turbinicarpus wordt af
gesloten. Verhé plaatst de spiraalvorming bij cactussen als centraal thema in zijn artikel. Het 
laatste artikel gaat over cristaten.
Nr. 10. Gruwez stelt het geslacht Ebracteola uit de familie der Mesembryanthemaceae voor. 
Süpplie wijdt een artikel aan Epiphyllum Verheulpen belicht Parodia schuetziana Hofkens 
heeft deze keer de vruchten als onderwerp in zijn serie over Onze cactussen. Vereycken vervolgt 
zijn artikel over Lithops Piens lucht zijn hart over enkele Parodia-namen. Van Hoofstadt geeft 
tips voor de opbouw van een verzameling. Süpplie bespreekt Hylocereus stenopterus 
Nr. 11. Gruwez zet uiteen hoe men het beste Discocactussen kan verzorgen. Verheulpen 
bespreekt Parodia faustiana Van Hoofstadt vervolgt zijn artikel over de opbouw van een verza
meling. Süpplie stelt Selenicereus voor. Neut wijdt een artikel aan Thelocephala aerocarpa 
Piens verhaalt van zijn bezoek aan de kassen van Haage in Erfurt. Süpplie vestigt de aandacht op 
de Botanische Tuin in Overloon.

Lophophora jaargang 6, 1989
Nr. 1. Enige aandacht voor Aylostera.
Nr. 2. Freddy wijdt een pagina aan Cleistocactus.
Nr. 3. Uit het Cruydeboeck van Dodoneus wordt een stukje over Aloë gereproduceerd. Freddy 
bespreekt Copiapoa.
Nr. 4. Het artikel over de Aloë wordt vervolgd. Enige woorden worden neergepend over Cory- 
phantha.
Nr. 5. Het Aloë-artikel wordt afgesloten. Over Espostoa wordt één pagina gevuld.
Nr. 6 /7 -8 . -
Nr. 9. Delabarre schrijft over de erevoorzitter van Lophophora, Theo Pieters. De Vriese belicht 
Chamaecereus-hybriden.
Nr. 10. De Vriese bespreekt een kruising tussen Astrophytum myriostigma en A. ornatum  
Piens verhaalt van zijn bezoek aan CSSR.
Nr. 11. -
Nr. 12. Een artikeltje over Mammillaria guillauminiana De Vriese gaat in op de naamgeving van 
Astrophytum-hybriden. Piens vervolgt zijn reisverslag.
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BOEKBESPREKINGEN

