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Inspiratie, su cces en w aardering...
Met deze woorden worden de nieuwe leden van bestuur en redactie door het 
secretariaat - op pagina 85 van de gele bladzijden in het novembernummer - op 
pad gestuurd terwijl bij mijzelf de maarschalkstaf aan de ransel is toegevoegd. 
Dat het secretariaat deze wens uitspreekt is zeer begrijpelijk, aangezien het 
secretariaat het geweten is van een vereniging, in ons geval Succulenta.
Nu bestaan er ten aanzien van geweten verschillende opvattingen, zoals het 
zuivere geweten en het reine geweten, maar ook het opgerekte geweten. Maar 
we kunnen dit nóg steeds objectief omschrijven. Anders is het met de wens 
'inspiratie', want inspiratie is iets subjectiefs, een persoonlijke gedachte of een 
oorspronkelijk idee over iets, in ons geval wederom Succulenta.
Welnu, de wens is zeer terecht, want als we nu eens eerlijk in gedachten het wel 
en wee binnen Succulenta van het laatste jaar de revue laten passeren, kunnen 
we constateren dat weinigen onder ons geïnspireerd waren om de gelederen 
van het bestuur van onze vereniging -ook binnen de afdelingen- te versterken. 
En dat is heel erg nodig als we ons ledenbestand willen behouden, of nog liever 
vergroten.
Een bos takken in één keer breken gaat meestal niet, maar stuk voor stuk heeft 
vaak meer succes. Het zittende bestuur heeft de inspiratie gehad om in septem
ber een voorzittersvergadering te beleggen, wat zinvol was aangezien door de 
grote opkomst een goede inventarisatie kon worden gemaakt over verschilende 
zaken waarover u inmiddels heeft kunnen lezen in Succulenta.
Ook in de redactie van Succulenta dreigden gaten te vallen, maar hierin zijn 
door persoonlijke ambitie liefhebbers bereid gevonden om ook deze kar - met 
hopelijk veel inspiratie - te trekken.
Dus, als we succes willen behalen, moeten we alle zaken en/of problemen die 
aandacht geven die ze nodig hebben, niet minder maar ook niet meer, want ook 
dat hebben we afgelopen jaar maar al te goed ondervonden.
Ook dit jaar zijn er vele wensen en zaken waarbij we dit succes hard nodig 
hebben, zowel landelijk als binnen de afdelingen. Als u uw liefhebberij in 
verenigingsverband serieus neemt en de wenswoorden 'inspiratie en succes' 
elkaar hierin hebben gevonden, dan komt de waardering vanzelf. Waardering 
met respect voor elkaar, ook voor onze opvattingen binnen onze liefhebbers
vereniging Succulenta.
Ik wens alle leden van Succulenta een succesvol en groeizaam 1991 toe.

Uw toegenegen,

Frits van Tricht

Het is nog niet te laat 
om zaden bij het 

Clichéfonds te bestellen
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Van de redactie

De kans is groot dat de zaadaanbieding van het Clichéfonds in het december
nummer u zodanig in beslag heeft genomen dat het u nog niet was opgevallen 
dat er een redactiewisseling heeft plaatsgevonden. Ludwig Bercht heeft na 
ruim vijf jaar een punt gezet achter het hoofdredacteurschap, maar niet zonder 
eerst voor een opvolger te hebben gezorgd. Bovendien wordt de redactie 
versterkt door Ben Groen, terwijl Jan Jaap de Morree zijn werkzaamheden als 
vanouds zal voortzetten. Hiermee zijn nu dus drie personen, ondersteund door 
de redactieraad, iedere maand in de weer met het maken van Succulenta. 
Als we door de oude jaargangen van Succulenta bladeren, is duidelijk dat er 
voortdurend ontwikkeling in het tijdschrift zit. Het aantal pagina's is toegeno
men en kleurenfoto's deden - nu al weer ruim twintig jaar geleden - hun intrede. 
Bovenal is de kwaliteit van de artikelen beslist toegenomen in de laatste jaren. 
Zeker wat dit laatste betreft heeft de vertrekkende hoofdredacteur een aanzien
lijke bijdrage geleverd. Zo mochten we ons de laatste tijd verheugen in een 
geregeld verschijnen van nieuwbeschrijvingen, vooral van Braziliaanse soor
ten. Ludwig Bercht heeft een welgevulde portefeuille met artikelen achtergela
ten, waarmee de nieuwe redactie een flinke basis heeft om op voort te bouwen. 
Ludwig, bedankt voor je inspanningen voor het blad in de afgelopen jaren!

Wat het komende jaar betreft, moet u niet vreemd opkijken als er wat verande
ringen in het tijdschrift Succulenta optreden. De zojuist beschreven stijgende 
lijn zal met het huidige dalende ledental wellicht niet zijn vol te houden. Enig 
inkrimpen, in wat voor vorm dan ook, zal misschien noodzakelijk blijken te zijn. 
Maar laten we hopen dat het tij spoedig keert.
Wel staat er een verandering in gunstige zin vast. Deze betreft de vormgeving 
van het blad, aangezien de vorige redactie in overleg met bestuur en redactie
raad al geruime tijd plannen had om het uiterlijk van Succulenta aan te passen 
aan de eisen des tijds. Deze plannen zullen in het jaar, waarvan het grootste deel 
nog voor ons ligt, verder gestalte krijgen. We hopen daarmee de presentatie 
van Succulenta naar buiten toe nog aantrekkelijker te kunnen maken, wat 
volgens ons de belangstelling voor de vereniging alleen maar ten goede kan 
komen.
Verder is het natuurlijk ons voornemen, de huidige kwaliteit van de artikelen te 
handhaven. Daarvoor willen we van de gelegenheid gebruik maken om een
ieder die denkt zijn of haar verenigingsgenoten iets te vertellen te hebben, uit te 
nodigen de pen ter hand te nemen en de redactie te verblijden met kopij. Vooral 
artikelen voor beginners zijn te allen tijde zeer welkom! Verder vormen korte 
series over een bepaald geslacht waarover u enthousiast bent, liefst verlucht 
met fotomateriaal, een prettige afwisseling.
Alles bij elkaar zijn er genoeg taken weggelegd om stevig de tanden in te zetten 
voor de nieuwe redactie. En we kunnen u verzekeren dat die daar zin in heeft en 
hoopt dat ze u iedere maand een lezenswaardig blad kan voorschotelen.

Namens de redactie,

Aat van Uijen
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Ervaringen met Disphyma crassifolium, een 'Engelse' suc
culent

BERT JONKERS

Sommige artikelen in ons maandblad suggereren dat je voor een vetplantensa
fari verre, dus dure reizen moet maken. Voor de krappe beurs is er echter 
betrekkelijk dicht bij huis al veel interessants te vinden. Zo kunnen liefhebbers 
van mesems in Zuid-Engeland, waar een twaalftal taxa is ingeburgerd, aan hun 
trekken komen. Nog niet zo lang geleden is over deze planten een artikel 
verschenen (Preston, C.D. & P.D. Sell (1988) The Aizoaceae naturalized in the 
British Isles. In: 'Watsonia' 17: 217-2451), waarmee men tijdens een vakantie 
aldaar eens zou kunnen proberen er enkele te vinden. Het betreft de volgende 
taxa: Aptenia cordifolia, Carpobrotus edulis var. edulis, var. rubescens, var. 
chrysophthalmus (een uit Engeland beschreven nieuwe variëteit!), C. glauces- 
cens, Disphyma crassifolium, Drosanthemum floribundum, Erepsia heterope- 
tala, Lampranthus falciformis, L. roseus, Oscularia deltoides en Ruschia caroli 
De meeste hiervan zijn aan te treffen in Cornwall, de Kanaal- en de Scilly- 
eilanden. Van de laatste bezit het eiland Tresco een prachtige botanische tuin, 
waar je je even buiten Europa waant. Doordat het er praktisch nooit vriest 
kunnen allerlei tropische gewassen (onder andere boomvarens) hier ook 's win
ters in de open lucht groeien.
De groeiplaatsen liggen alle vlak aan zee, waar verstuivend zout water de 
planten kennelijk niet deert. Deze zouttolerantie komt goed van pas tijdens 
strenge winters, wanneer de meer landinwaarts groeiende planten door de 
lagere temperaturen aanzienlijke vorstschade kunnen oplopen.
In Nederland zullen deze mesems het - althans in de zomer - in de buitenlucht 
ook goed doen. De meest winterharde is waarschijnlijk Disphyma crassifolium, 
waarop ik hieronder wat nader wil ingaan.

Drosanthemum floribundum, St. Mary's, Isles o f Scilli. Foto's van de schrijver



Lampranthus falciformis 
op een muurtje,
St. Mary's, Isles o f Scilly

In de zomer van 1979, na een bezoek aan de welbekende westpunt van 
Engeland, Land's End, trof ik bij het dichtbij gelegen Lizard Point, 's lands veel 
minder bezochte zuidelijkste punt, een van de steile kliffen hangende, mij toen 
onbekende mesem aan. Overige vetplanten waren enkele soorten Sedum en 
Carpobrotus edulis, de hier ook groeiende Lampranthus roseus werd niet 
gevonden. Enkele jaren later vond ik dezelfde soort bij New Grimsby op Tresco, 
waar ze al sinds mensenheugenis is ingeburgerd. De bloei was hier minder 
uitbundig dan op Lizard Point.
Na het raadplegen van verschillende boeken rees het vermoeden dat we met 
Disphyma crassifolium te maken hadden, maar een uitgebreide beschrijving of 
een écht goede afbeelding kon ik niet vinden. Volgens de 'Flora Europaea' is 
Portugal de enige Europese groeiplaats. Het artikel in Watsonia nam evenwel 
alle twijfel omtrent de identiteit weg.
Een meegebracht stekje leidde de eerstvolgende zomer een kwijnend bestaan 
in de kas. Het jaar daarop gaf een veel beter resultaat: uitgeplant in een 
bloembak gevuld met schrale grond groeide het plantje werkelijk alle kanten op. 
De bladeren vertoonden geen roodkleuring zoals op Lizard Point. Daar zijn de 
sterkere zonnestraling op het klif en de door betere afwatering drogere stand-
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plaats verantwoordelijk voor de rode tint.
Bij het naderen van de winter zette ik de helft van de plant op de vensterbank in 
een matig verwarmde studeerkamer. Het buiten gelaten deel kwam niet alleen 
glansrijk de winter door, maar ging zelfs bloeien, in tegenstelling tot de binnens
huis overwinterde en in 't voorjaar er weer naast geplante helft. De positie van 
de bloembak, een beschutte plek tegen een muur op het zuiden, was uiteraard 
ideaal.
De volgende winter liet ik de hele plant buiten. Ze stond soms onder water, was 
bedekt met sneeuw en ijs, maar vertoonde na deze arctische behandeling geen 
spoor van bevriezingsverschijnselen en bloeide in de zomer rijker dan ooit 
tevoren. Door verhuizing kwam de plant helaas op een ongunstige plek in een 
tuin terecht en de eerste 'Elfstedenwinter' sinds lange tijd (1984-'85) bleek te 
veel van het kwade.

1) ’Watsonia' is het orgaan van de Botanical Society of the Britisch Isles en is te bestellen bij The 
Hon. Treasurer of the B.S.B.I., 68 Outwoods Road, Loughborough, Leicestershire, United King- 
dom.

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

NATUURBEHOUD
Cactussen en de W et

BEN GROEN

In de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 24 februari 1 984 werd een 
beschikking gepubliceerd die nu algemeen bekend is bij liefhebbers en han
delaren van planten en dieren. Ik doel hierbij op "De in- en uitvoerbeschik- 
king bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1 9 8 4 ”  (wet BUDEP), 
waarmee Nederland uitvoering geeft aan het verdrag van Washington (CI
TES). Sinds de afkondiging in het staatsblad is het grensoverschrijdend ver
voer en handel van de daarin genoemde soorten aan voorwaarden gebon
den. In eerdere publicaties van Ger van Vliet (Succulenta 63 (1) pp. 1 2-1 3 
en 63 (5) pp. 1 07-1 08 en Onno Wijnands, Succulenta 67 (9) pp. 1 91) is 
voldoende over de wet BUDEP gezegd.
Helaas zijn er anno 1 990  lieden die deze beschikking beschouwen als een 
catalogus. De hierin genoemde cactussen zijn blijkbaar zeer schaars en 
duur. Een verzamelreis kan uitkomst bieden voor de naar zeldzaamheden 
dorstende liefhebber. Na raadpleging van geschikte literatuur worden de 
meest veelbelovende gebieden uitgezocht en in een periode van enige weken 
wordt een ruime hoeveelheid verzameld. Hierbij worden kosten noch moei
te gespaard om populaties volkomen uit te roeien. Immers, hoe minder 
cactussen overblijven, hoe hoger de prijs. Na het "veldonderzoek”  wordt 
het materiaal gepromoveerd tot onderzoeksmateriaal door het te voorzien 
van een begeleidend document van een plaatselijke ambtenaar. De weten
schappelijke verzameling wordt na thuiskomst tegen een ruime vergoeding 
van reis-, verblijfs- en verzamelkosten beschikbaar gesteld aan liefhebbers.

Dit scenario bleek werkelijkheid na in beslagname van een partij Mexicaan
se cactussen op Schiphol op 27 februari 1 990 . De collectie werd onder-
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schept door ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst (AID) bij een 
controle. Aan twee Duitse reizigers werd verzocht de koffers open te ma
ken. Hoewel de heren met enige tussenruimte de douane passeerden wer
den zij er keurig uitgehaald. In vier grote koffers en een doos waren 1 248 
cactussen gestouwd. Aangetroffen werden onder meer 123 Strombocac- 
tus disciformis, 1 14 Turbinicarpus ssp. en 439 Ariocarpus ssp. 
Daarnaast een collectie prachtige, grote Astrophytum-planten en kleinere 
hoeveelheden Coryphantha, Echinocereus, Echinomastus, Epithelantha, 
Gymnocactus, Lophophora, Obregonia en Thelocactus.
De grote kennis van de wet BUDEP van betrokkenen moge blijken uit de 
zorgvuldigheid waarmee juist de drie niet op bijlage 1 genoemde 
Ariocarpus-soorten zijn verzameld. Het is nog maar een kwestie van tijd 
voor A. fissuratus, A. kotschoubeyanus en A. retusus hier bij staan. In 
Groot-Brittannië is het al zover, daar vallen alle Ariocarpus-soorten onder 
de zeer streng beschermde soorten. Bij Astrophytum  was hetzelfde te 
constateren, vrijwel alle soorten en variëteiten, maar geen A. asterias van 
bijlage 1 . Hierbij moet opgemerkt worden dat de ruim verzamelde A. Capri
corne en A. myriostigma in de categorie kwetsbaar van het Threatened 
Plants Commitee vallen en hiermee tevens potentiële Bijlage 1 -kandidaten 
zijn.
Ook de veldkennis was ver boven het gemiddelde van de gewone liefheb
ber. Alleen al de aanwezigheid van Obregonia denegrii, Turbinicarpus 
schmiedickeanus var gracilis en T. laui bewijzen dit. Deze planten zijn 
(waren?) immers alleen bekend van de typevindplaats. Hiermee wordt de 
steeds vaker uitgevoerde voorzorgmaatregel bevestigd om geen vindplaat
sen te publiceren. Het blijkt niet meer mogelijk te zijn om nauwkeurige veld- 
gegevens te geven, zonder ''liefhebbers'' attent te maken op nieuwe mo
gelijkheden. Voor serieuze wetenschappelijke onderzoekers is dit geen be
lemmering, deze kunnen via officiële kanalen wel aan de informatie komen. 
Waarschijnlijk is de werkwijze die bij broedvogelinventarisaties gevolgd 
wordt, ook bruikbaar. Bij een zeldzame soort geeft men een globale locatie 
op of de waarneming wordt geheel verzwegen.
Natuurlijk is de partij in beslaggenomen na een proces-verbaal. In dit geval 
kan de justitie eens een kijkje nemen bij betrokkenen thuis. In tegenstelling 
tot Nederland kent Duitsland wel een bezitsverbod voor bijlage 1-soorten.