BRADLEYA, Yearbook of the British Cactus and Succulent Society, vol. 7 (1989)
In het zevendeel van 'Bradleya' gaat Mauseth in op struktuur en funktie van de verschillende delen 
van Melocactus intortus, die een sterke dimorfie vertoont (12 pp ). Zo bezit bijvoorbeeld de 
opperhuid van het juveniele deel, dat de meesten onderons als de plant' zouden betitelen, talrijke 
huidmondjes, terwijl het volwassen deel, het cephalium, deze nauwelijks heeft. Net als in deel 6 
wederom een zeer technisch artikel.
Taylor en Zappi hebben een andere kijk op de relaties binnen de Brazliaanse Cereae dan Braun in 
'Bradleya' 6 (28 pp.), gebaseerd op fylogenetische analyse met behulp van de computer. Zij 
erkennen de genera Arrojadoa, Austrocephalocereus, Brasilicereus, Cereus, Cipocereus, Coleo- 
cephatocereus, Espostoopsis, 'Lagenopsis', Melocactus, Micranthocereus, Piloscereus, Stepha- 
nocereus en Uebelmannia
Hammer gaat verder met zijn 'checklist' van Conophytum-namen, deze keer voor de soorten met 
soortaanduiding van d-k (22 pp.). Wederom wordt een groot aantal namen niet erkend: slechts 18 
van de 99 behandelde.
In 6 pagina's geeft Bruyns een aanvullende beschrijving van de Nepalese Caralluma staintonii en 
gaat in op de verspreiding van C. edulis Met de synoniemen C. vittata en C. mouretii bestrijkt de 
soort een areaal van Mauretanië tot India.
Liede en Meve schenken aandacht aan Sarcostemma pearsonii, volgens hen een onderkende soort 
uit Zuid-Afrika en Namibië (4 pp.). Verschillen met de er tevens voorkomende S. viminale worden 
benadrukt.
Taylor brengt het tweede deel met aanvullende notities op 'The Genus Echinocereus' (5 pp.). E. 
pentalophus verhuist van sect. Echinocereus sect. Reichenbachii IE. subinermis-groep). De plant 
die eerder als E. bristolii var. pseudopectinatus is beschreven wordt nu tot soortrang verheven (£. 
pseudopectinatus) en E. pulchellus var. sharpii is een nieuwe variëteit met witte of zeer lichtroze 
bloemen. De planten die tot nu toe als var. amoenus werden beschouwd IE. amoenus in de zin van 
Britton en Rosé, niet Dietrichl, worden nu tot var. weinbergii gerekend. Van 'Wilcoxia nerispina', 
een plant met een ongeldige Backeberg-naam, wordt een beschrijving gegeven aan de hand van 
recentelijk door Lau verspreid materiaal. Dit taxon verdient mogelijk variëteitsrang.
In 1 pg. geven Smith en van Wyk een aanvullig op de lijst van periodieken met betrekking tot 
succulente planten.
Om te voorkomen dat wat we nu Caralluma subulata noemen C. quadrangula moet heten en wat als 
C. quadrangula bekend staat zonder naam overblijft wijst Gilbert lectotypes aan (5 pp.). Beide taxa 
werden door de Zweedse Linnaeus-leerling Pehr Forsskal aangetroffen tijdens een expeditie in de 
60-er jaren van de 18e eeuw naar Jemen, waarbij slechts één vande zes deelnemers de trip 
overleefde.
De nieuwe Ariocarpus fissuratus var. hintonii wordt beschreven door Stuppy en Taylor (5 pp.). Het 
taxon wordt gescheiden van var. Iloydii door de hoge Siërra Madre Oriental. Tussenvormen van 
laatste variëteit en var. fissuratus worden gerapporteerd uit centraal Coahuila.
Hunt tenslotte, geeft in 8 pp. enkele notities over Selenicereus en Aporocactus De drieribbige S. 
tricae is een nieuwe soort uit Belize en Z.-Mexico. De naam slaat niet op de hoedanigheid van de 
stengels, maar betekent 'een hoop moeilijkheden' of 'onzin'. Voorts worden de secties S. sect. 
Salmdyckia (syn. Mediocactus B r. & R.), sect. Cryptocereus, sect Deamia en sect. Strophocactus 
voorgesteld. Selenicereus anthonyanus (Alexander) Hunt is een nieuwe combinatie. Hunt legt 
voorts uit waarom Aporocactus naar zijn mening slechts twee soorten omvat, A. flagelliformis (syn. 
A. flagriformis, A. leptophis) en A. martianus (syn. A. conzattii).
Bij vrijwel alle artikelen zijn relevante illustraties geplaatst.

B. Jonkers

THE EUPHORBIA JOURNAL, vol. 6 (1989)
Linden geeft in vier pagina's een biografie van Susan Carter, een naam die elke Euphorbia- 
liefhebber hoort te kennen.
Kimberley presenteert een geïllustreerde 'checklist' van de succulente Euphorbia's in Zimbabwe (20 
pp.), war 28 verschillende soorten, ondersoorten en variëteiten voorkomen. Hiervan zijn vijf 
endemisch, vier caudiciform, acht boom- en de rest struikvormig.
Hagreaves verhaalt in 7 pp. over de Euphorbia's van de Great Dyke, eveneens in Zimbabwe. 
Carter geeft de verschillen aan tussen E. taruensis en E. asthenacantha, twee vegetatief vrijwel 
identieke soorten (3 pp.).
In een niet van humor gespeend stukje schrijft Rowley over nomenclatuur en zet een redactionele 
dwaling recht inzake de verklaring van de naam E. hydnorae (7 pp.).
De ondernemende succulentenzoeker Lodé doet op 6 pagina's verslag van zijn botanische explora
ties in 's werelds woestijnen. Hij neemt hiervoor ruim de tijd en reist per fiets!
Koutnik meent E. ramiglans weer te hebben gevonden, een plant uit noordwestelijk Zuid-Afrika, 
waarvan alleen stukjes op een herbariumveel bekend waren (5 pp.).