Als in hun verzamelingen beschermde succulenten worden aangetroffen, is 
een deugdelijke verklaring van herkomst sterk aan te raden. Als deze ver
klaring niet voldoet, volgt ook inbeslagname van deze planten. Het optre
den van deze verzamelaars was ook na aanhouding stuitend, men probeer
de de ambtenaren alsnog te misleiden door valse soortnamen als Mammil
laria disciformis en M. denegrii op te geven. Daarna is nog gepoogd om de 
partij vrij te krijgen door te beweren dat het wetenschappelijk materiaal be
treft dat niet ter plaatse bestudeerd kan worden. Blijkbaar vereist dit onder
zoek tamelijk veel materiaal, het was zeker de derde maal dat de heren een 
reis ondernamen. Minstens één betrokkene is een notoire recidivist, hij 
wordt al in een rapport van 1 985 genoemd als verzamelaar. Op gevaar af 
mensen te interesseren voor deze bron van inkomsten, een zeer voorzichti
ge schatting van de waarde is in Nederland tenminste f  50.000. Dit be
drag ligt in Duitsland nog aanzienlijk hoger. Men moet dan wel bedenken 
dat bij overtreding er zonder pardon wordt opgetreden.
De AID gaat van het principe uit: geen geldige papieren, altijd fout. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de liefhebber met een doosje in 
het buitenland gekochte cactussen en genoemde overtreders. Buitenlandse 
handelaars spelden de goedwillende liefhebbers nog wel eens op de mouw 
dat een uitvoervergunning niet nodig is bij gekweekt materiaal. Dit is niet 
waar, voor cactussen is altijd een uitvoervergunning nodig, afgegeven door 
een erkende officiële instantie. In een extreem geval is eens een Nederland
se dame door een ambtenaar aangehouden met een door haar moeder op
gekweekte cactus. De plant passeerde tijdens de tocht de Duitse grens en 
de plant werd zonder pardon in beslag genomen want er was geen geldige 
uitvoervergunning aanwezig.

Men kan zich afvragen wat er nu gebeurt met de opbrengst van deze geor
ganiseerde roofpartij in Mexico.
Omdat terugbrengen in de natuur een onmogelijkheid is, worden de plan
ten hier verder gekweekt. Gewoonlijk worden inbeslaggenomen planten 
verdeeld over Nederlandse en buitenlandse botanische tuinen. De distribu
tie wordt geregeld door hun overkoepelende organisatie; de Stichting Ne
derlandse Plantentuinen. De SNP regelt gemeenschappelijke zaken van de 
tuinen zoals kontakten met de overheid en de opbouw en instandhouding 
van een gedecentraliseerde Nederlandse plantencollectie. Zij is ook verant
woordelijk voor de verdeling van geconfiskeerde partijen succulenten. Van 
de buitenlandse tuinen is de botanische tuin van Palermo op Sicilië belang
rijk in het verdelingscircuit. Deze tuin biedt vanaf 1 986, toen zij zich aan
bood voor IOS-werkzaamheden, een goede opvang voor in beslaggenomen 
cactussen.
Totdat er een gerechtelijke uitspraak is, moeten de cactussen ter beschik
king van justitie staan. De planten worden dan ook geen eigendom van de 
tuinen, zij worden in bruikleen afgestaan. Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte en interesse van de afzonderlijke tuinen worden de planten onderge
bracht en verzorgd. Men hoeft niet jaloers te zijn op dit soort collectie- 
uitbreidingen. Vaak blijft er maar een bedroevend kleine hoeveelheid over. 
Dit is natuurlijk afhankelijk van de soort, een Matucana heeft een veel gro
tere overlevingskans dan een Melocactus. De planten moeten heel voor
zichtig aan de wortel worden gebracht. Soms lukt het, vaak niet. Maar ik 
gun niemand de frustaties om tientallen jaren oude, prachtige planten te 
zien wegkwijnen.
Botanische Tuinen Wageningen
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Cleistocactus Lem.

PETER MANSFELD

Zuilcactussen zijn bij vensterbankliefhebbers niet al te geliefd. Deze liefheb
bers houden zich meestal niet met Cereussen bezig omdat ze, ten onrechte, 
denken dat zuilcactussen minimaal 2 a 3 m moeten worden alvorens ze 
bloeien. Een geslacht dat ons laat zien hoe fout zo'n algemene gedachte is, 
is Cleistocactus Lem. Van de meer dan 50 soorten bloeien vele reeds bij 
een lengte van 50 tot 80 cm alhoewel ze in volwassenheid tot enkele me
ters lang worden; andere worden slechts één meter groot en bloeien vaak al 
bij 25 tot 30 cm hoogte.
De bekendste is de uit de Boliviaanse provincie Tarija afkomstige, op 1 750 
m boven zeeniveau groeiende C. strausii (Heese) Backbg. Aan zijn sneeuw
witte, zeer dichte bedoorning heeft hij de bijnaam ''zilverkaars'' te danken. 
Op de natuurlijke groeiplaats wordt hij ongeveer 1 m hoog; in onze cultuur 
overtreft hij dat vaak. Bij een grootte van ongeveer 70 cm, dat is na zo'n 6 
jaar vanaf zaaien, verschijnen de tot 9 cm lange, wijnrode tot roodbruine, 
buisvormige, behaarde bloemen.
C. hyalacanthus (K. Sch.) Goss. wordt dikwijls verwisseld met C. straussii. 
Deze zogenaamde glasdoorncactus blijft echter duidelijk kleiner. Ook wordt 
hij niet zo dik, slechts 3 cm. Ondiepe lengtegroeven verdelen de epidermis 
in ongeveer 20 ribben; dwarsgroeven zwak. Door de zeer talrijke dorens valt 
dit nauwelijks te zien. Deze mooie, gewillig bloeiende soort komt uit de Ar
gentijnse provincie Jujuy.
Het verspreidingsgebied van C. baumannii (Lem.) Lem. en zijn variëteiten is 
enorm; hij komt voor in Uruguay tot aan de Rio Paraguay in Paraguay. Hij 
wordt slechts 50 cm lang en vertakt zich sterk aan de basis. Dit kenmerk 
vertonen overigens vele Cleistocactussen. De slechts 2 cm dikke takken lig
gen op de rotsen of hangen aan de rotswanden: Ook C. baumannii bloeit ge
makkelijk.
Cleistocactussen zijn ideale ka
merplanten: een zonnige plaats 
en geregeld nevelen zijn belang
rijk. In de winter niet totaal laten 
uitdrogen en de temperatuur 
liefst op 10°C houden.

Hansastrasse 1, DDR-2500 Rostock 

Vert.: Ludwig Bercht



Over planten, liefhebbers en verenigingen
JAN DE KONING

Planten
"Groen" is in. De slager, de bakker, de levensverzekeringsmaatschappijen, en 
de politieke partijen zijn "groen". Planten zijn soms groen, hoewel we rozen 
met de kleur rood en zonnebloemen met geel in verband brengen.

Maar het is waar, vooral de bovengrondse delen van een plant, vooral die delen 
die onder directe invloed van licht staan, zijn vaak groen. Dat groen wijst op 
aanwezigheid van zogenaamde chlorophyllkorrels, groengekleurde korrels die 
in kleine compartimentjes, in "cellen", van de plant zitten, die we kunnen zien 
als we met een loupe of microscoop een plant van dichtbij bekijken. Ook dieren 
zijn uit cellen opgebouwd, maarerzijn verschillen in bouw, structuur, inhoud en 
werking. Chlorophyllkorrels hebben ze niet en dat is één van de grootste 
verschillen tussen planten en dieren, naast de verschillen in bewegen en zich 
voeden bijvoorbeeld.

De groene chlorophyllkorrels zorgen ervoor dat planten met behulp van het 
zonlicht voor hun eigen voedsel kunnen zorgen. Ze hebben daar ook nog 
bodemsappen uit de grond en koolzuur uit de lucht voor nodig. Dat is hetgene 
waardoor planten zo verschrikkelijk belangrijk zijn voor dieren en mensen: zij 
kunnen iets wat die twee laatste niet kunnen. Wij zijn voor voedsel volledig 
afhankelijk van dat proces, dat zich alleen in planten kan afspelen. Dat is dan 
ook een bijzonder goede reden om planten te "koesteren" en dat is de eigenlijke 
achterliggende betekenis van dat woord "groen" waar iedereen mee schermt.

De mens is direct of indirect voor zijn overleven afhankelijk van planten: de plant 
is de natuurlijke bron van een voor de mens noodzakelijke voedselketen. Ook 
een koe eet gras; wij drinken de melk. Het totaal aan natuurlijke hulpbronnen 
daalt; het totaal aan bebouwbare land -11 % - daalt, en de rest van het land is te 
droog of te nat of te toxisch (vergiftigd)of er ligt permanent ijs. Veel natuurlijk 
land verdwijnt door stedebouw, erosie of voor landbouw en veeteelt. Maar niet 
alleen voor voedsel zijn de zes miljard mensen die momenteel de aarde bevolken 
en wiens aantal nog maar steeds groeit van planten afhankelijk. Zonder plan- 
tendek zouden de continenten in zee spoelen en zouden wij onvoldoende 
zuurstof ter beschikking hebben. Handel en industrie kunnen zonderde planten 
niet functioneren.

De plant is dus niet alleen van het allerhoogste belang voor de mens, maar ook 
voor het voortbestaan van de hele aarde.
Momenteel zijn de bloemplanten van de hogere planten in de meerderheid; dat 
is niet altijd zo geweest. Recente schattingen zeggen dat ervan d e Angiosper- 
mae, de bloemplanten, zo'n 250.000 verschillende soorten bestaan. Daarvan 
zijn er maar 100 tot 200 van vrijwel dagelijks belang voor ons. Maar over de 
wereld worden zo'n 6000 op allerlei mogelijke manieren, intensief of minder 
intensief, in land-, bos- en tuinbouw en door de farmaceutische industrie 
gebruikt. Ze worden gebruikt voor voedsel, bouwmateriaal, in handel en indus
trie, voor verpozing, in de kunst, en in onze sociale contacten.
De krant bericht regelmatig over afbraak en verdwijnen van het tropisch regen
woud. Maar ook in China, in gematigd klimaat, is ervan de natuurlijke vegetatie 
vrijwel niets meer over. In Europa gaat het plantendek hard achteruit. En voor
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Nederland zelf zijn de cijfers niet minder dan schokkend. In de "Rode lijst van de 
in Nederland verdwenen en bedreigde planten (Pteridophyta en Spermatophy- 
ta; varens en zaadplanten) over de periode 1980 tot 1990" staan de volgende 
cijfers: verdwenen soorten varens en zaadplanten: 55. Bedreigde soorten: 376, 
waarvan 165 zeer sterk bedreigd, 64 sterk bedreigd en 147 bedreigd. Nog eens 
110 soorten staan sterk onder druk, en gaan achteruit.
Over de hele wereld geteld zijn die aantallen nog veel dramatischer: van de 
hierboven genoemde 250.000 nu nog aanwezige plantesoorten zullen er in de 
komende vijftig jaar 40.000 verdwijnen als de wereld gewoon doorgaat op de 
huidige weg. Dat betekent dat simpelweg eenzesde van de plantenrijkdom 
zoals wij die gratis en voor niks hebben meegekregen door ons toedoen niet 
meer ter beschikking van onze kinderen zal staan.
Het is dan ook geen wonder dat de verenigingen voor soort- en natuurbescher
ming nu eindelijk willen overgaan van de brandweer-filosofie naar echte, niet- 
achteraf-bescherming. Het is duidelijk dat we daarbij niet alleen naar Nederland 
mogen kijken, maar dat vooral internationaal gerichte aanpak noodzakelijk is. 
Voor de soortbescherming is één van de laatste redmiddelen conservering van 
soorten in botanische tuinen. Daarover is nogal wat te doen omdat het onvol
doende is om van een zeldzame soort een plant of wat in een botanische tuin te 
laten overleven. Heel veel meer moet gebeuren; maar ik wil er toch met nadruk 
op wijzen dan vanuit de Nederlandse botanische tuinen, via hun Stichting 
Nederlandse Plantentuinen, nu met nadruk wordt gedacht aan juist hün taak bij 
de bescherming van zeldzame en bedreigde plantensoorten. Daarover is nu 
uitgebreid contact met een internationale organisatie, de BG CS , voluit: "Bota
nie Garden Conservation Secretariat", waarin wereldwijd botanische tuinen 
hun krachten bundelen tot behoud van bedreigde planten.

Liefhebbers
Lief en hebben; daaruit bestaat dat woord. Mensen houden van planten, en 
bloemen houden van mensen, zegt de reclame. Dat mensen van planten 
houden, uit zich op veel verschillende manieren. Planten krijgen een bepaalde 
hoeveelheid aandacht, mensen verzorgen planten, ze willen dat ze groeien en 
bloeien en ze geven de planten een plaatsje in hun bestaan, mensen geven 
namen aan planten: vergeet-me-niet, ogentroost, genadekruid.
Planten zijn die levende wezens waar liefhebbersverenigingen en handelaren op 
inspelen. Hoe mooier de plant, hoe liever. En zeker ook: hoe zeldzamer de plant 
hoe mooier.
Doordat laatste is nu, naast alle gevaren waaraan planten nu al bloot staan, ook 
nog een groep liefhebbers ontstaan, die gaarne nog de mooiste, de meest 
zeldzame, die heel erg ver weg nog wel ergens vindbare, plant wil hebben. En 
daarbij is ook de handelaar gekomen die zo'n klant bedient, of is er een 
combinatie van liefhebber en handelaar ontstaan waarbij men door zijn liefheb
berij ook nog goed de markt kan bedienen.

Verenigingen
Er zijn in Nederland vele liefhebbers- en .vriendenverenigingen van planten en 
tuinen: gelukkig maar. Vele mensen die van planten houden, meer van planten 
willen weten, er met elkaar over praten, gegevens uitwisselen, met elkaar 
denken over de rol van planten om ons heen, bij ons thuis, in de tuinen en wat 
verder weg op de aardbol. De vereniging kan betrekking hebben op bepaalde 
plantensoorten of plantengroepen, op de plant in relatie tot iets, op de bescher
ming van de natuur, op de bescherming van bepaalde planten, op tuinen die de
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plant in een bepaald kader zetten zoals de botanische tuinen, op de bestudering 
van bepaalde aspecten van planten, op de handel in bepaalde planten, op 
internationale samenwerking ten aanzien van verschillende aspecten aan plan
ten en ga zo maar door.
Deze verenigingen werken door elkaar, of langs elkaar, of tegen elkaar, en 
sommige werken echt mét elkaar.

Stichting Nederlandse Plantentuinen
Sinds een jaar bestaat er in Nederland een uniek instituut dat wereldwijd de 
aandacht trekt: een nationale plantencollectie die in deelcollecties bij verschil
lende botanische tuinen is ondergebracht. De Stichting Nederlandse Plan
tentuinen verzorgt de coördinatie van die collectie en bevordert het gebruik 
ervan, stimuleert voorlichting van het publiek en gebruik door het bedrijfsleven 
en rapporteert naar de overheid over de staat van de collecties en de tuinen.

Het is bekend dat bij een aantal liefhebbersverenigingen nogal wat verwarring 
bestaat omtrent die botanische tuinen: men zou er soms onverschillig met het 
materiaal omgaan, geen kennis van zaken hebben en de liefhebbersverenigin
gen liever zien gaan dan komen. Het is duidelijk dat de samenwerking niet altijd 
optimaal is geweest, en dat er ook bij de liefhebbers nogal schichtig naar dat 
"wetenschappelijke" in die botanische tuinen wordt gekeken. Wat dat betreft 
mag het wellicht een geruststelling zijn dat ook de overheid nu aan de weten
schap de eis stelt dat het naar allen toe duidelijk verklaart waar die wetenschap 
nou voor dient. Voor wat betreft de botanische tuinen is één van de doelstellin
gen van de stichting de rol en werkzaamheden van de tuinen duidelijk te maken. 
En dat niet alleen.

We staan voor een gezamenlijke taak ten aanzien van de planten, ieder vanuit 
zijn eigen invalshoek. Willen we, liefhebbers, vrienden van tuinen, verenigin
gen en stichting die gezamenlijke taak goed willen uitvoeren dan zal, met begrip 
voor eikaars standpunten, zeer veel werk tesamen mogelijk en noodzakelijk 
zijn. Een paar onderwerpen: vermeerdering van bedreigde of zeldzame soorten, 
uitbouw van collecties, testen van educatieve programma's, en algemene 
voorlichting naar het publiek.

Stichting Nederlandse Plantentuinen, Postbus 116, 2770 AC Boskoop

Eriocereus jusbertii; een onderstam uit een 
buitenechtelijke relatie?

J.J. DE MORREE

Jusbertii-planten worden bij verzamelaars hogelijk gewaardeerd. Niet zozeer 
omdat ze meterslange slappe en onaanzienlijke zuilen vormen, maar om in de 
vorm van onderstam te dienen als voedster van onze kwetsbare kleinoden. Ook 
ik gebruik jusbertii's als onderstam voor Gymnocactussen, Neolloydia's en 
kleine Mammillaria s. De geënte plantjes houden een mooie gedrongen 
habitus, terwijl ze toch veel voorspoediger groeien dan op eigen wortel. Het is 
zeker geen fraai gezicht om b.v. Mammillaria gasseriana en M. tetrancistra als 
pilaarheiligen te zien zitten op zo'n groene zuil. Wie zich echter specialiseert in 
kleine soorten, die op eigen wortel in ons klimaat slechts een kort leven
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"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de 
Nederlands-Belgisch vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succu
lenta” .

BESTUUR
Voorzitter: F.van Tricht 
Vice-voorzitter: vacature 
Secretaris: FR. 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 f 40,-/Bfrs 725 
en voor elders wonende leden f 50,-. Inschrijf
geld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 140. 
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de 
ledenadministratie.
Postgironummer 680596 t.n.v. Succulenta te Vol
kel.
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 Hoog- 
eveen.
Aanmelding en verzoeken om inlichtingen uitslui
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
Hoofdredakteur: A. van Uijen, G.J. Goeverneur- 
straat 11,3532 XV Utrecht.
Redakteur: L.E. Groen, Alexanderweg 72, 6721 
HH Bennekom.
Redakteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 
2264 SH Leidschendam.

BELGISCHE BELANGEN
J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109,1851 
Grimbergen België.

REDAKTIERAAD:
R. van Donkelaar, T. Neutelings, A.B. Pullen 
(voorzitter) en B. Zonneveld. 
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. Beatrix- 
laan 10, 7711 KG Nieuwleusen.

VERENIGINGSNIEUWS
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. 
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het ver
schijnen.

ADVERTENTIE EN VRAAG EN AANBOD
J. Smit-Reesink, Pr. Willem Alexanderlaan 104, 
6721 AE Bennekom. Tel. 08389-17551 
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN
1/16 pag. f 30,-/Bfrs 600; 1/8 pag. f 55,-/Bfrs 
1100; 1/4 pag f 85,-/Bfrs 1700; 1/2 pag. f  140,-/ 
Bfrs 2800; 1 pag. f 240,-/Bfrs 4800.
Kortingen op aanvraag.

INSTELLINGEN

BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus a f 1,50/Bfrs. 30 te bestellen op giro- 
rek.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 
Lunteren, tel. 08388-3579.
Inclusief portokosten:
1. Het boek Discocactus, Engels of Duits. Prijs 
f 7,50/Bfrs 150.
2. Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verkla
rend woordenboek van nagenoeg alle voorko
mende Latijnse cactus- en vetplantennamen. 
Prijs / 15,50/Bfrs 310.
3. Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten. Prijs f 6,-/Bfrs 120.
4. Bewaarband voor het tijdschrift. Een jaargang 
per band. Prijs f 16,-/Bfrs 330.
5. Verenigingsspeld in brochevorm of als steek- 
speld. Prijs f 4,-/Bfrs 80.
6. Ansichtkaarten met afbeeldingen van succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50/Bfrs 
50.
Tegen vergoeding van portokosten zijn propa- 
gandafolders en affiches te verkrijgen.

Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kor
tingen.
Bestellen uitsluitend door overschrijving van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succu
lenta 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. Succu
lenta te Volkel.

Beste Succulentaleden,
Hebt u uw contributie over 1991 al betaald? 
Bij te late betaling ontstaan er vervelende 

situaties en onnodige kosten.
de penningmeester 

J. Vrenken
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EVENEMENTENKALENDER 1991
13 Apr 

20 Apr 

27-28 Apr

4 Mei

18 Mei 

25 Mei 

2 Juni

8 Juni

: Algemene ledenvergadering in 
omgeving Venlo.info in het 
Februari-nummer.

: Bijeenkomst van de Algemene 
Studieclub bij Hr Rubingh in 
Soest.

: Jaarlijkse bijeenkomst van 
Internoto,deze keer in Neder
land op de Flevohof, info bij 
F.R. de Groot.

: Friese cactus- en vetplanten
beurs in Leeuwarden, info in 
het Januari-nummer.

: Open dag afd Zeeland,info bij 
Bertus Spee.

:. Goudse cactusbeurs,info in 
het Januari-nummer.

: Jaarlijkse tentoonstelling Cac- 
tusweelde afd Noorderkem- 
pen.info Hanendreef 63, 2930 
Brasschaat.

: 3e Ruil- en verkoopbeurs afd 
Leiden.

16-22 Juni : 24e Biennial Convention van 
de Cactus en Succulent 
Society van America, te hou
den in San Antonio,Texas info 
bij Claude Townsend, 5102 Vil- 
lage Green, San Antonio,Texas
78218 USA.

5 Okt : Cactusbeurs van het Noorden
te Zuid Laren.

25-JARIG JUBILEUM
C. VAN ANKEREN, Burg. Padmosweg 136, 3648 
BLWilnis
J.L. DEN BOEF, Mr. Heemskerkstraat24 2982 SJ 
Ridderkerk
DE RAEYMAKER, Nijverheidsstraat 40, 02840 
Rumst
G. COOLS, Adrinkhovelaan 107, 02150 Bors- 
beek
A. DIXHOORN, Kasteelstraat 19, 4553 BA Philip- 
pine
C.J. DE GILDE, Zoutmanstraat 47, 2518 GM Den 
Haag
J. HOOGEBOOM, Goeman Borgesiusstr. 35, 
7391 VA Twello
J.A. HUIJSSOON, Primulalaan 6, 5582 GL 
Waalre
MITTICH DR DEPARTM BOTANY, Univ. of Cali- 
fornia, 095616 Daves/Calif.
PROF.DR. S R. POTTASCH, Zuidlaarderweg 1, 
9756 CE Glimmen
J.W.C. SCHALKWIJK, Larensestraat 85, 2574 
Den Haag
DR. D J. SMEENK, Bloemkeshof 7, 5301 WK 
Zaltbommel
IR. G.E.M. UIL, Cuperstraat 3, 6681 AR Bemmel

40-JARIG JUBILEUM
A. BUCQUET, Slichtenhorststr. 84, 6524 JV Nij
megen

JOHN D. DONALD, 20 George V AV, B115 SE/ 
Worthing
G.J. JUTTE, Roerdompstraat 65, 2802 CS 
Gouda
C. SCHARP, Weth. Nijhuisstraat 54, 7545 NK 
Enschede

AFDELINGSJUBILEA
1 Jan 1991 afd Dordrecht 35 jaar 

23 April 1991 afd Amsterdam 65 jaar 
28 April 1991 afd Groningen 35 jaar

AFDELINGSNIEUWS

Afd Arnhem.
14 Febr, voordracht door R. van Donkelaar over 
Euphorbia’s. Plaats; zaaltje van de speeltuinvere
niging Tuindorp achter Floralaan 18, Wagenin- 
gen. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Brabant-België.
25 Jan, Hr Van de Meuter, minder bekende cac
tussen en Stapelia’s.
22 Febr, Hr Van den Broeck, Venezuela. Plaats; 
Horteco, de Bavaylei 119 Vilvoorde. Aanvang 20. 
00 uur.
Afd. Fryslan.
12 Febr, dia’s uit de diatheek en dia’s van eigen 
leden. Plaats; Zalencentrum Tivoli, Huizumer- 
laan 59, Leeuwarden. Aanvang 19. 30 uur.
Afd. Gooi en Eemland.
14 Febr, ? Plaats: Goede Herderkerk, Simon Ste- 
vinweg 146, Hilversum. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Tilburg.
4 Febr, gezellige praatavond. Plaats Kasteel
hoeve Hasseltstr 256, Tilburg. Aanvang 20. 00 
uur.
Afd. Utrecht e. o.
14 Febr, jaarvergadering en dia’s van eigen 
leden. Plaats; Buurthuis Ravelijn, H. Graafland- 
straat 2a, Utrecht. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Zeeland.
25 Jan, jaarvergadering en reisverslag over 
Mexico met dia’s van Hr Minnaar. Plaats; Tho- 
maskapel aan de Vrijlandstraat, Middelburg. 
Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Zuid Limburg.
5 Febr, lezing van Hr Linden over Tenerife + lote
rij. Plaats; het Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 
12, Schimmert. Aanvang 19. 30 uur.
Afd. Zwolle.
24 Jan, Jaarvergadering tevens uitslag van de 
zaaiwedstrijd. Plaats; Centrum voorTuinbouwon- 
derwijs, Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aan
vang 19. 30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN.

Cactus-Flora.
22 Jan, Van de Meuter met Stapelia's 2e deel.
25 Febr, R. Nijs Mexico. Plaats, Prov. Instit. voor 
tuin- en landbouw Mechelsevest 3000 te Leuven. 
Cactusweelde Noorderkempen.
20 Dec, Diavoordracht m. b. t. klubaktiviteiten 
1990, met dia’s van eigen leden.
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Vervolg van pag. 2

21 Febr, panelgesprek over zaaien met prakti- Islaya.
sche voorbeelden en dia’s. Plaats; lokaal ‘Vogel- 1 Febr, hybriden door R. Foriteyne. Plaats RBS/
zang', Miksebaan 25, Brasschaat. Aanvang 20. RMS Stationstr 82 te Aalter. Aanvang 20. 00 uur.
00 uur.

BIJ HET BEGIN VAN 1991
Ook dit jaar wil ik,mede namens mijn collega-bestuursleden beginnen met U allen een gezond en 
gelukkig jaar te wensen.
Het zal een jaar worden waarin een aantal reeds ingezette of geplande aanpassingen gerealiseerd 
gaan worden.
Zoals b.v. het realiseren van dia-series i.p.v. losse dia’s, andere opzet RZH, informatie hierover in 
Februari, andere Redaktie waardoor andere ideeën over opzet en inhoud van ons maandblad gestalte 
gaan krijgen en mogelijk in de loop van het jaar ook in het uiterlijk van het maandblad zichtbaar worden. 
De redaktieraad die zijn eerste werkstuk, het themanummer ‘zaaien’ realiseerde in November 1990, 
zal ook met deze themanummers verder gaan en trachten dit jaar er twee te realiseren, mogelijk zelfs 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Er waren gesprekken met de Stichting Nederlandse Plantentuinen en ‘Wageningen' om tot meer 
samenwerking te komen, gesprekken die ongetwijfeld in 1991 een vervolg zullen vinden.
Succulenten en computer-enthousiastelingen werden gevraagd en zoeken wegen om tot samenwer
king en uitwisseling van gegevens te komen.Kortom er zijn nogal wat zaken aan het veranderen cq zich 
aan het ontwikkelen.
1991 zal ook het jaar worden van de voorbereiding voor de Floriade, de werkgroep is geïnstalleerd en 
via deze gele pagina’s zult U van maand tot maand op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelin
gen,de vorderingen.de moeilijkheden, oproepen voor hulp en ondersteuning etc etc.
Ook bij het begin van 1990 heb ik een stukje op deze pagina’s geschreven hierin werd om hulp 
gevraagd en zowaar reageerden een drietal mensen positief op deze oproep.
Dankzij deze mensen werden alle litho’s van in Succulenta verschenen kleurenfoto’s geïnventariseerd 
en in een database ondergebracht zodat ze ook voor andere publikaties ter beschikking komen, een 
andere vrijwilliger is nog steeds bezig om al onze dia’s te inventariseren en de derde schrijft of vertaalt 
regelmatig stukjes voor Succulenta. Hulp dus die voor Succulenta zeer waardevol was en is, wij zijn blij 
dat Succulenta zulke leden telt.
Maar de verwachtingen die onze leden van Succulenta hebben worden steeds hoger en het aantal 
bestuursleden stijgt niet integendeel vrijkomende plaatsen kunnen niet bezet worden doordat zich 
geen kandidaten melden.
Er is nog steeds een vacature voor bestuurslid(vice-voorzitter) en per April 1991 een penningmeester 
.daarnaast roepen wij een ieder die tijd vrij kan maken om, binnen zijn mogelijkheden, kort of 
langlopend ondersteunende werkzaamheden voor Succulenta te verrichten op om zich bij mij te 
melden.
Ook hopen wij dat de afdelingen dit jaar nog aktiever aan het leden werven en bekend maken van onze 
vereniging kunnen werken.
Ons ledental is onder de ‘kritische grens' van 2500 leden gekomen dat gaat beteken dat de leden dit 
jaar met bezuinigingen of voorstellen daartoe geconfronteerd gaan worden.
Vergeet niet je bij de secretaris te melden met ideeën/voorstel- len of hulp, verder wensen wij U een 
succesvol Succulenten jaar.
Rob de Groot,secretaris

Cactus en Vetplantenbeurs afd Fryslan.
Zaterdag 4 Mei 1991 is het weer zover dat de afdeling Fryslan zijn jaarlijkse,traditioneel geworden 
plantenbeurs zal houden. Degenen die belangstelling hebben kunnen kontakt opnemen met het 
onderstaande adres.
De tafelhuur bedraagt fl 2,50 per meter,handelaren fl 5,- per meter. Toewijzing van de plaatsen naar 
volgorde van aanmelding.
Datum 4 Mei
Plaats Onderwijscentrum voor de Land- en Tuinbouw

Klaas Hartsweg 1 in Leeuwarden (achterzalencentrum Tivoli aan de Huizumerlaan) 
Voor een routeaanduiding wordt gezorgd.

Openingstijden zijn van 10.00 tot 15.00 uur.
Inlichtingen bij A. Veenstra, Bernhardlaan 48a, 9291 HP Kollum 
tel 05114-1966.

Goudse Cactusbeurs.
De Goudse cactusbeurs is dit jaar vastgesteld op 19 Mei,ze zal weer gehouden worden in de grote zaal 
van Kunstmin, Boelekade 69 in Gouda.
Er is een cactus ruil- en verkoopbeurs en er zal een tentoonstelling zijn. De toegang is gratis. 
Openingstijden zijn van 10.00 tot ca 15.00 uur 
Inlichtingen bij MwG.J. Maas,tel 01827-3059.

3



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 groeilampen.
"Using a growlight you can 
have an indoorgarden in any 
dark corner” Sunday Times.
Het vertrouwen in onze producten 
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 Korte Leidse Dwarsstraat 157
Adres 1017 PZ Amsterdam
PC + woonplaats Te| Q20-384957

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

G. Köhres
WingertstraBe 33 - D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.
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CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor 
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Lelystad 11 Nov 1990

Verslag van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 27 okt. 1990 in de Reehorst te Ede vanaf 
13.00 uur.
1. Opening.

De vice-voorzitter heet alle aanwezigen welkom en spreekt zijn hoop uit dat het een vruchtbare 
vergadering mag worden.

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 April 1990.
Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn ontstaan doordat het jaarverslag over 1989, van de secretaris 
in de notulen is opgenomen. Wellicht komt het de overzichtelijkheid ten goede als dit verslag 
separaat wordt gehouden.
Het voorstel om de Statuten ook aan alle leden te sturen wordt gewijzigd in: op aanvraag 
kunnen alle leden de Statuten verkrijgen.
De notulen worden zonder verder commentaar goedgekeurd.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
De vice-voorzitter vertelt dat er in 1990 een wisseling van taken heeft plaats gevonden. Hr 
C.Jamin heeft + 1 2  jaar het Buiningfonds beheerd en voor opslag en verkoop van de boeken 
zorg gedragen. Deze taak is inmiddels ondergebracht bij de verkoop van verenigingsartikelen 
door Mevr. van Die.
Hij bedankt de Hr Jamin en overhandigt een enveloppe met inhoud. Er moet een nieuwe opslag 
plaats voor een deel van de boeken gevonden worden, een oproep aan de leden om ruimte ter 
beschikking te stellen volgt. Er is nog een grote voorraad Disco-cactusboeken. We besluiten om 
alle afdelingsleden een boek ter beschikking te stellen.
De vice-voorzitter deelt mede dat door een technische fout het punt verkiezing nieuwe bestuurs
leden niet op de eerste uitnodiging heeft gestaan. Er is echter onmiddellijk na het uitkomen van 
Succulenta van Sept een rectificatie naar alle afdelingssecretariaten gestuurd,het is op de 
voorzittersvergadering bekend gemaakt en heeft in het Oktobernummer van Succulenta 
gestaan. De vice-voorzitter vraagt of er bezwaren zijn om dit punt alsnog op de agenda op te 
nemen.Geen bezwaren.
Hij deelt verder mede dat er voor de vacature van Hoofdredakteur twee aanmeldingen zijn 
binnen gekomen en dat keuze en overdracht in November zullen plaats vinden.
Geen binnen gekomen stukken.

4. Begroting 1991.
De penningmeester heeft de financiële overzichten uitgereikt en geeft de volgende toelichting: 
-er is minder inschrijfgeld binnen gekomen door het geringere aantal nieuwe leden.
-de afrekening van de verkoop van de kalenders vindt later plaats waardoor even een negatief 
saldo ontstaat.
-het dalende ledenaantal is de oorzaak van wat lagere inkomsten en begroting.
Er is een vraag over de precieze werkzaamheden van Alpha, we hebben toch ook een 
ledenadministrateur. Alpha doet onze ledenadministratie, registreert binnenkomende betalin
gen, verzend acceptgiro’s,drukt de labels voor het verzenden van het maandblad, zorgt dus 
voor continuïteit in onze administratie en ledenadministratie.
Propaganda is minder dan begroot. Aan uitgegeven omdat er begroot was voor een advertentie
campagne. Een proefadvertentie leverde zo weinig respons op dat we niet verder gegaan zijn 
De begroting wordt goedgekeurd.