271



Duell heeft twee pagina's nodig om uit te leggen hoe aan zaailingen van E. obesa het geslacht kan 
worden bepaald.
LaFon en H. Schwartz geven een fotografische impressie van hun reis door Kenia (26 pp.). L. 
Schwartz geeft haar indrukken van deze reis in woord en aquarel weer (6 pp.).
In Carter's zesde deel over de Euphorbia's uit Oost-Afrika komen in 11 pp. de acht succulente 
soorten (waarvan één met een variëteit) beschreven door N.E. Brown aan bod: E. merkeri (syn. aan 
E. gossypina), E. media, E. media var bagshawei (beide een synoniem van E. tirucalli) E. furcata, en 
de boomvormige E. wakefieldii, E. dawei, E. kibwezensis (nu E. bussei var. kibwezensis), E. 
bilocularis (een variëteit van E. candelabrum Kotschy) en E. ussanguensis (var. van E. cooperi) 
E. griseola, een plant uit Botswane, Zimbabwe, Mocambique en Malawi, wordt voorgesteld door 
Hargreaves (5 pp.).
Rauh behandelt twee succulente Euphorbia's van Chili: E. lactiflua en E. copiapina (7 pp.).
Fopurie is toe aan het tweede deel over de succulente dwerg-Euphorbia's van Transvaal (13 pp.). Nu 
zijn E. aeruginosa, E. complexa, E. knuthii, E. clivicola, E. vandermerwei, E. restricta, E. barnardii 
en E. pulvinata aan de beurt.
Kimberley vertelt over de Zimbabwaanse E. memoratis en de man terwiens nagedachtenis deze is 
vernoemd, H.B. Christian, verzamelaar van Aloë en Cycadales Een voorouder van deze was in 1789 
aanvoerder van de muiters op de 'Bounty' (10 pp.).
In 14 pagina's aan het eind wordt zoals gewoonlijk weer een aantal soorten, met of zonder naam, 
met behulp van korte beschrijvingen en foto's voorgesteld, waarna biografieën van de auteurs en de 
index volgen.
Deze uitgave onerscheidt zich niet van de vorige delen uit de serie, hetgeen betekent dat de inhoud - 
en in het bijzonder de illustraties - wederom bijzonder fraai is verzorgd.

B. Jonkers

Bestuur en Redactie 
wensen u

Prettige feestdagen

IN H O U D

Plaatsing van cactussan  in gaslachten  - J .A . S c h ra a ts ..............................................................
M ijn  ervaringen  m e t Pachypod ium  lam ere i in 1989 - M . D e s en d er-B ru n ee l......................

R ibben - G .J . van der V e ld e ....................................................................................................................
H a t geslacht M a tu c a n a  (X X X III)  - R. B rugm an, A . M e ers tad t, P. M elia  an A .B . Pullen

H e t geslacht M a tu c a n a  (X X X IV ) en slot - ..........................................................................................
D e w ere ld  rond m e t s tem pels  - H . D a a m e n .....................................................................................
Een herziening van de onderverdeling  van P ed iocactus sim psonii - F. H o c h s tö tte r .....

In  m em o riam  M ia  K ars ten .......................................................................................................................
Turbin icarpus krainzianus var. m in im u s  co m b . nov. - L. D ie r s ..............................................

T ijdschriften  - L. B e rc h t ............................................................................................................................
B oekbesprekingen  - B. J o n k e rs ............................................................................................................