5. Vaststellen kontributie voor 1991.
De vice-voorzitter geeft achtergrond informatie over de ontwikkeling in ledenaantal, deadline 
± 2500 leden is bereikt.
We zullen dus aan inkomsten-vergroting moeten werken door b.v. leden te winnen,uitgaven te 
beperken of kontributie te verhogen.
Kontributie-verhoging is een zeer impopulair middel en kan grote gevolgen voor het ledenaantal 
hebben. Uitgaven beperken kan b.v. op het maandblad,volgens de hoofdredakteur zitten we al 
aan de ondergrens van de kwaliteit met een aantal zaken.
Aantasting van de kwaliteit van het maandblad moeten we zeker vermijden,misschien zijn er 
kwantitatief nog wat mogelijkheden.
Als er veranderingen op komst zijn, deze tijdig aan de afdelingen doorgeven zodat deze zich 
kunnen uitspreken.
Er worden vragen gesteld over de ontwikkeling van het ledenaantal door de jaren heen en bij 
kontributie-verhoging over deze ontwikkelingen hebben in Januari en Februari 1990 stukken en 
tabellen in de gele pagina's gestaan.
We besluiten om de kontributie voor 1991 hetzelfde als 1990 te houden.

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Er zijn twee vacatures, voorzitter en vice-voorzitter. Per medio 1991 is de penningmeester 
aftredend.
Er is een kandidaat voor het voorzitterschap. In onze Statuten en Huishoudelijk Reglement 
hebben artikel 31 en 32 betrekking op deze situatie. En is kandidaat F. van Tricht bij deze 
gekozen.
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Een dringend verzoek aan de afdelingen om voor de vacature en de komende vacature 
kandidaten aan te dragen.

7. Lopende zaken.
Kalender,dit is een moeilijke zaak aan het worden.
De verkopen lopen terug, er blijven klachten over de kwaliteit, eigenlijk komt ze te laat uit dit zou 
al in Juli/Aug moeten zijn om op beurzen e.d. te verkopen en er is geen zekerheid over het 
uitkomen in de toekomst. Het bestuur wil weten of er naar alternatieven gezocht moet worden 
b.v. in de richting Steinhardt met een Nederlands- talige uitgave.
De kalender is vrijwel de enige kontaktdraad met onze zuiderburen en dit kontakt zou uitge
bouwd moeten worden.
Het is natuurlijk een knappe prestatie dat zij er nog steeds in slagen een kalender voor deze prijs 
te realiseren.
We spreken af dat er op de Voorjaarsvergadering zekerheid over het uitkomen moet zijn. Zo nee 
dan verwachten de leden een voorstel van het bestuur.
Floriade 1992.
Onze deelname is door de Floriade-commissie geaccepteerd. We delen een kas met de kring 
van Fuchsia-vrienden.
We moeten ± 300 m2 gedurende 6 maanden vullen en onderhouden
Over het vullen zijn we optimistisch,er zijn al heel wat toezeggingen binnen. Over het plaatsen 
en onderhouden moeten we op korte termijn gesprekken starten met de afdelingen in de buurt. 
Andere afdelingen kunnen akties starten om geld in te zamelen en goede ideeën zijn ook 
welkom.
De spoedige toezeggingen voor bijdrage van andere afdelingen kunnen natuurlijk geweldig 
stimulerend werken.
Ook commerciële kwekers kunnen een grote rol spelen.
Intensivering van de samenwerking met Belgische afdelingen. Dit onderwerp is ook in België 
bespreekbaar en verkennende gesprekken zijn gaande. De vraag met welk oogmerk wij deze 
gesprekken ingaan wordt beantwoord met samengaan vereniging en maandblad. Wij reserve
ren al ruim plaats op de gele pagina’s voor de Belgische verenigingen. Wellicht is er nog meer 
mogelijk.
Er is een opmerking dat wij de samenwerking nog verder zouden moeten zoeken en wel in 
E.E.G. verband.

8. Rondvraag.
Er zijn diverse suggesties om na te denken over de structuur van Succulenta,b.v. als bij 
Belgische verenigingen of zoals bij Groei en Bloei of op een andere wijze met een overkoepe
lend orgaan.We zouden bij zulke structuren meer kans maken losse of verspreid wonende 
leden vastte houden,menen een aantal aanwezigen.
Sterke plaatselijke binding moet in het oog gehouden worden en de bindende factor kunnen de 
afdelingen, al dan niet zelfstandig, zijn. Ook al hebben diverse mensen kritiek op het maand
blad, alleen maar abonnee’s op het maandblad zullen er zeker zijn en blijven. Afd. Groningen 
vraagt zich af wat de invloed van het bestuur op het maandblad is.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het maandblad, de redaktie controleert het blad 
taalkundig en laat het blad bij wetenschappelijke artikelen op de geldende voorschriften en 
normen toetsen.
Er worden stappen ondernomen om het blad ingrijpend te wijzigen en moderniseren.
De postbezorging levert ook problemen op, het blad valt niet bij de afdelingen gelijktijdig in de 
bus waardoor men b.v. voor vraag en aanbod altijd te laat is.
Kunnen wij geen invloed op uitoefenen. De PTT claimt wel binnen 24 uurte bezorgen maar een 
aantal moeilijk bereikbare plaatsen komen toch een tot enkele dagen later aan de beurt.
De nieuw benoemde voorzitter F. van Tricht dankt Hr de Bekker voor zijn weer voortreffelijke 
leiding en zijn langdurige waarnemen van het voorzitterschap. Hij biedt namens het bestuur en 
de vereniging,symbolisch een ceder voor in de tuin van Hr de Bekker aan. Deze zal in het 
voorjaar geleverd en geplaatst worden.

De volgende vergadering wordt vastgesteld öp 13 April 1991 op een nader te bepalen plaats,bij 
voorkeur omgeving Venlo.
Zie hiervoor de uitnodiging in het Februari-nummer van Succulenta.
F.R. de Groot,secretaris

Jaarverslag RZH 1990
In 1990 werden er 48 pakjes aan beginnende cactusliefhebbers gestuurd.
Het aanbod van planten viel het afgelopen jaar wat tegen, maar van het jaar ervoor waren nog wat 
planten overgebleven, zodat er per pakje toch nog 15 planten verstuurd konden worden.
Slechts 10 mensen hadden zich opgegeven om een ruil- of verkooplijst te ontvangen,jammer want er 
werden heel mooie planten aangeboden.
Naar mijn mening wordt de aktie voor de beginnende cactusliefhebbers erg gewaardeerd en die moet 
ook zeker doorgaan.
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De ruilers of verkopers kunnen nog best een duwtje in de goede richting gebruiken. Wie komt er met 
leuke en bruikbare ideeën?
Het jaar 1990 werd afgesloten met fl 342,83 op de giro.

Lunteren, E. van Die-van Wijnen
R.Z.H. 1991.
We gaan weer van start voor de beginnende succulentenliefhebbers.
Om mee te kunnen doen maakt U fl 5,- over op gironummer 3960475 t.n.v. RZH Molenweg 56, Lunteren 
onder vermelding: Beginner 1991.
Beginners uit België sturen 100 Bfrs in een enveloppe, met naam en adres.
Mocht U voor de instandhouding van RZH iets meer willen geven,dan wordt dat in dank ontvangen. 
In de loop van het eerste halfjaar ontvangt U dan een pakketje met + 12 verschillende plantjes. 
De verschuldigde bijdragen en gegevens ontvangen wij graag voor 31 Maart.
In het Februari-nummer van Succulenta hoop ik bekend te kunnen maken wat we voor de ruilers gaan 
doen,suggesties zijn van harte welkom.

E. van Die-van Wijnen.

Een dringend verzoek aan de zaaiende succulentenliefhebbers.
Als U zaailingen over hebt en U wilt ze kwijt, dan helpt U mij enorm door mij deze toe te sturen, zodat ik 
de beginnende succulentenliefhebbers van plantjes kan voorzien.
U kunt ze bij vorstvrij weer, zonder pot of aarde, opsturen.
De kosten worden vergoed en bovendien kunt U 3 wensplanten opgeven. RZH zal dan proberen een 
van die wensen te vervullen.
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56 Lunteren 6741 KM.

Jaarverslag over 1990 van de diatheek.
Het aantal aanvragen voor series bedroeg dit jaar 8 stuks, hetgeen niet zo overweldigend is. Ondanks 
de advertenties in het maandblad lopen de aanvragen toch elk jaar weer terug. Terwijl het houden van 
een lezing bij de aangeboden series ook voor de iets gevorderde liefhebber best te doen is.
Op de advertenties in de gele pagina's met het verzoek tot kopieëren van series is geen respons 
gekomen. Dit is niet bedoeld als concurrentie voor iemand’s lezing,maar voor algemeen gebruik, 
bijvoorbeeld dia’s van planten op de Canarische eilanden of zo.
Het aantal schenkingen van dia’s,dit jaar twee,blijft konstant.
In het voorjaar van 1991 zal een catalogus ter beschikking komen, men kan deze tegen kostenvergoe
ding aanvragen. Deze catalogus zal alle dia’s,op alfabet, die momenteel in de diatheek zijn onderge
bracht bevatten.
In 1991 wordlookaan uitbreiding van het aantal aan te vragen series gewerkt,op dit moment zijn heter 
nog 7.

serie 1 100 mooie cactussen 
serie 2 100 mooie vetplanten 
serie 3 het geslacht Echinocereus 
serie 4 het geslacht Gymnocalycium 
serie 5 het geslacht Mammilaria 
serie 6 het geslacht Euphorbia 
serie 7 Caudex vormende planten

Tot zover in het kort het diatheek verhaal.
Brunssum, 4 Dec 1990 
J.Deckers.diathecaris.

Jaarverslag van de bibliotheek over 1990.
In het verslagjaar 1990 werd door 40 leden gebruik gemaakt van de bibliotheek, 10 minder dan in 1989. 
Hieronder waren 16 nieuwe leden, 7 minder dan in het vorige verslagjaar.
Totaal werden 80 pakjes met boeken en tijdschriften verstuurd, een jproei van meer dan 30% ten 
opzichte van 1989. Het totaal aantal uitgeleende boeken groeide ook, eïfweTvan 140 naar 170 boeken 
en tijdschriften.
Wat betreft fotokopieën werden er aan 10 verschillende leden ongeveer 200 verstuurd.
In 1990 werden weer enkele boeken en oudere jaargangen van tijdschriften verkregen. Een van de 
aanwinsten is het 6e deel van het Euphorbia Journal. Enkele van de boeken kwamen uit het boekenbe
zit van wijlen heer Sterk. Ook werden de overige tijdschriften bijgehouden.
Verder werd een index van het Succulenta tijdschrift van 1970-1989 toegevoegd. Deze index is ook op 
31/2 ‘ diskette voor Word Perfekt te verkrijgen.
Strijen, 14 Dec 1990 
J.Ch.A.Magnin, bibliothecaris
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SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992! flQriaèe

DEN HAAG -ZOETERMEER1992
H O L L A N D

Het jaar 1992 komt snel naderbij, over Europa ’92 lezen we regelmatig in de kranten, ook voor onze 
hobby is het een belangrijk jaar. Wij hopen u onder dit kopje regelmatig op de hoogte te houden van de 
aktiviteiten van Succulenta voor de FLORIADE 1992 te Zoetermeer.
Op donderdag 29 november jl. kwamen de samenwerkende Afdelingen, Den Haag, Gouda, Rotterdam 
en Utrecht bijeen in de gastvrije kantine van de Fa. Edelman in De Tempel, Reeuwijk, temidden van 
honderdduizenden cactussen.
Daar werd de Werkgroep Floriade ingesteld, onder leiding van Joost van Tilborg, vice-voorzitter van de 
Afdeling Gouda, met vertegenwoordigers van de vier Afdelingen, aangevuld met een aantal aktieve 
leden. Versterking is welkom! Zij hebben tot taak een totaalplan op te stellen en in afstemming met het 
Bestuur van Succulenta dit uit te voeren. Al uw ideeën en suggesties zullen we gaarne vernemen op het 
adres: Cronesteyn 17, 2804 EK Gouda. Deze schitterende kans om drommen mensen met cactussen 
en vetplanten bekend te maken heeft een enorme waarde voor onze liefhebberij en biedt unieke 
propaganda mogelijkheden. Daarover bestaat in de werkgroep geen enkel verschil van mening. 
Rob de Groot rapporteerde over de reeds gelegde kontakten en de gemaakt afspraken. De artistiek- 
ontwerper van onze expositie, Nico Uittenbroek, gaf een uiteenzetting van zijn plannen en toonde de 
voorlopige tekeningen. Hij heeft ook al veel overlegd met liefhebbers en kwekers. Er is nog veel te 
doen, maar het belooft een fraai geheel te worden. Voor de aankleding van de informatiestand zoekt hij 
onder andere oude materialen, tijdschriften, zaadlijsten, foto’s, platen, enz. U kunt ook hem benaderen
met uw suggesties (01829-4068 na 18 uur).
Er werdt een subcommissie Propaganda ingesteld, waarvoor ondergetekende als kontaktpersoon 
optreedt. Ook wij hebben hulp nodig.
We willen een strooifolder maken met kweektips en informatie over Succulenta. Welke afdeling heeft 
voor een Beurs al iets dergelijks gemaakt, wilt u een exemplaar opzenden? Wie kan een affiche 
ontwerpen dat de aandacht vestigd op 'Succulenta op de Floriade’ zodat alle leden het in 1992 voor het 
raam kunnen hangen. Wie heeft nog andere voorstellen?
Dit alles vereist enige financiële speelruimte, Afdelingen die door de te grote afstand geen direkte 
bijdrage aan de werkzaamheden kunnen leveren, zouden kunnen nagaan hoe zij in eigen kring gelden 
bijeen kunnen brengen voor dit doel. Denk eens aan een extra verloting, een inzameling tijdens een 
Beurs, een bijdrage uit de kas als uw Penningmeester dat verantwoord vindt. Bespreek dit tijdens uw 
bijeenkomsten, er komen wellicht nog andere ideeën uit voort. En bedenk: Postgiro 680596 t.n.v. 
Penningmeester Succulenta staat open! Vermeld op uw overschrijving: Floriade '92. Gedurende het 
jaar 1991 leggen we de grondslagen voor ons optreden naar buiten. Samen zullen we er voor zorgen 
dat dit evenement een succes wordt. Herman Busser
Wordt vervolgd! Plesmanplein 52

2805 AC Gouda 
01820-29135

VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor het maart-nummer moeten vóór 15 
februari bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.Iaan 
104, 6721 AE Bennekom zijn. Leden van Succu
lenta mogen per jaar éénmaal gratis een adver
tentie van max. 6 regels zetten in deze rubriek. 
Alleen advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Aangeboden: 2 jarige planten van Testudinaria 
macrostachya (beperkt aanbod). Doorsnede 3-5 
cm. Zomergroeier. Prijs f 1,50 per stuk. Ruim 
aanbod van de woestijnroos, caudexvormend 
(geen Adenia). Prijs voor 5 zaden f 1,25. P. Dir- 
ven, Frans Halsstraat 22, 4715 BX Rucphen, tel. 
01654-1675.

NIEUWE LEDEN

A.R.I.D.E.S., Rue de Mindin 3, 044100 Nantes 
G. van Eijsden, Schutskooistraat 3, 3171 GR 
Poortugaal
G. M.J. Reijnders, Oude Kerkstraat 98, 6412 XK 
Heerlen
M. Huiszoon, Brouwerstraat 24, 1781 TH Den 
Helder
C S. Pater, Bernhardlaan 12, 8741RR Wolvega
H. Th. Bonke, Sallandstraat 32, 8012 XD Zwolle 
M.D.C. Herwig, Asterstraat 16, 8441 EG Heeren- 
veen
A. Hoevenaar, Korte Nieuwstraat 43, 5161 GN 
Sprang Capelle
R. Brinkman, Maystraat 149, 2593 VV Den Haag 
E. Jansen, Zwaluwlaan 72,1403 BK Bussum 
A. Frenks, Muiderslotstraat 53, 3123 PA Schie
dam
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Bloem van 
Eriocereus jusbertii

Foto van de schrijver

beschoren zijn, heeft hierdoor een garantie voor het instandhouden van zijn 
soortenbestand als de wortelechte exemplaren weer eens door smeul, wortel
rat, droogrot of enig ander ongerief het loodje leggen.
Dit artikel is niet bedoeld als onderstamverhaal maar is tot stand gekomen 
omdat E. jusbertii zélf tot tweemaal toe in korte tijd mijn aandacht trok.
De eerste oorzaak voor mijn belangstelling is weergegeven op bijgaande foto. 
Een gesneden jusbertii-stek van 20 cm lang had twee maanden droog op een 
plank gestaan om te wortelen. Dit is op zich al tamelijk bijzonder omdat deze 
stekken gewoonlijk binnen drie weken een forse batterij wortelpunten verto
nen. Na die langdurige droogteperiode was de stek paarsrood verkleurd en 
sterk ingeschrompeld. Maar heel duidelijk was op eenderde van de top een 
donkergroene knop zichtbaar, waarop ik besloot om de stek snel op te potten. 
Binnen korte tijd zoog de plant zich vol en kwam zonder problemen tot bloei. 
Een mooie grote witte bloem met een groenachtige tint aan de buitenzijde van 
de kelk.
De tweede aanleiding vormde een artikel van Ernst Henke in KuaS 1981 p. 197. 
Daarin beschrijft hij een kruisingsexperiment tussen Echinopsis eyriesii en 
Echinocereus pentalophus var. procumbens. (Voor een goede foto van E. 
pentalophus, zie Succulenta (59) 1980 p. 224-226.) Tot zijn verbazing toonden 
de nakomelingen een treffende overeenkomst met E. jusbertii. Hij heeft dit 
experiment meerdere keren herhaald. Omdat van E. jusbertii nooit een vind
plaats is beschreven vermoedt Henke dat E. jusbertii een kruisingsprodukt is uit 
vroeger dagen, veroorzaakt door Rebut of Beguin. Het lijkt dus een bastaard die 
later als soort is beschreven en zo zijn weg naar de verzamelaars gevonden 
heeft. De eyriesii-achtige kegelvormige doorns van E. jusbertii en de neiging 
van de planten van Henke om van het licht af te gaan groeien, net als echte 
jusbertii's, benevens het 6-tal ribben, geven ook wel enige aanleiding voor die 
veronderstelling.
Toch heb ik als bioloog zo mijn vragen. Een overeenkomst in plantlichaam zegt 
nog niet zoveel. Er kan bij een overeenkomstige habitus sprake zijn van totaal 
andere soorten of geslachten. Denk aan de overeenkomst tussen wespen en 
zweefvliegen, die via mimicriprocessen op elkaar lijken maar niets met elkaar te 
maken hebben. Veel succulente Euphorbia's en Huernia's lijken sprekend op 
bepaalde cactussen. Pas als er een bloem aan Henkes plant gevormd wordt of 
zaden, dan kan een verdere overeenkomst met E. jusbertii worden geconclu
deerd.
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De bloem van E. jusbertii is w it terwijl de ouderplanten E. eyriesii een lichtroze, 
en E. pentalophus een paarsrose bloemkleur hebben. Dat zulke rode pigmenten 
van beide ouderparen verloren gaan in het nageslacht lijkt me typisch. Verder 
zijn de bloembuizen van eyriesii-bloemen sterk zwart behaard en die van 
pentalophus zoals bij vele echinocereussen voorzien van bundels stekels. De 
bloembuis van E. jusbertii is vrijwel kaal op enige donkere haartjes na. Ook hier 
weer een opvallende afwijking van de verwachting van een min of meer 
intermediair kenmerk bij een kruising.
Verder is het over het algemeen zo, dat een tweede generatie nakomelingen 
volgens de wetten van Mendel weer gedeeltelijk terugkomt in de vorm van de 
oorspronkelijke ouderparen volgens een bepaalde verhouding. Daarom worden 
mooie verworven hybriden in de handel enkel vegetatief voortgekweekt om 
tenminste zeker te zijn dat men de nieuwe vorm behoudt. Hoe is het dan echter 
te verklaren dat er probleemloos zaden van jusbertii's in vele zaadlijsten worden 
aangeboden, die ontstaan zijn uit jusbertii-planten en die alle weer als jusbertii's 
opkomen. Was E. jusbertii een bastaard dan zou dat niet voor de hand liggen. 
Volgens deze simpele waarneming zou ik concluderen dat E. jusbertii een soort 
is met een eigen stel chromosomen, dat zich voortzet in de opvolgende 
geslachten en niet een samenraapsel van chromosomen van andere soorten. 
Voor de liefhebbers van kansberekening volgt hier nog een klein gedachtenex
periment.
Cactussen bezitten in hun celkern meestal 22 chromosomen, die in twee 
groepen van elk elf verschillende chromosomen zijn uit te splitsen.
Bij de geslachtelijke voortplanting gaat de helft van het chromosomen-aantal 
van een plant over naar de eicellen en het stuifmeel. Bij de bevruchting versmel
ten de voortplantingscellen weer tot een cel met 22 chromosomen.
Laten we de chromosomen van Echinopsis eyriesii even 22 E-chromosomen 
noemen. In zijn stuifmaal zitten dan 11 E-chromosomen. De chromosomen van 
Echinocereuspentalophus noemen we 22 P-chromosomen. In de onbevruchte 
eicel zitten dan 11 P-chromosomen. Bij bevruchting zal een plant ontstaan met 
11P + 11E chromosomen (is dus weer een aantal van 22). Dit is dan de plant van 
Henke.
Nu gaan deze zaailingen groeien en bloeien. Wat gebeurt er met de verdeling 
van de chromosomen over stuifmeel en eicellen? Dat is niet zo maarte voorspel
len, maar er zijn vele mogelijkheden om 11 chromosomen uit 11P +11E chromo
somen samen te stellen.
Zo kan als alle P of alle E chromosomen niet aan elkaar verkleefd in een celkern 
zitten een stuifmeelkorrel ontstaan met b.v. 1P + 10E of 4P + 7E of 8P + 3E etc. 
als chromosomencombinatie. Bij de eicellen kan dat dus dan ook. Nu vindt er 
bevruchting plaats tussen deze twee "jusbertii's".
Dan zouden er 121 mogelijkheden van chromosomensamenstelling in het 
tweede nageslacht kunnen ontstaan. De kans dat er weer een 11P + 11E doch- 
terplant ontstaat is dus wel erg klein.
Dat kan alleen als alle jusbertii's afspreken dat ze in hun stuifmeel bijvoorbeeld 
5E + 6P opnemen en in hun eicellen 6E + 5P, wat niet mogelijk is. Of als kolibri's 
en bijen getraind worden om stuifmeel te selecteren op chromosomensoort als 
ze bestuiving uitvoeren (sic).
Goed, genoeg gedold met kansberekening en cactusliefhebbers. Wat kunnen 
de conclusies zijn van dit artikel:

- E. jusbertii kan heel mooi bloeien.
- Henke's jusbertii's zijn jusbertii's, maar er is meer bewijsmateriaal nodig om 

dat gefundeerd vast te stellen (vruchten, zaad, doorkweken).

14



E. jusbertii is een echte soort en Henke's planten lijken qua habitus wel 
treffend op jusbertii's maar zijn genetisch geheel andere planten.

- Alle zaadhandelaren zijn al jaren bezig om stiekem eyriesii's en pethalophus- 
planten te kruisen om ons aan zaad voor jusbertii-onderstammen te helpen. 
Maar niemand heeft dat ooit gemerkt.

- De natuur gaat in het geval van E. jusbertii geheel afwijkend om met de 
overdracht van chromosomen dan we gemiddeld waarnemen.

- Er is nog veel onderzoek nodig.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

OP DE GROEIPLAATSEN
Brazilië: het land van de cephaliumdragers (VII)

Donderdag 2 4 .7 .8 6
Gisteren 350 km afgelegd. 7.30 uur vertrek uit Baixa Grande. Was het on
derdak nogal sober en waren we ietwat somber gestemd, daar stond tot 
onze verrassing een redelijk goed gedekte ontbijttafel tegenover. Diverse 
ovenverse broodjes — een botervlootje, bestaande uit een grote soepketel 
waar momenteel nog slechts een bodempje boter in zat, wat hier ook weer 
als beleg diende — naar wens zelfs een spiegeleitje; en ons lachte een ver
se onaangebroken zelfgebakken tulband tegemoet.
Bij het vertrek was overigens al bijna de helft van de lekkere cake in onze 

Europese magen verdwenen, tot groot genoegen van de gastvrije hotelei- 
genares. Na iedereen een handje geschud te hebben kwam ze ons buiten 
nog uitzwaaien. Je kunt je vergissen bleek nu weer eens, als je probeert 
het beste hotel "in tow n" te zoeken...

Melocactus longispinus



We vertrokken met donker, bewolkt weer. Er zat duidelijk onheil in de 
lucht. Op naar Macajuba. Groener en frisser wordt het allengs. Onze eerste 
vondsten deden we in deze omgeving, een Melocactus, waarschijnlijk be
horend tot het rubrisaetosus-complex. We vervolgden de weg naar Rui Bar- 
bosa, onderweg het zwartwit geblokte jasje van de één of andere gifslang 
ziende in levenloze toestand Het decor werd steeds meer oerwoudachtig 
en we dachten juist hier alles behalve cactussen aan te treffen, toen ons 
oog viel op de aanwezigheid van Pilosocereus pentaedrophorus en Brasili- 
cereus phaeacanthus\ Onbegrijpelijk dat ze zich hier thuis kunnen voelen 
in deze dichte jungle. Rui Barbosa is, met excuses, ook maar een vies 
stinkgat. We boften, deze dag voerde ons de route bijna over louter geas
falteerde wegen, op de laatste 40 km na, die we nog tot Itaberaba 
moesten afleggen.
Een biotoop, zij het niet geheel "natuurlijk” , verdiende nadere toelichting. 
Een biotoopje op een rotsplateau had zich geëxpandeerd tot een nabijgele
gen waterbassin waar op de gemetselde stenen wand de nakweek een 
goed heenkomen vond. Temeer omdat voor de aanvullende voedseltoevoer 
d.m.v. (kunst)mest van neerstrijkende vogels rijkelijk werd zorggedragen. 
Een gelukkige omstandigheid voor een (onbekende) Melocactus die vol
gens de klassieke normen thuishoort op een zwart geërodeerde standplaats 
met vele Dyckia's/Hechtia's, de (alom aanwezige) Cereus jamacaru en een 
enkele Euphorbia-achtige. Hier troffen we aan Bromeliaceeën: Neoregelia 
sp. en Bromelia serra aan, deze zojuist in bloei.
Uit een soort van hoffelijkheid jegens vreemden krijg je het idee dat er over
al met "s im " (ja) op je vragen wordt gereageerd terwijl achteraf vaak het 
tegendeel blijkt. Vervelend is dit wel.
In Itaberaba gingen we eerst fruit, brood, jam e.d. inslaan. Een ' panifica- 
dora" zoals de bakkerijen hier heten, was zo gevonden en wonderwel trof
fen we hier normaal gesneden melkbrood aan (bijna een delicatesse!), zoet 
cakegebak en koekjes (zoet is de Braziliaan bepaald niet vreemd), voor fruit 
moesten we heel wat meer moeite en tijd uittrekken. Zodoende kwamen 
we toevallig bij een marktplein waar een overvloedig aanbod (hoewel beperkt 
in keuze) aan fruit lag en de verleiding was groot om (te) veel te hamste
ren. Kaas waar we naar hunkerden was nergens te bemachtigen.
Van Itaberaba ging het lagu-waarts. We ondernamen de nodige zwerftoch
ten in het omliggende caatingagebied waar we steeds weer Melocactus 
/aci/ens/s-vormen onderkenden alsook de wijd verbreide M. salvadorensis. 
Vaak in broederlijke harmonie. Een bekende gevederde in de sertao is een 
feloranje vogel met zwarte bandtekening die een eigenaardige klank uit
stoot. De naam is ons helaas onbekend, maar door z'n decoratieve uiterlijk 
is ze dan ook geen onbekende bij de vogelvangers. Twee types nesten 
bouwen ze: lemen koepelvormige behuizingen ter grootte van een kleine 
voetbal op bomen, hoogspanningsdraden enz. en een kokervormig, vrij 
groot takkennest hangend aan vaak de ielste takken van een boom! Wie 
weet raad bij de benaming? (Opm. redactie: troepialen, wevervogels). 
Overal weer die watervlugge hagedisjes, gisteren lukte het me toch eentje 
op de gevoelige plaat vast te leggen. Van lagu uit reden we zo'n 30 km 
zuidelijker en ook hier weer of nog steeds M. rubrisaetosus die nu in de 
namiddag hun minuscule bloempje volledig geopend hadden, omringd door 
Selaginella-groepjes. Ook de met grappige oranje vruchten getooide Opun
tia verdient vermelding.
We keerden terug via lagu naar Milagres om daar nog nét voor zonsonder
gang een vindplaats van de onmiskenbare Melocactus longispinus aan te
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doen. Dit werd een laatste zware 
voettocht voor deze dag tot aan de 
voet van de berg en toen begon pas 
de klauterpartij naar de top. We wer
den deels beloond: fantastisch grote 
exemplaren M. longispinus, maar ze 
waren er maar spaarzaam, zodat je je 
kunt afvragen of het deze offers 
waard was. Geplaagd werden we 
door honderden vliegjes en die been- 
verstrengelende slingerplanten, om 
nog maar te zwijgen over de mes
scherpe, maar o zo schone, Brome- 
lia's (deze zijn als vanouds een indi
catie van de aanwezigheid van cac
tussen!). Wel, ook deze ''to p '' werd 
bedwongen maar boven bleek de be
groeiing toch relatief schaars te zijn 
tot onze spijt.
Het was hoogste tijd om in Milagres 
naar een slaapadres uit te kijken wat 
een "pousado" (een soort motel 
waar alleen overnacht kan worden) 
werd. Waar we na een (te) hete dou
che een vlakbij gelegen restaurant 
opzochten om de ''reserves'' wat 
aan te vullen en na te mijmeren over 
de belevenissen van weer een dagje 
cactusavontuur.

Rand van waterbron bezaaid 

met M. 86091

Mesem bryanthem aceae (LXIX)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf

116. Semnanthe N.E. Brown
(afgeleid van semnos = indrukwekkend, markant en anthos = bloem).

Semnanthe lacera, de enige plant van dit geslacht, groeit uit tot een forse 
struik van wel 1 meter hoogte.
De langwerpige, in doorsnee driehoekige en 5 cm lange bladeren zijn min of 
meer sabelvormig met een stekelige punt. De randen zijn kraakbeenachtig 
en bezet met fijne tandjes. De onderrand is zwak gekield en grover getand 
dan de zijranden. Bladkleur lichtgroen met transparante vlekjes.
De bloemen van deze plant verschijnen aan de top en vanuit de bladoksels. 
Zij zijn kortgesteeld, violetrood van kleur en 5 cm in doorsnee.
De plant groeit uit tot een wilde, ongeordende bos en is daarom voor ons 
minder interessant. Wilt u ze niettemin kweken, dan kunt u ze het beste 
's zomers in de tuin zetten en door regelmatig snoeien de ongebreidelde 
groei enigszins in toom houden.
In de nazomer afstekken en de bewortelde stekken op een koele plaats in de 
kas vrijwel droog laten overwinteren.
Semnanthe lacera is afkomstig uit de zuidwestelijke Kaapprovincie, uit de 
omgeving van Kaapstad.
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117. Skiatophytum L Bolus
(afgeleid van skia = schaduw en phyton = plant).

Het monotypische geslacht Skiatophytum, met als enige soort S. tripolium 
is voor ons van weinig betekenis. Het is een in beginsel éénjarige plant, doch 
sommige planten houden het vele jaren uit. Waarschijnlijk doordat de plant 
zich via uitlopers van de zich vertakkende wortel vernieuwt, lijkt het een 
overblijvende plant. Het is, zoals de naam al aangeeft, een plant die in de 
schaduw groeit. Een bijzonderheid bij Mesems!
De bladeren zijn lancet- tot spatelvormig, bezitten een middennerf en zijn 
aan de randen glad met uitzondering van de nieuwgroei. Hierbij zijn de ran
den aan de punt gegolfd.
De bloemen verschijnen eindstandig, dikwijls met enige tegelijk. Bloemkleur 
sneeuwwit, ongeveer 2 cm in diameter.
De plant kan 's zomers buiten gekweekt worden op een schaduwrijk plekje; 
's winters koel en tamelijk droog houden.
Vermeerdering door zaaien, als er althans eens zaden van aangeboden zou
den worden. Het zaad kiemt niet gemakkelijk. Waaraan dit ligt is niet duide
lijk. De veronderstelling dat het zaad snel zijn kiemkracht zou verliezen, lijkt 
ons niet erg aannemelijk. De capsules van Skiatophytum  bevatten namelijk 
zogenaamde 'seedpockets', dat zijn vakjes waarin enkele zaden achterblij
ven, nadat het merendeel van de zaden uit de zaaddoos gevallen is. De ver
droogde capsule raakt los van de plant en door de wind wordt hij verspreid. 
Bij bevochtiging kiemen de zaden dan in de oude capsule. De zaden in de 
seedpockets verlaten namelijk de zaaddoos niet. Dit alles neemt veel tijd in 
beslag en vandaar onze mening dat het snel verliezen van de kiemkracht niet 
waarschijnlijk is. Al met al toch weer een klein mysterie, waaraan de Me- 
sembryanthemaceae zo rijk zijn.
S. tripolium is afkomstig van de zuidwestelijke Kaapprovincie, ten noorden 
van Kaapstad.