250
253
254 

256 
.283 
284 
286 
268 

289 
289 
271

272



I N H O U D
Su ccu lenta

1990

O n d erw e rp en -in d ex

Aeoniums, zaaien van 232 
Agave attenuata, 1 22

— gentryi, 1 90 , 21 O 
macroculmis, 190 , 210

Anza-Borrega Desert, 1 84 
Bestuiving van niet gelijktijdig bloeiende 

planten, 231
Bibliotheek, 70 jaar Succulenta -, 1 59 
Big Bend, 1 47
Boekbespreking, 95 , 142 , 22 3 , 271 
Brazilië, het land van de cephaliumdragers, 

51 , 1 07 , 1 94 , 202 
Cactofiel of cactophile, 214 , 246 , 264 
Cactusboek, Een oud Nederlandstalig -, 35 
Crassulaceeën, zaaien van -, 233 
Discocactus zehntneri, Over de taxonomie 

van - ,2 1 5
Epiphyllum-hybriden, 1 5 
Frailea buenekeri spec. nov., 64 
Functie van de bedoorning, 1 50 
Geslachten, Plaatsing van cactussen in -, 

250
Gymnocalycium obductum spec. nov., 74

— rauschii spec. nov., 27 
Flaakdoorns, 58 
Haworthia, 99
Flerplaatsing van de Longiflorae in de 

systematiek van het geslacht 
Mammillaria, 103 , 248 

In memoriam M. Karsten, 268
— K. Kreuzinger, 24
— W. Sterk, 7 2 

Karsten, In memoriam, 268 
Kleurige vetplanten voor iedereen, 1 35 ,

1 64 , 221
Kreuzinger, In memoriam, 24 
Lotgevallen van een beginner, 146 
Mammillaria, 103 , 248

subgenus Cryptocarpa, 102
— bocasana, 48
— dioica, 40 , 1 97

Matucana, Het geslacht -, 1 2, 59, 83 ,
89 , 1 10, 139 , 166 , 256 , 263 

Mediolobivia spiralisepala, 236 
Melocactus disciformis, 63 

spec. FIU1 56 , 1 55 
Mesembryanthemaceae, 42 , 55 , 151,

1 8 6 ,2 0 7 , 237

Mineur?, 1 94
Nieuwbeschrijving Agave gentryi, 21 1 

— Discocactus zehntneri var. 
horstiorum, 2 1 5 
Frailea buenekeri, 64 
Gymnocalycium obductum, 74 

— Gymnocalycium rauschii, 27 
— Mammillaria subgenus Cryptocarpa, 

102
— Mammillaria milleri var. milleri fa. 

multiancistra, 69 
Notocactus linkii var. albispinus,
1 1 7
Parodia tucumanensis, 137 
Pediocactus simpsonii var. 
indraianus, 1 79 
Pediocactus simpsonii var, 
nigrispinus, 178 
Siccobaccatus gen. nov., 6 

Notocactus linkii var. albispinus var. nov.,
1 1 7

Pachypodium lamerei, 253 
Parken in de Verenigde Staten, 1 47 , 1 84 
Pediocactus simpsonii, Een herziening van 

de onderverdeling van -, 169, 1 78,
266
Redactioneel, 50 , 226
Ribben, 254
Siccobaccatus, 3
Sprokkelmaand, 25
Sterk, In memoriam, 7 2
Succulenta, hoe speelde je het klaar?,

1 9, 31 , 7 8 , 1 30 
Succulentarium, 98 
Sulcorebutia, zaaien van -, 82 
Super kabuto, een fraaie cultivar, 1 68 
Thelocephala, Het geslacht -, 85 
Toestand van de cactuspopulatie in Rio 

Grande do Sul, 1 27 
Turbinicarpus krainzianus var. minimus, 

269
Tijdschriften, 23 , 143 , 175 , 199 , 223 

269
Voor beginners, 58 , 93 , 106 
Voortplanting, 8 , 45 
Zaden, Bewaren van -, 235 

— , Biologie van -, 226
Zaaien, 8 2 , 2 2 8 , 23 2 , 23 3 , 237 
Zaaitoestel, Aanwijzingen voor het maken 

van een -, 241

I



Schrijvers-index

Abbenes, D., 228 
Abraham, W.-R., 64, 1 1 7 
Alsemgeest, W., 147, 184 
Bercht, L., 23, 1 43, 1 55, 1 75, 1 99, 