Semnanthe lacera Skiatophytum tripolium



118. Smicrostigma N E Brown
(afgeleid van smicro = klein en stigma = stempel)

Ook bij Smicrostigma hebben we te maken met een monotypisch geslacht. 
De enige soort, S. viride, is een plant die in uiterlijk veel weg heeft van een 
struikvormige Ruschia In de taxonomische indeling van de Mesembryan- 
themaceae, volgens de inzichten van Schwantes, Straka en Ihlenfeldt, be
hoort Smicrostigma evenwel thuis in de ondergroep der Erepsiinae, samen 
met Erepsia, Semnanthe, Kensitia, Argyroderma en Nelia 
Smicrostigma viride is een struikvormige plant met omhoogstaande bladeren 
die als bladparen voor een deel aan de basis met elkaar vergroeid zijn. De 
bladeren krullen aan de punt om en zijn voorzien van een stekeltje. 
Bloemen eindstandig, zittend of kortgesteeld, roze van kleur en ongeveer 3 
cm in diameter. Zij sluiten zich niet nadat zij zich eenmaal geopend hebben. 
De vermeerdering kan geschieden door zaaien en door afstekken. De behan
deling is als voor de meeste struikvormige Mesems, dus 's zomers buiten op 
een zonnige plek en 's winters koel en nagenoeg droog. Zij verlangen een 
doorlatende, voedzame potgrond, bestaande uit grof zand, goede potgrond 
uit een zakje en korrelige klei in de verhouding 1 : 1 : 1 .
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in de zuidelijke Kaapprovincie in het 
Montagu- en Robertson-district.

(wordt vervolgd)
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OP DE GROEIPLAATSEN
G y m n o c a ly c iu m  v a ln ic e k ia n u m  Jajó

F. VANDENBROECK

In de nabijheid van de stad Córdoba, hoofdstad van de gelijknamige provin
cie in centraal Argentinië, vinden we twee groepen lagere bergen die de 
naam dragen van Siërra Grande (het grote gebergte) en Siërra Chica (het 
kleine gebergte). Alhoewel deze bergformaties slechts een matige hoogte 
bereiken (de hoogste toppen gaan iets boven de 2000 meter) zijn ze toch 
zeer opvallend in de overigens vlakke uitgestrektheden van de provincie Cór
doba. In feite kunnen ze beschouwd worden als zeer verre uitlopers van het 
veel westelijker gelegen Andesgebergte. De Siërra Chica ligt noordwestelijk 
van de stad Córdoba en de Siërra Grande westelijk. Beide gebergtes zijn in 
feite met elkaar verbonden via een hoogvlakte.
Deze berggebieden rond de stad Córdoba oefenen op de bevolking van de 
stad en het omliggende platteland een zekere aantrekkingskracht uit als re
creatiegebied, dit vooral vanwege de aanwezigheid van een aantrekkelijke 
vegetatie, bergrivieren en grillige rotsformaties. Men vindt er dan ook hier en 
daar een zekere, alhoewel van eenvoudige omvang, toeristische infrastruc
tuur. Het platteland van de provincie Córdoba bestaat hoofdzakelijk deels uit 
cultuurland (veeteelt), deels uit struikgewas.
In de cactusliteratuur vindt men de namen van beide Siërra's regelmatig ver
meld omdat ze het natuurlijke leefgebied vormen van een reeks cactussoor
ten. De begeleidende vegetatie is er echter zo weelderig dat cactussen er be
paald niet opvallen: men moet werkelijk echt zoeken om planten te vinden. 
Grotere cactusspecies ontbreken volledig. De voor liefhebbers interessante 
soorten uit deze gebieden behoren bijna alle tot het geslacht Gymnocaly
cium.
Een plant die mij tijdens een reis door deze streken heeft getroffen zowel 
door haar typische verschijningsvorm als door de zeer gevarieerde biotoop 
waarin zij voorkomt, is Gymnocalycium valnicekianum We vonden de 
planten tijdens een voettocht in de Siërra Chica in de nabijheid van het stadje 
Capilla del Monte (914 m). Voor natuurliefhebbers is het een aantrekkelijk 
gebied om er enige tijd te verblijven. De vegetatie vertoont een rijke verschei
denheid omdat men er verschillende microbiotopen aantreft zoals vochtige 
valleien met wilgen en waterplanten, rotsformaties, open grazige plateau's,

Rotsformaties in de 
Siërra Chica nabij 
Capilla del Monte 

11000 m). Biotoop 
van G. valnicekia-
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struik- en palmbegroeiïngen, bergrivieren enz. G. valnicekianum groeit er op 
volledig aan de zon blootgestelde rotsige bodems, vaak in gezelschap van 
kleine bromeliaceeën. De frisgroene planten bereiken een doorsnede van zo
wat 1 5 cm en zijn typisch vanwege hun donkere, bijna zwarte areolen en de 
lange omhoog gebogen, soms vervlochten en borstelige doornen. Het is 
door dit specifieke doornenkleed dat G. valnicekianum onmiddellijk herken
baar is in een verzameling van verschillende Gymnocalycium species. Deze 
dichte, lange bedoorning vormt voor de bloem (wit met rode keel) vaak een 
barrière om zich volledig te openen.

Gymnocalycium val
nicekianum samen 

met Bromeliaceën op 
een rotsige bodem.

De planten groeien ter plaatse meestal samen in kleine groepen of popula
ties. G. valnicekianum is nauw verwant met G. mostii, een soort die even
eens in de Siërra Chica voorkomt, maar meer zuidelijk. Een andere nauwe 
verwant is G. bicolor
Zoals reeds gezegd groeien de planten in een omgeving die een rijk gescha
keerde vegetatie kent. Opvallend zijn grote groepen grijze Tillandsia's die 
zich daar soms op loodrechte rotswanden nestelen. G. valnicekianum vormt 
geen echte associaties met andere cactussen. Soorten die echter op een 
niet al te grote afstand voorkomen zijn Trichocereus candicans (een klein-

Volwassen exemplaar 
van G. valnicekianum 
groeiend tussen gras
sen. Typisch is de 
lange nestvormige 
naar boven gerichte 
bedoorning.



blijvende, half liggend groeiende soort), een vorm van Lobivia huascha 
(waarschijnlijk de variëteit crassicaulis) en Notocactus submammulosus 
Deze planten groeien in minder geëxposeerde posities op meer grazige 
plaatsen en in vele gevallen in de beschutting van struiken. N. submammu
losus bereikt in het berggebied rond Córdoba zijn meest westelijk gelegen 
groeiplaatsen en heeft als dusdanig van alle Notocactussen het grootste ver
spreidingsgebied daar dit vanuit Uruguay tot centraal Argentinië reikt.
Ik wil hier nog enkele andere typische planten vermelden. Naast verschillen
de Tagetes-soorten vonden we tot onze verrassing prachtig bloeiende groe
pen van Cosmea sp (familie der composieten), een plant die we onmiddel
lijk herkenden als een oude ''boerenbloem'' van bij ons die vroeger in bijna 
elke bloementuin of moestuin gekweekt werd en hier rond Córdoba haar na
tuurlijke leefomgeving heeft. Een andere verrassende ontdekking was een 
varensoort met een aparte "bloeistengel''. Zoals bekend vormen varens 
geen bloeistengel maar sporenhoopjes onderaan de bladeren. De gevonden 
soort vormde zijn sporen echter op een speciaal daartoe ontwikkelde 
"bloeistengel” , wat wel uitzonderlijk is.
Iets wat ons herhaaldelijk opviel in dit gebied was een rode gloed in bomen 
en struiken. Nader onderzoek leerde ons dat we hier te maken hadden met 
een roodbloeiende halfparasiet die als waardplant bepaalde bomen en strui
ken kiest. De planten behoren tot de familie der Loranthaceae, een Zuida- 
merikaanse maretakfamilie. Vertegenwoordigers van deze familie zijn over 
heel Zuid-Amerika ruim verspreid. Ze bloeien meestal met opvallende rode 
bloemen waarvan de kroonbladen sterk teruggeslagen zijn zodat de lange 
meeldraden en stempel onbeschut blijven. In centraal Chili nestelt een der
gelijke maretak-soort zich bij voorkeur op cactussen (zie Succulenta maart 
1986 met afbeelding).
Uit de grote plantenrijkdom van deze gebieden valt af te leiden dat er behoor
lijk wat regen valt. De gemiddelde jaarlijkse neerslag schommelt er dan ook 
rond 500 mm (ter vergelijking bij ons rond 700 mm), iets waarmee bij de 
cultuur van G. valnicekianum rekening moet worden gehouden.
van Akenstraat 66, 1900 Grimbergen

TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten jaargang 40,1989

Nr. 1. Rebutia heliosa in volle bloei siert de omslag van dit nummer. Over de kultuurproblemen met 
deze plant handelt een bijdrage van G. Gröner. M. Arnold wijdt een korte bijdrage aan Matucana 
fruticosa. J. Lüthy beschouwt Escobaria tuberculosa en haar variëteit varicolor als oecologische 
varianten van één soort en maakte een uitvoerige vergelijkende studie.
De nieuwbeschrijving van Pilosocereusbraunii wordt gepubliceerd door E. Esteves. D. Miller houdt 
zich bezig met het bewortelen van bolcactussen. De resultaten van een "ringbrief" over Echinoce- 
reus worden door W. Heyer openbaar gemaakt. K. Eckert bespreekt een nieuwe Trichocereus 
hybride.
Deze maand in de cactuscartotheek Gymnocalycium horridispinum en Mammillaria lenta 
Nr. 3. De titelpagina wordt gesierd door een bloeiend exemplaar van Sulcorebutia WK 167, een 
vorm uit de verwantschapsgroep van S. breviflora Over de planten uit deze verwantschapsgroep 
bericht G. Fritz. L. Diers geeft commentaar op de eerder gepubliceerde ideeën van de werkgroep
Discocactus over Discocactus pseudolatispinus
Parodia krahnii wordt als een nieuwe soort door W. Weskamp voorgesteld.
R. Schmied wijdteen beschouwing aan de cultuur van Huernia. H. Hoock is toe aan deel II van zijn 
opsomming van namen binnen het geslacht Astrophytum. Over Lobivia saltensis handelt een 
bijdrage van M. Föger. Tridentea longii wordt door M. Kienhöfer voor het voetlicht gehaald. U. 
Meve houdt zich bezig met de taxonomische positie van Tromotriche thudichumii Deze maand in 
de cactuscartotheek Escobaria robbinsorum en Notocactus minimus
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Nr. 4. De titelpagina van deze aflevering wordt gesierd door een bloeiende Mammillaria humboldtii, 
terwijl W. Heyer een bijdrage wijdt aan deze prachtige soort.
Van de hand van L. Diers en E. Esteves Pereira is de nieuwbeschrijving van Austrocephalocereus 
estevesii subsp. granditlorus G. Fritz vervolgt zijn opstel over de verwantschapsrelaties van 
Sulcorebutia breviflora Over de chemie van de fotosynthese bij succulente planten handelt een 
bijdrage van H. Fürsch. P. Schatzle bericht over zijn observaties aan Astrophytum capricorne var. 
minor. Over zijn ervaringen met Rebutia narvaecensis in vensterbankcultuur vertelt W. Lück. 
Pyrrhocactus paucicostatus vormt het onderwerp van de korte bijdrage van C. Doffing. W. 
Hoffmann wijdt een beschouwing aan mogelijke alternatieven voor het onttrekken van planten aan 
de "wilde" populaties.
Deze maand in de cactuscartotheek Ariocarpus retusus, Arthrocereus rondonianus, Lobivia maxi- 
miliana en Mammillaria carmenae Tevens wordt een register op de eerder verschenen "kaarten" 
gepubliceerd.
Nr. 5. Een bonte verzameling Echinopsis-hybnden is op de omslag van dit nummer afgebeeld, 
terwijl E. Kleiner een artikel wijdt aan cactushybriden. M. Voigt bespreekt Rhipsalis robusta, 
volgens schrijver geschikt voor centraalverwarmde behuizing. A. en E. Lutz schrijven hun reisim
pressies in het westen van de USA. Een reactie op een eerder gepubliceerd artikel over het type van 
Sulcorebutia steinbachii geeft B.E. Leuenberger. U. Eggli begeeft zich op het grensvlak tussen 
hobby en wetenschap; zijn eerste bijdrage handelt o.a. over etikettering. Over Tephrocactus 
handelt een bijdrage van G.F. Koch.
W. Rauh publiceert de nieuwbeschrijving van Ceropegia bosseri var. razafindratsirana, een nieuwe 
variëteit uit Madagascar.
H. Hoock is toe aan deel III van zijn /4sfropf7yTum-namenlijst. F. Gebhart geeft zijn ervaringen met 
het middel Plantosan, een produkt om zieke en kwakkelende planten weer op de been te brengen. 
In de cactuscartotheek deze maand Echinocereus mojavensis, Escobaria hesteri, Mammillaria 
duwei en Pyrrhocactus floccosus
Nr. 6. Setiechinopsis mirabilis siert de omslag van dit nummer en wordt behandeld in een bijdrage 
van W. Lück. A. Meininger bespreekt Mammillaria pennispinosa.
Tacinga braunii, een nieuwe soort uit Brazilië, wordt voorgesteld door E. Esteves Pereira.
W. Müller schrijft een In Memoriam Friedrich Ritter. A. en E. Lutz zijn toe aan deel 2 van hun 
reisverslag door het westen van de USA. M. Froger beschrijft zijn cultuurervaringen met Lobivia's 
terwijl P. Schatzle hetzelfde doet met betrekking tot de groene Echinocereussoorten. T. Brückl 
geeft een praktische tip voor mensen met plaatsgebrek in de kas. U. Eggli publiceert deel 2 van zijn 
beschouwingen over raakvlakken tussen hobby en wetenschap.
Deze maand in de cactuscartotheek: Glandulicactus uncinatus, Mammillaria nana, Uebelmannia 
gummifera en Agave margaritae
Nr. 7. Ariocarpus scapharostrus siert de omslag van dit nummer, terwijl W. Heyer een artikel aan 
deze soort wijdt. Over de cactusroof in Arizona handelt een overdruk uit de "California Staats- 
Zeitung". J. Lüthy was op de groeiplaatsen van Sclerocactus blainei en S. schlesseri en vertelt zijn 
ervaringen. Escobaria minima is het onderwerp van een bijdrage van A. Föhlich. R. Heine gaat in op 
de vraag of Lithops karasmontana var. tischeri een goede variëteit of slechts een kleurvariant is en 
concludeert tot het laatste. S. Fehrenbach houdt zich bezig met de bestudering van de waslaag op 
het bladoppervlak van Crassulaceeën. Ziekten en plagen zijn het gevolg van cultuurfouten, aldus de 
boodschap van M. Uhlig in een opstel over natuurlijke manieren van gewasbescherming.
W. R. Abraham geeft de nieuwbeschrijving van Notocactus scopa var. marchesii. Over het ontstaan 
van nektardruppelsaan Rhipsalis soorten bericht W. Burwo. K. Augustin vervolgt zijn relaas over de 
Sulcorebuta's en Weingartia's met een HS-nummer.
Over Mammillaria prolifera en M. multiceps handelt een bijdrage van W. Reppenhagen.
Deze maand in de cactuscartotheek Echinocereus grandis en Mammillaria blossfeldiana.
Nr. 8. Een fraai bloeiend exemplaar van Echinocereus pulchellus is afgebeeld op de titelpagina van 
dit nummer. P. Schatzle bespreekt deze soort in een bijdrage. H. Hoock vervolgt zijn opsomming 
van de namen in het geslacht Astrophytum
L. Diers geeft de nieuwbeschrijving van Rebutia walteri. M. Uhlig besluit zijn verhaal over de 
bestrijding van ziekten en plagen.
P. Braun is toe aan deel 6 van zijn revisie van Facheiroa. Commentaar op een eerder verschenen 
artikel over de verwantschapsrelaties van Sulcorebutia breviflora komt van E. Markus. C. Doffing 
beschrijft de Chileense landschapstypes, waarin cactussen groeien. Over hun succulentensafari in 
Afrika berichten D. Hardy en P. Weisser. W. Burow bericht overeen atavistische verschijningsvorm 
bij Rhipsalis De laatste bijdrage in dit nummer gaat over het 40-jarig bestaan van de DKG en het 40- 
jarig jubileum van dit tijdschrift.
In de cactuscartotheek deze keer Neoporteria multicolor, Discocactus pachythele, Escobaria 
vivipara var. vivipara en Echeveria atropurpurea
Nr. 9.De omslag van deze aflevering gunt ons een blik op de met cactussen begroeide hellingen van 
het beroemde Barranca de Venados in Mexico. Aansluitend een reisverslag van F. Krahenbühl. N. 
Gerloff stelt Notocactus stockingeri aan de lezers voor. De opsomming van Astrophytumnamen 
door H. Hoock gaat ook in dit nummer onverminderd door. Alweer een nieuwbeschrijving, ditmaal
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van Mammillaria albrechtiana door M. Wohlschlager. H. Antesberger bericht over het nut van 
(delen van) cactussen voor de Indianen.
Waar hobby en wetenschap elkaar ontmoeten bevindt zich ook U. Eggli, ditmaal handelt zijn 
bijdrage over succulenten in herbaria. N. Zimmermann publiceert een uitgebreid artikel, met 
determinatiesleutel, over het geslacht Mitrophyllum. Echinopsis calorubra wordt voorgesteld door 
W. Heyer. E. Moser geeft zijn cultuurervaringen met Hoodia bainii. Over Kalanchoe pinnata, een 
indringer in Costa Rica, bericht C. Horich.
Deze maal in de cactuscartotheek Borzicactus morleyanus, Mammillaria coahuilensis, Quiabentia 
zehntneri en Manfreda nanchititlensis
Nr. 10. Notocactus erinaceus siert de omslag van dit nummer en wordt besproken door W.R. 
Abraham. W. Reppenhagen komt tot de constatering, dat Mammillaria mazatlanensis en M. 
occidentalis synoniemen zijn. De eerste naam blijft gehandhaafd; de tweede verdwijnt in het rijk der 
synoniemen. H. Hoock zocht Echinocactus grusonii op in Mexico en bericht over zijn vondst. 
P. BraunenE. Esteves Pereira stellen een nieuwe soort voor: Arrojadoa beateae U. Eggli is toe aan 
deel 4 van zijn beschouwing over de raakvlakken van hobby en wetenschap. De mooiste Aeoniums 
worden voorgesteld door E. Kleiner. W. Gertel stelt Sulcorebutia inflexiseta in woord en beeld voor. 
In de cactuscartotheek deze maand Ariocarpus fissuratus en Mammillaria setispina 
IMr. 11. Neolloydia conoidea is afgebeeld op de omslag van dit nummer. A. Fröhlich brengt deze 
plant in verband met de naam N. grandiflora. R. Bölderl brengt een afbeelding van een mooie, doch 
voorlopig naamloze Lobivia
G. Frank brengt de nieuwbeschrijving van Echinocereus mombergerianus. Pereskia aureiflora 
wordt in woord en beeld voor het voetlicht gehaald door B. Leuenberger. C. Doffing brengt deel 2 
van zijn reisverhaal door Chili. Echinocereus fendleri var. albiflorus wordt door P. Schatzle voorge
steld.
In de cactuscartotheek deze maand Coryphantha calipensis en Denmoza rhodacantha
IMr. 12. Een standplaatsopname van Euphorbia echinus siert de omslag van dit nummer. F. Bayer 
schrijft hoe hij zijn Echinocereus brandegeei in bloei kreeg.
W. Reppenhagen publiceert weer een nieuwe Mammillaria: M. arroyensis. G. Gröner wijdt een 
artikel aan de Lob/V/a-hybride 'Wessners Anemone'. F. Polz was op de standplaats van Euphorbia 
echinus en bericht daarover. P. BraunenE. Esteves Pereira zijn toe aan deel 7 van hun revisie van het 
geslacht Facheiroa. Over de vegetatieve vermeerdering van cactussen handelt een bijdrage van R. 
Oeser. R. Bauer stelt Rhipsalis rauhiorum in woord en beeld voor.
G. Winkler & H. Wittau starten een serie artikelen over de planten, die door Walter Rausch 
gevonden zijn. Als eerste in deze nieuwe serie stellen zij Rebutia xanthocarpa voor.
De door Ritter als wellicht uitgestorven beschouwde Copiapoa rarissima is volgens bericht van 
Berger en Machler in 1986 in Chili weergevonden. C. Wolters en K. Flerm stellen Notocactus 
mueller-melchersii in woord en beeld voor.
Deze maand in de cactuscartotheek Encephalocarpus strobiliformis, Frailea friedrichii, Notocactus 
scopa en Agave polianthiflora.

A.B. Pullen

Wij zijn geschokt door het plotseling overlijden van onze Erevoorzitter: de 
heer

C. Smulders
24 december 1990.
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VAN DE REDACTIE

De vereniging en het maandblad Succulenta zijn weer een nieuw jaar ingegaan. 
Dat kan natuurlijk alleen doordat de getrouwe en enthousiaste leden zich voor 
de vereniging blijven inzetten. Deze maanden is dat enthousiasme van de leden 
vaak wat minder groot omdat de 'winterslaap' bij de succulente planten, een 
enkele uitzondering daargelaten, onze verzameling in zijn greep heeft. Dit hoeft 
echter niet op te gaan voor onze cactuscreativiteit.
Het kan ook in de koude wintermaanden een drukte van belang zijn. De ideeën 
voor het maken van het zaaitoestel uit het themanummer spreken u bijvoor
beeld wel aan en dat geeft toch al de nodige zaterdagen drukte door inkopen en 
hobbyen. De uitgebreide zaadlijst van het clichéfonds heeft u doen besluiten 
om dit jaar de al lang gewenste soorten ook eens te zaaien in plaats van jaren 
lang de kassen van handelaren vergeefs af te zoeken naar nu juist dié planten. 
En dat kan in de winter vaak al beginnen.
Daarnaast heeft zich wellicht bij sommigen van u de laatste maanden een klein 
maar zachtjes pulserend schuldgevoeletje genesteld in het onderbewustzijn. 
De redactie heeft al meerdere keren in het tijdschrift verzocht om een bijdrage in 
de vorm van kopij voor beginnende liefhebbers of over bijvoorbeeld kleinere 
geslachten. De laatste tijd waren de cephaliumdragers, de Matucana's, Pedio- 
cactussen en Agaves in Succulenta veel aan bod. Daardoor is er tijdelijk minder 
aandacht besteed aan mooie geslachten zoals Turbinicarpus, Gymnocactus, 
Escobaria, Neochilenia, Copiapoa, Parodia, Notocactusen Rebutia. Hoe is het 
met de huidige stand van zaken binnen die geslachten? Om van de overige 
succulenten nog maar te zwijgen. De aandacht die de vetplanten in ons 
maandblad krijgen is te weinig gezien de trend die momenteel bij verzamelaars 
ontstaat. Er is een wisselwerking tussen de geboden tekst in Succulenta en de 
geslachten die men verzamelt. Daarom is het goed om de aandacht weer eens 
te richten op geslachten die wat op de achtergrond raakten maar fraaie verza
melaarsplanten in zich bergen. Laat ik besluiten met het verbasteren van een 
oud gezegde: weer in het oog, weer in het hart.
J.J. de Morree.
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OP DE GROEIPLAATS
Op de groeiplaats van N otocactus polyacanthus  
(Link & Otto) Theunissen

NORBERT GERLOFF

Er zijn mensen die Cactus langsdorfii Lehmann (1826) en Echinocactus 
polyacanthus Link & Otto (1 827) als synoniem beschouwen. In dat geval 
zou de naam 'langsdorfii' voorrang hebben, omdat deze beschrijving eerder 
was (1 826). Friedrich Ritter had de beschrijving als voetnoot over het hoofd 
gezien en zag eerst de geïllustreerde beschrijving van de gelijknamige auteur 
uit het jaar 1828. Als je de beide afbeeldingen vergelijkt, dan vind ik het 
moeilijk om ze gelijk te stellen. Cactus langsdorfii heeft over het geheel ge
nomen meer gekromde doornen, die bij de schedel nog niet hun volle lengte 
bereikt hebben.
Ritter stelt dat, gezien de normale variabiliteit, deze bedoorning ook bij zeer 
oude planten van Notocactus polyacanthus zou kunnen verschijnen. Ikzelf 
heb geen planten in de vrije natuur gezien met gekromde doornen. 
Kenmerkend voor N. polyacanthus is dat de meeste doornen krachtig, recht 
en als een zeer goede bescherming (naar boven gericht) op de schedel 
staan. Voor de bloemen is het vaak erg moeilijk om zich tussen de doornen 
te openen. De afbeeldingen bij Link & Otto uit 1 827 geven dat ook redelijk 
weer. Ik spreek dus in het volgende reisverslag alleen over dat materiaal. Ik 
kan me ook niet verenigen met Ritters mening dat er een geslacht Wigginsia 
bestaat. Ik beschouw Malacocarpus als een ondergeslacht van het geslacht 
Notocactus.
Wanneer je, zoals ik, in de gelegenheid bent om een paar dagen met Fran- 
cisco Stockinger door te brengen, dan maak je natuurlijk allerlei plannen voor 
die paar dagen, die de nu al 70-jarige kunstenaar en cactusvriend uit Porto 
Alegre wil besteden aan een speurtocht naar planten. N. polyacanthus 
stond alleen al daarom boven aan mijn lijstje, omdat de vindplaats volgens 
Ritter niet ver van Porto Alegre moet liggen. Op 24 december 1 989 reed ik 
met F. Stockinger om 7 uur uit Porto Alegre weg, om na een uur rijden aan 
te komen in de heuvels ten westen van Guaiba, waar hij een populatie van 
deze planten wist te liggen. Bij ons in Europa hebben heel wat planten dit eti
ket, terwijl ze waarschijnlijk wat anders zijn dan de planten die ik toen in de 
natuur te zien kreeg.
De rit leidde ons via de BR 1 06 naar het westen door weidegebied en herbe- 
bossingszones, waar men voor de grote papierfabriek in Guaiba snelgroeien
de Noordamerikaanse pijnbomen aanplant. De habitat van N. polyacanthus 
ligt op één van de vele zandsteenplateau's, die over een lengte van circa 2 
kilometer aan weerskanten van de bochtenrijke zandvlakte te zien zijn (zie fo
to).
Aanvankelijk vonden we de planten in een gebied van misschien 0,5 ha, 
waar ze niet bodembedekkend groeiden, maar op eilandachtige kussens van 
mos en korstmos, in spleten van grotere stenen en tenslotte tussen groepen 
Dyckia's. Bij een tweede bezoek aan de habitat, tien dagen later, zagen we 
anderhalve kilometer verder nog een plateau met deze planten.
Omdat een Fazienda in de buurt van de eerste vindplaats de naam Cabano 
Creolo droeg, dragen mijn planten met de veldnummers GF 2 tot 4 ook deze
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plaatsaanduiding. De planten hadden knoppen en bloemen (net was icno,.. 
te nog vroeg in de ochtend), maar hadden ook minstens één oude bloei- 
krans. Ze leken precies op het materiaal dat Rudi Büneker in 1 985 bij Uhlig 
verhandelde. De grootste planten hadden een doorsnede van ongeveer 1 0 
cm en meestal dezelfde hoogte. Slechts tussen de dichte Dyckia's waren de 
planten ook langer.
Samen met N. polyacanthus (GF 2) vonden we zeer kleine, donkere exem
plaren van Frailea alacriportana (GF 3), die veelal in het mos of onder strui
ken groeiden. In rotsspleten of naast de rotsen (waar meer aarde te vinden 
was), vonden we ook enkele exemplaren van N. ottonis (GF 4). Groot wa
ren ze alleen in de beschutting van Opuntia's en vele waren beschadigd door 
het vee.
N. polyacanthus bood absoluut geen eenduidig beeld. Bij alleenstaande 
planten was de bedoorning bijna wit en tot 4 cm lang. Enkele planten sche
nen te spruiten, maar bij het losmaken ontpopten deze vermeende spruiten 
zich als zaailingen naast de moederplant. Andere exemplaren hadden eerder 
grijze doornen met bijna zwarte punten. Flet aantal ribben van de onderzoch
te planten varieerde van 1 4 tot 1 8. De planten bloeien hier als ze een door
snede van 5 cm bereikt hebben. Ik deed mijn best om van zo veel mogelijk 
verschillende plaatsen een exemplaar mee te nemen. Flierbij wees zich ook 
uit, hoe verschillend zich de afzonderlijke wortelsystemen kunnen ontwikke
len: op puinslag stonden de planten in zilvergrijze (korst)moskussentjes en 
de wortels breidden zich met fijne vezeltjes tussen mos en steen rond het

Groeiplaats van N. polyacanthus (GF2) ten zuidwesten van Guaiba. Foto: N. Gerloff



N. polyacantus? (GF99) b ij Dom Feliciano gelijkend op N. Spec. Waras 34 Foto: N. Gerloff

lichaam uit. Af en toe vond ik ook planten die in rotsspleten groeiden: zij an
kerden meestal met een krachtige, lange hoofdwortel in de spleten. 
Tenslotte vond ik dan toch nog een plant die echt aan de basis spruitte, het
geen door een foto wordt gestaafd.
Enkele dagen later zag ik bij Cazapava vormen van N. proliferum (Ritter) 
Theun., die erg leken op bovengenoemde vormen van N. polyacanthus. Op de 
naastliggende berg (de originele standplaats) zagen de exemplaren van N. 
proliferum er duidelijk anders uit.

De bloem van N. polyacanthus is werkelijk helgeel en ongeveer 4 cm breed. 
Op de vindplaats is - door de invloed van het weer - nauwelijks wol op de 
schedel of op de oudere areolen waar te nemen.
Bij de schedel zijn alle doornen afstaand. Eigenlijk is het alleen de 2-4 cm 
lange middendoorn, die zich later schuin naar beneden richt en 7 of 9 rand- 
doornen, die straalvormig om de areolen liggen. Deze randdoornen zijn tot 2 
cm lang, waarbij de twee bovenste ook als kleine middendoornen gezien 
kunnen worden.
De ribben zijn tot 1 cm diep, in dwarsdoorsnede boogvormig en tussen de 
areolen neusvormig opstaand. De epidermis van de planten varieert van 
grauwgrijs tot donkergroen.
De verder westelijk (bij Itapua) groeiende N. leprosorum , die ik enige dagen 
later ook te zien kreeg, heeft een lichtere epidermis en een minder sterke be- 
doorning. Er zijn echter ook alleszins vormen, die de verwantschap duidelijk 
aantonen.
Ik vermoedde dat N. polyacanthus ook zo'n 60 km verder westwaarts 
groeide, op de grens tussen Encruzilhada en Dom Pedrito. In de eerste da
gen van het nieuwe jaar vond ik daar met een andere begeleider slechts en
kele planten, die op het materiaal lijken dat jarenlang door de Firma Uhlig als 
"Wigginsia spec. Waras 3 4 "  werd verhandeld. Ik heb er jaren geleden al op
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gewezen, dat "W  3 4 " niets te maken heeft met N. neohorstii, zoals het eti
ket beweert. De planten met veldnummers Waras 34 zijn voor mij niets an
ders dan Notocactus polyacanthus (Link & OttolTheunissen. Deze planten 
hebben alleen een tweede bovenstaande middendoorn en zijn voor de rest 
nauwelijks te onderscheiden, hoe variabel de mate van bedoorning ook is. 
Toen we de dagen voor kerstmis om 1 0 uur 's ochtends verder trokken, 
wees de thermometer in de auto al 35° C aan. Ik was nogal onder de indruk 
toen ik mijn eerste grote populatie te zien kreeg. Op dit moment had ik nog 
geen idee dat de bezichtiging van andere vindplaatsen (in het bijzonder die 
met de groep Scopanae), veel meer arbeid en inspanning zou eisen.

Mauserstrasse 17, D 7140 Ludwigsburg 

Vert.: Gert-Jan van der Velden

Mesembryanthemaceae (LXX)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFt

119. Sphalmanthus N E. Brown
(afgeleid van sphalme = struikelen, strompelen en anthos = bloem Heeft betrekking op de wortelende uitlopers).