223, 226, 269 
Bosman, L ,  24 
Braun, P., 3, 215 
Brederoo, N., 155
Bregman, R., 12, 58, 89, 1 1 0, 1 39, 

166, 226, 256, 263 
Busser, H., 231 
Daamen, H., 214, 246, 264 
Defesche, J., 2, 26, 72 
Delabarre, F., 19, 31, 78, 130 
Desender, M., 58, 253 
Diers, L., 269 
Esteves Pereira, E., 3 
Gerloff, N., 127
Graaf, A. de, 42, 55, 83, 1 51, 1 86, 

207
Groen, B., 98
Flernalsteen, J.-P., 8, 45
Hochstatter, F., 169, 1 78, 266
Flofstee, K., 103
Jonge, D. de, 1 94
Jonkers, B., 95, 271
Keizer, A , 102, 103

Knippels, P., 146 
Kooij, S., 85 
La Page, I., 237 
Magnin, J., 1 59 
Mayer, R., 1 68, 235 
Mansfeld, P., 48
Meerstadt, A., 1 2, 58, 89, 1 1 0, 1 39, 

166, 256, 263
Melis, P., 1 2, 58, 89, 1 10, 139, 1 66, 

256, 263
Morree, J.J. de, 35, 69, 1 97, 1 99
Neutelings, Th., 95, 223
Noltee, F., 42, 55, 83, 151, 186, 207
Pilbeam, J., 40
Piltz, J., 74
Poel, Fl., 58, 93, 106
Pot, J., 82
Pullen, A., 1 2, 58, 89, 99, 1 1 0, 1 35, 

139, 164, 166, 221, 232, 236, 
256, 263 

Ruinaard, H., 241 
Schraets, J., 250 
Süpplie, F , 1 5 
Till, H., 27 
Till, W., 27
Ullrich, B., 1 22, 190, 210
Veen, P. van, 1 03
Veenstra, J., 103
Velden, G.J. v.d., 1 50, 254
Verheulpen, W., 8, 45
Wagenaar Hummelinck, P., 142
Wanie, A , 143
Weskamp, W., 137
Wolters, C., 51, 107, 194, 202
Zonneveld, B., 233

II



IN D EX  P L A N T N A M E N
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb. novae voor.

Cactussen
Acanthocalycium, 1 1 
Ancistrocactus uncinatus var. wrightii,

149
Ariocarpus fissuratus, 1 49 
Arrojadoa aureispina, 107, 195

— eriocaulis var. albicoronata, 54
— horstiana, 107 

Arthrocereus rondonianus, 52 
Astrophytum, 1 1

— asterias, 257
— asterias var. cv. super kabuto,

168
Austrocephalocereus albicephalus, 3, 107

— dolichospermaticus, 3, 4
— dybowskii, 3
— purpureus, 3
— dolichospermaticus, 195
— purpureus, 202 

Backebergia militaris, 235 
Borzicactus haynei var. breviflora, 1 1 5 
Buininga species, 52 , 54 
Cleistocactus, 1 1

— baumannii, 77
Coleocephalocereus goebelianus, 107, 

195
Copiapoa, 11 
Corypantha, 1 1

— vivipara, 1 83
— vivpara var. vivipara, 1 79 

Discocactus albispinus, 215, 216
— araneispinus, 21 5
— boomianus, 204
— buenekeri, 217
— crystallophilus, 52
— horstii, 54
— insignis, 37 , 54

— latispinus, 52
— pugionacanthus, 107, 108
— zehntneri, 215, 216

— zehntneri var. araneispinus, 216
— zehntneri var. boomianus, 217  

Dolichothele, 1 1
Echinomastus warnockii, 149 
Echinocactus, 37

— haynei, 1 1 3
— horizonthalonius, 148 , 149

— mitis, 86
— napinus var. spinosior, 86
— simpsonii, 169, 171-173  

Echinocereus, 1 1
— chloranthus, 149
— dasyacanthus, 1 49
— engelmannii, 1 86
— stramineus, 149

-  triglochidiatus, 148, 149
— triglochidiatus, 1 83
— viridiflorus, 1 83 

Echinofossulocactus, 1 1 
Echinopsis, 1 1

— leucantha, 77 
Eomatucana, 1 3 , 1 4  
Epiphyllum, 1 5-1 9

— var. giant mexican firecracker, 
136, 1 37

— var. ackermanni, 1 8
— var. beste von allen, 1 8
— var. oriana, 1 8
— var. space rocket, 1 8
— var. william clarck, 1 9
— bar. william rohbock, 1 8 

Eriocereus jusbertii, 183 
Escobaria tuberculosa, 149

— tuberculosa var. varicolor, 1 49 
Espostoopsis dybowskii, 5 
Ferocactus, 1 1

— acanthodes, 1 84
— hamatacanthus, 149 

Frailea, 1 1
— , 235
— buenekeri, 64, 65
— grahliana, 64
— phaeacantha, 67 

Gymnocalycium, 1 1
— , 235
— bruchii, 27
— calochlorum, 27
— capillaense, 27
— denudatum, 1 28, 1 29
— hyptiacanthum, 30
— leeanum, 27
— michoga, 7 7 

o b d u ctu m  spec. nova,
73, 74, 76, 77

— quehlianum, 75
— ragonesei, 74, 77
— rauschii, 27, 2 8 , 30
— schickendantzii, 77
— schroederianum, 27, 30
— stellatum, 75
— uruguayense, 27 

Hamatocactus, 1 1 
Flelianthocereus pasacana, 1 83 
Islaya, 1 1
Leocereus glaziovii, 107 
Malacocarpus, 37 
Mammillaria, 1 1

— bocasana, 48
— deherdtiana, 104, 105
— dioica, 25, 40, 41, 1 86, 197
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— guelzowianae, 105, 248
— halei, 257
— heidae, 248
— lasiacantha, 1 50
— leona, 1 49
— longiflora, 103, 105

— maritima, 257
— meiacantha, 1 49
— microcarpa, 69
— milleri var. milleri auricarpa, 69
— milleri var. milleri grahamii, 69
— milleri var. milleri sheldonii, 69
— milleri var. m illeri multiancistra, 

69
— napina, 104, 105, 248

— pondii, 257
— pottsii, 149
— saboae, 1 03
— setispina, 257
— stampferi, 103
— tetrancistra, 70 

theresae, 103, 105
— wrightii, 70
— zephyranthoides, 248 

Matucana alle soorten, 256-264
— aurantiaca, 62, 141, 142
— aureiflora, 59, 60, 141
— blancii, 113, 1 1 5, 1 1 6

— breviflora, 115, 116
— calocephala, 90
— calvescens, 140
— cereoides, 115, 116, 140
— comacephala, 89, 90, 92, 141, 

142
— crinifera, 89, 90, 92
— elongata, 115, 116
— formosa, 1 41
— fruticosa, 1 39, 1 41
— hastifera, 141
— haynei, 1 10, 112-114

— haynei, 115-116,  1 42
— haynei var. erectipetala, 1 1 6
— herzogiana var. perplexa, 1 1 5
— huagalensis, 141
— huarinensis, 257
— hystrix, 115, 116
— hystrix var. atrispina, 112, 114
— intertexta, 141, 145

— intertexta var. celendinensis, 142
— krahnii, 141, 257
— lutea, 90
— madisoniorum, 13, 62, 139,

141, 261
— megalantha, 115, 116
— multicolor, 114, 1 1 5, 1 1 6

— myriacantha, 141, 142
— oreodoxa, 12, 13, 62, 141
— pallarensis, 141
— paucicostata, 141

— polzii, 1 41
— pujupatii, 142
— ritten, 1 41
— species, 261
— supertexta, 115, 116
— tuberculata, 141
— variabilis, 115, 116
— weberbaueri, 1 41
— weberbaueri var. flammea, 141
— winteri, 115, 116
— yanganucensis, 90, 91, 115,

116
Mediolobivia, 1 1

— spiralisepala, 236 
Melocactus species HUI 56, 155, 156

— albicephalus, 206
— ammotrophus, 54
— azureus, 203, 205
— conoideus, 63
— cremnophilus, 206
— deinacanthus, 1 94
— diersianus, 52, 53, 108
— disciformis, 63
— erythracanthus, 206
— florschuetzianus, 54
— glaucescens, 205, 206
— krainzianus, 204, 205
— levitestatus, 195
— longicarpus, 1 09
— paucispinus, 202
— robustispinus, 1 07 

Micranthocereus albicephalus, 5
— auri-azureus, 107
— densiflorus, 206
— purpureus, 5, 196, 206

— streckeri, 202
— violaciflorus, 1 07 

Neoporteria, 1 1 
Notocactus, 1 1

— crassigibbus, 1 29
linkii var albispinus, 117

— megapotamicus, 1 1 9
— ottonis, 1 28
— ottonis var. albispinus, 1 1 9
— scopa, 1 29 

Opuntia acanthocarpa, 1 86
— fragilis, 1 83
— fragilis var. fragilis, 179
— polyacantha var. polyacantha,

179
— rutila, 1 83
— schottii var. grahamii, 149
— species, 77 

Parodia, 1 1
— macrancistra, 1 38
— microsperma, 138 

tucumanensis spac. nova, 137
Pediocactus simpsonii var. indraianus 
var.
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nov., 177, 1 78, 1 79, 181
— simpsonii var, minor, 169, 171- 

173
— simpsonii var. nigrispinus var. 

nov., 1 74 , 1 78, 181
— simpsonii var. robustior, 1 70,

171-173, 1 74
— simpsonii var. simpsonii, 1 69,

171-173
Pelecyphora aselliformis, 257 
Pereskia, 37
Pilosocactus pachycladus, 107 
Pilosocereus aureilanatus, 52 , 53

— bradei, 52
— calcisaxicola, 196 , 201
— fulvilanatus, 59, 54

— glaucochrous, 202
— gounellei, 202
— luetzelburgii, 202
— superfloccosus, 1 96 

Pyrrhocactus, 1 1
— intermedia, 86
— jussieui, 86
— neohankeana, 86 

Quiabentia zehntneri, 1 96 
Rhipsalis, 202 
Siccobaccatus, 6

— dolichospermaticus, 5, 7
— estevesii, 5, 7
— estevesii var. grandiflorus, 1, 3, 4,

5, 7
— estevesii var. insigniflorus, 1, 3,

4, 5
Stephanocereus leucostele, 204 
Stetsonia coryne, 77 
Sulcorebutia, 1 1 , 8 2  
Tacinga atropurpurea, 202 
Thelocactus, 11

— bicolor var. flavidispinus, 1 50
— bicolor var. schottii, 1 50 

Thelocephala, 1 1
— aerocarpa, 88
— glabrescens, 87
— krausii, 87
— lembckei, 89
— napina 86 , 88 

— roseiflora, 87
Trichocereus spachianus, 1 83 
Turbinicarpus krainzianus, 269

krainzianus var. minimus var. 
nov.,

269
Weingartia, 1 1
Zehntnerella chaetacantha, 195



INDEX PLAN TN AM EN
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb. novae voor.

Vetplanten
Aeonium cuneatum, 232

— nobile, 232
Agave atrovirens, 190, 192, 193

— attenuata, 1 2
— cernua, 1 22
— coccinea, 191, 192
— ferox, 191

— gentryi var. nov., 190, 210,
2 1 1 ,2 1 2

— glaucescens, 121
— havardiana, 147
— latissima, 1 90
— lechuguilla, 1 48
— macroculmis, 190, 192, 210,

21 1
— mapisaga, 21 2
— neomexicana, 185

— parrasana, 21 3
— pedunculifera, 1 26

— potatorum, 191
— salmiana, 190, 212
— salmiana var. crassispina, 21 2
— sisalana, 204 

Argyroderma patens, 240 
Bijlia cana, 240
Bursera microphylla, 184, 185 
Cavanillesia arborea, 196 
Cheiridopsis meyeri, 240

— umdausensis, 240 
Dactylopsis digitata, 240 
Dasylirion leiophyllum, 1 49 
Dudleya, 1 86
Echeveria var. cv. Herz Blut, 221, 222

— var. x gilva, 165
— agavoides, 165, 166
— agavoides var. hybride, 221, 222
— albicans, 135, 136
— elegans, 136, 137, 166 

halbingeri, 221, 222
— laui, 165
— peacockii, 136, 137

— pulidonis, 136
— sanchez-mejoradae, 165

— setosa 165

— x gilva, 222
— x setorum, 221, 222
— x vanbreen, 221 , 222 

Euphorbia antisyphilitica, 1 49
— species, 1 96
— tuberculosa, 1 49 

Faucaria tigrina, 240
— tuberculosa, 240 

Fenestraria, 99
Fouquieria splendens, 184, 185

Frithia, 99 
Gerocephalus, 6 
Gibbaeum, 240 
Flaworthia cuspidata, 101

- maughanii, 99, 100, 101

- truncata, 99, 100, 101
-  truncata x arachnoidea, 101

-  truncata x limifolia, 101
- truncata x maughanii, 100
-  x mantelii, 97 

Flechtia antisyphilitica, 1 49 
Herreanthus meyeri, 240 
Jatropha dioica, 1 49 
Jensenobotrya lossowiana, 240 
Koeberlinia spirea, 1 49 
Lapidaria margarethae, 240 
Lithops, 240

-  , 99
Mesembryanthemum, 186 
Monilaria, 240 
Nolina erumpens, 1 49 
Ophthalmophyllum, 99 
Pachyphytum oviferum, 1 36 
Pachypodium lamerei, 249, 253 
Platythyra haeckeliana, 42, 43 
Pleiospilos beaufortensis, 4 5

— bolusii, 43-45
— borealis, 45
— framesii, 45
-  grandiflorus, 44, 45

— hilmarii, 45

- latifolius, 45
- latipetalus, 44, 45

— magnipunctatus, 4 5
— nelii, 240
— nelii, 45
— prismaticus, 45
— simulans, 240
— simulans, 45
— willowmorensis, 45 

Polymita albiflora, 55, 56
— diutina, 55 

Prenia pallens, 56, 57 
Psammophora longiflora, 240

— longiflora, 57, 58
— modesta, 57, 58 

Psilocaulon arenosum, 84
— dinteri, 84
— squamifolium, 84 

Rabiea leslei, 84, 85 
Rhinephyllum broomii, 151, 152

— comptonii, 1 52
— inaequale, 1 52
— muiri, 1 52
— obliquum, 1 52

VI



— schoenlandii, 1 52 
Rhombophyllum dolabriforme, 1 53

— nelii, 1 53
— rhomboideum, 1 53
— rhomboideum var. groppiorum, 

1 53
Ruschia, 1 86

— dualis, 153 , 154
— herrei, 1 54
— maxima, 153
— perfoliata, 1 54
— pigmaea, 1 54
— uncinata, 1 54
— valida, 1 54
— ventricosa, 1 54 

Ruschianthemum gigas, 186, 187  
Ruschianthus falcatus, 187,  188 
Saphesia flaccida, 187 , 188 
Sceletium anatomicum, 189

— strictum, 189  
Schlechteranthus hallii, 207

— maximiltonii, 207  
Schwantesia acutipetala, 209

— herrei, 209
— loeschiana, 209
— marlothii. 209
— ruedebuschii, 20 8 , 209

— succumbens, 209
— triebneri, 209  

Scopelogena gracilis, 209
— verruculata, 209 

Selaginella lepidophylla, 1 49 
Stoeberia, 186
Achyveria var. clavifolia, 136  
Achyveria var. scheideckeri, 

221 , 222 
Yucca, 1 86

— carnerosana, 1 49
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