Tot de minst geliefde Mesem-geslachten behoren de geslachten van de 
halfstruikjes die een kruipende groeiwijze hebben. Naar alle zijden zenden zij 
hun uitlopers uit die op de meest ongelegen plaatsen wortelen. Heeft men 
zo'n plant in het kastablet of in de platte bak tussen andere planten staan en 
wil men de plant opnemen, dan trekt men vele, eromheen staande potten 
mee omhoog. Het is daarom verstandig dergelijke kruipers alleen buiten in 
de tuin te kweken in zeer zandige grond en ze voldoende ruimte te geven. 
Maar, zoals gezegd, erg aantrekkelijk zijn ze niet, ondanks hun dikwijls rijke 
bloei.
Sphalmanthus heeft een asstandige zaadlijst en behoort daardoor tot 
de onderfamilie Aptenioideae en wel in de ondergroep Aridariinae samen 
met Phyllobolus, welk geslacht overigens tegenwoordig ook tot Sphalman
thus gerekend wordt.
De bladeren zijn afgeplat cylindervormig tot zwak spatelvormig en smal. 
Veelal verwelken de oudere bladeren en verdrogen dan tot doornachtige 
aanhangsels en/of vallen af.
De bloemen verschijnen stuk voor stuk, alleenstaand of met 2 of 3 tegelijk 
aan vertakte bloeistengels. Bloemkleur witachtig, roze of rood. 
Vermeerdering door zaaien of door afstekken van niet-bloeiende uitlopers, 
dan wel van takjes waarvan men de bloemen en knoppen heeft verwijderd. 
Van het vrij grote geslacht zijn 3 5 soorten beschreven, waarvan de be
kendste zijn: S. fragilis met bleekgele bloemen, ca. 1 2 mm 0; S. canalicu
latus met roze bloemen en S. salmoneus, geelachtig-rood bloeiend, 1 5 mm 
0 .

Het natuurlijke verspreidingsgebied van Sphalmanthus ligt in het zuidelijke 
deel van Namibië, in het westelijke kustgebied en in een streek in het zuiden 
van de Kaapprovincie. Voorts in een klein gebied bij Bloemfontein in Oranje 
Vrijstaat.
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120. Stayneria L Bolus
(ter ere van W.F. Stayner).

Het in 1961 beschreven geslacht Stayneria is monotypisch en de enige 
soort is S. neilii (syn. S. littlewoodii).
Wegens zijn grootte — de struiken kunnen 1 m hoog worden! — is deze 
plant van weinig waarde voor de verzamelaar van Mesems.
Het geslacht is nauw verwant aan Ruschia, waarvan het alleen verschilt in 
het grotere aantal stempels en in zaaddozen die zich na opening niet meer 
geheel sluiten.
Stayneria neilii heeft opgerichte bladeren van zo'n 7 cm lengte. Ze zijn aan 
de bovenzijde afgeplat en eindigen in een punt. Aan de basis zijn ze gedeel
telijk per paar samengegroeid. De bladkleur is lichtgroen. De bloemen zijn 
wit en verschijnen eindstandig, meestal per 3 tegelijk, zich stuk voor stuk 
openend.
De plant kan buiten op een zonnig plaatje in de tuin gekweekt worden in een 
grondmengsel dat goed doorlatend en zandig is. Vermeerdering door zaaien 
en door stekken.
De vindplaats ligt in de Kaapprovincie, in het Worcester-district.

Stayneria

heilii

Tekening: 

A. de Graaf
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121. Stoeberia Dinteret Schwantes
(ter ere van E. Stöber).

Dit nauw aan Ruschia verwante geslacht omvat een tweetal (volgens Ja- 
cobsen 3) planten die tamelijk grote bossen of opgeschoten struiken vor
men.
De bladeren staan kruisgewijs aan de stevige stengels en zijn soms voor een 
deel aan de basis met elkaar vergroeid. Ze zijn onduidelijk driehoekig in 
doorsnede, enigszins bootvormig tot bijna bijlvormig, eindigend in een stom
pe punt. De bladeren zijn soms voorzien van kleine, donkere vlekjes, overi
gens donkergroen tot blauwgroen van kleur, dikwijls grijsachtig tot bruin
rood verkleurend. De bloemen verschijnen aan de uiteinden van de stengels 
in een los, vertakte scherm. Bloemkleur wit tot witachtig rood.
De planten zijn waarschijnlijk niet in cultuur, ondanks de gemakkelijke 
kweekwijze. Ze kunnen behandeld worden als de meeste struikvormige Me- 
sems, dus 's zomers buiten en 's winters koel en droog.
Vermeerdering door zaaien en stekken.
De twee door Herre genoemde soorten zijn S. beetzii, wit bloeiend, 1 0 mm 
0 en S. bic o lorata met tweekleurige bloemen, wit met rode punten, 1 2 mm 
©.
Het verspreidingsgebied ligt in het zuiden van Namibië en in een deel van de 
noordwestelijke Kaapprovincie, ter weerszijde van de uitloop van de Oranje
rivier.

Stoeberia bicolorata 

Tekening: A. de Graaf
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KRITISCH BESCHOUWD
Een m erkwaardig trio

J. LAMBERT IR. A.I.Gx.

Onder de zeer talrijke vertegenwoordigers van het geslacht Opuntia werd 
destijds door Karl Schumann, in het ondergeslacht Cylindropuntia, een wel 
afgebakende reeks onderscheiden, die hij 'Frutescentes' noemde. Deze be
stond uit de soorten O. salmiana, O. schickendantzii en O. spegazzinii, waar 
dan later nog in de "Nachtrage" O. albiflora werd bijgevoegd.
Ofschoon deze planten zowel morfologisch als biologisch een zeer logische, 
goed samenhangende groep vormden, werden zij door latere auteurs weer 
gescheiden door ze naar andere groepen of zelfs geslachten te laten verhuizen 
en door ze deels ten onrechte in synoniemie te brengen. Het blijken vooral 
Britton en Rosé te zijn, die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen: ze verwe
zen O. schickendantzii naar de reeks 'Aurantiacae' en brachten de drie andere 
soorten in synoniemie onder O. salmiana.
Dit lokte maar weinig protest uit; alleen Spegazzini brak een lans voor de naar 
hem genoemde O. spegazzinii, waarbij zijn argumenten inderdaad gegrond 
bleken. Verdere auteurs stoorden zich hier echter niet aan en volgden gewoon 
de indeling van Britton en Rosé. Backeberg maakte wel een onderscheid tussen 
de verschillende vormen; hij beschouwde spegazzinii en albiflora als variëteiten 
van O. salmiana, doch bracht deze soort onder bij het geslacht Austrocylindro- 
puntia, wat fout was.

Grote plant O. spegazinii 

Kleine plant O. salmiana O. salmiana JL204 Foto's van de schrijver



Indien men de teksten aandachtig doorneemt, krijgt men de indruk dat de 
betrokken planten in feite niet zo goed bekend waren en dat hier en daar 
verwarring tussen verschillende vormen is opgetreden.
Dat bijvoorbeeld K. Schumann bij de beschrijving van O. albiflora, gewag 
maakt van een tweelobbige stempel, duidt op een foutieve waarneming; bij al 
deze soorten is de stempel steeds 5 a 6-lobbig, doch de lobben blijven tegen 
elkaar aangedrukt, wat het tellen enigszins bemoeilijkt. En wanneer Backeberg 
stelt een Spegazzini in 1905, onder de benaming O. spegazzinii, de echte O. 
spegazzinii vermengt met O. salmiana var. albiflora, kunnen we dit slechts 
beamen. Tenslotte ziet het ernaar uit, dat noch Britton en Rosé noch Backe
berg, ooit de echte O. spegazzinii hebben gezien: inderdaad stellen zowel de 
figuren 88 en 89 van Britton en Rosé als de figuur 96 van Backeberg niets anders 
als vormen van O. salmiana voor.
Daar wij het geluk hadden, de soorten onder discussie zowel in de natuur als in 
de cultuur van wat dichterbij te mogen onderzoeken, leveren wij hierna het 
resultaat van onze waarnemingen en bedenkingen terzake.

1. Opuntia salmiana Parm.
Zoals reeds gezegd werd deze soort door Backeberg ten onrechte tot het 
geslacht Austrocylindropuntia gerekend. De bloemen zijn, zoals bij haar andere 
groepsgenoten, praktisch altijd steriel, en de voortplanting geschiedt op vege
tatieve wijze. Ritter vond evenwel gans uitzonderlijk een goed ontwikkeld 
zaadje op een Boliviaans exemplaar en dit bleek van het Platyopuntia-type te 
zijn. Hierdoor gesterkt bracht Ritter dan ook de soort onder in het geslacht 
Platyopuntia. Wij menen echter dat het ergens tegen de borst stuit, een soort 
die nooit het minste afgeplat segment vertoont als Platyopuntia te bestempelen 
en verkiezen dan ook de meer "neutrale” benaming Opuntia. Misschien kan 
ook wel een meer specifieke naam bedacht worden, zoals bijv. Salmiopuntia, 
vroeger voorgesteld door Fric, en daarna door Kreuzinger bekrachtigd.
Een ander karakter dat O. salmiana van Austrocylindropuntia (althans de 
Argentijnse soorten) onderscheidt, zijn de afvallende (decidua) blaadjes aan de 
jonge areolen. Bij O. salmiana en verwanten zijn ze slechts 1 a 2 mm lang en 
vallen zeer vlug a f; bij Austrocylindropuntia meten ze 1 a 2 cm en meer en blijven 
ze heel wat langer aan de planten gehecht.
De plant vormt struikjes van al dan niet vertakte, rechtopstaande segmenten. 
Volgens K. Schumann bedraagt de maximale hoogte 1 meter; bij Backeberg 
wordt dit dan 2 meter... Persoonlijk hebben wij zelden exemplaren van meer 
dan 1 meter aangetroffen; de meeste planten overschrijden zelfs de 60 cm niet, 
doch de groeiomstandigheden kunnen hier wel een rol spelen.
De huidskleur varieert van zuiver groen naar meer olijfgroen, met donkere 
strepen onder de areolen. De "stam" wordt houtig, en is bedekt met bruine 
schors, die barsten vertoont en kan afschilferen. Deze stam bereikt een diame
ter van 17 mm, terwijl dit bij de segmenten slechts 10 mm bedraagt; de lengte 
der segmenten is meestal 25 cm, doch kan ook wel eens tot 40 cm oplopen. Er 
zijn helemaal geen knobbels of tuberkels te bespeuren. De ronde, witte areolen 
worden slechts 1 mm groot; 1,5 mm op de stam. In het jeugdstadium dragen ze 
snel afvallende, roodachtig getinte blaadjes van ten hoogste 1 mm lang. Naast 
kleine, w itte glochiden verschijnen ook doornen aan de areolen; ze worden 
talrijker naarmate de areolen verouderen, tot een maximum van 8, met een 
lengte van 4 a 5 mm. (Volgens Schumann tot 8 mm; volgens Backeberg tot 15 
mm). Jonge doornen zijn w it, worden daarna meer roodachtig.
De bloemen vormen zich vrijwel overal op de segmenten; ze zijn ongeveer 20 
mm hoog, met een diameter van 25 mm. (Schumann: 25 mm; Backeberg 35
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mm). Het vruchtbeginsel is bladgroen, tonrond tot eivormig, met een hoogte 
van 9-15 mm en een diameter van 8-9 mm; het is bedekt met kleine areolen en 
aanzetten van spruiten.
De buitenste bloembladeren zijn zeer klein (ongeveer 2 mm), driehoekig, 
schubachtig, roze met karmijn puntje. De overgangsbladeren zijn geelachtig 
wit met roze middenstreep. De binnenste bloembladeren zijn volledig wit, 
spatelvormig, met een zeer klein spits puntje. De keel is groenachtig. De meel
draden zijn gevoelig (seismonastie), wat trouwens het geval is bij de grote 
meerderheid der Opuntioideae. Meeldraden en helmknoppen zijn wit. De stijl is 
eveneens wit, en de mooie, smaragdgroene stempel is verdeeld in 6 lobben. 
Bij de oorspronkelijke beschrijving wordt de bloemkleur aangegeven als "bleek 
geel". Ofschoon wij populaties uit een zeer uitgestrekt gebied mochten waar
nemen (van Córdoba tot Chaco) bleken de bloemen echter steeds overwegend 
wit te zijn, met slechts een klein snufje geel in de overgangsbladeren. Dit schijnt 
dus aan te tonen dat O. albiflora wel degelijk synoniem van O. salmiana is, en 
dat in dit geval het overeindhouden van een variëteit niet gerechtvaardigd is. 
We hebben ook bepaalde populaties aangetroffen (Tapia/Tucuman) waarvan 
de roze middenstreep op de overgangsbladeren meer intensief gekleurd is, wat 
een zeer fraai beeld schepf.
De rijpe vruchten zijn rood. Zoals gezegd zijn ze steriel, doch ontwikkelen een 
aantal spruiten die de vegetatieve vermeerdering verzekeren. Indien er niets 
gebeurt, vallen ze op de grond in de onmiddellijke nabijheid van de moeder
plant, schieten daar wortel en gaan zo het bosje aanvullen. Wanneer echter één 
of ander dier in aanraking komt met de vruchten, lossen deze zeer gemakkelijk 
van de plant en hechten zich vast in de vacht van deze toevallige transporteur, 
die aldus bijdraagt tot de verspreiding van de soort. Dit mechanisme kan het 
best worden vergeleken met die van ons inheemse kleefkruid, met dit verschil 
dat het hier geen zaden zijn, doch rechtstreeks stekken die de "uitzaaiing" van 
de soort verzekeren. Voor de liefhebber die deze plant kweekt heeft dit ander
zijds het onaangename gevolg dat men bij de minste aanraking vol "bolletjes" 
hangt, waarvan de talrijke glochiden een pijnlijke en langdurige irritatie veroor
zaken. O. salmiana is dus zeker geen kat om zonder handschoenen aan te 
pakken!

2. Opuntia spegazzinii Weber
Op 5 december 1988 vonden wij langs de weg naar Valle Grande (Provincie 
Salta), op een hoogte van 1200 meter, twee nietige stekjes van een cylindervor- 
mige Opuntia. Wat ons direct opviel was de merkwaardige blauwgroene huids
kleur van deze plantjes. In onze kas gekweekt ontpopten ze zich tot krachtige 
exemplaren die zich, zoals Spegazzini schrijft, reeds van veren zonder bloemen 
van O. salmiana laten onderscheiden.
De kleur is inderdaad licht blauwgroen, zonder het minste spoor van donkere 
strepen onder de areolen. De segmenten zijn forser dan bij O. salmiana, met 
een diameter van 17 mm en een lengte tot 40 cm; in tegenstelling met vroegere 
teksten zijn de tuberkels wel aanwezig: afgerond en sterk afgeplat, doch 
niettemin duidelijk waarneembaar. De stam blijft groen, met een diameter van 
20 mm. De ronde, witte areolen meten ongeveer 2 mm. Op de nieuwgroei zijn 
geen doornen aanwezig, dat wellicht tot de valse aantekening "supposed to be 
unarmed" heeft geleid, iets dat echter reeds door Spegazzini weerlegd werd. 
Later gaan de areolen zich geleidelijk meer bezetten met witte doornen: eerst 1 
a 3, daarna tot 6 hoofddoornen, plus nog een aantal kleine secundaire 
doorntjes. De langste doornen meten tot 12 mm, en blijven wit, net zoals de 
glochiden. De snel afvallende blaadjes aan de jonge areolen zijn groen en
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meten 1 a 2 mm.
De bloemen vormen zich slechts nabij het uiteinde der segmenten; ze zijn 45 
mm hoog, en 35 mm in diameter. Het vruchtbeginsel is blauwgroen, eivormig, 
met een hoogte van 20 mm en een diameter van 13 mm; het draagt kleine 
areolen, bezet met bruinachtig witte glochiden, en enkele afvallende blaadjes in 
het bovenste gedeelte. De buitenste bloembladeren zijn klein en driehoekig, 
groenachtig geel met een zwartbruin spitspuntje. De overgangsbladeren zijn 
geel met rode middenstreep die naar boven toe breder wordt en eindigen in een 
spits rood puntje. De binnenste bloembladeren zijn mooi goudgeel, breed 
spatelvormig, lichtjes getand en met een klein spitsje. De (gevoelige) meeldra
den zijn wit, evenals de helmknoppen. De stijl is wit, en draagt een groene, 
5-lobbige stempel.
De vrucht blijft blauwgroen. Doornen en glochiden zijn even agressief als bij O. 
salmiana, het blijft dus aanbevolen de soort met dezelfde voorzichtigheid te 
hanteren.
Ons inziens zijn de verschillen tussen deze soort en O. salmiana goed afgete
kend en voldoende belangrijk om ze als een volwaardige, aparte soort te 
beschouwen. Hiervoor is geen nieuwe naamgeving nodig: het volstaat de 
oorspronkelijke benaming van Weber in ere te herstellen.

3. Opuntia schickendantzii Weber
Vooral in dejonggroei is deze soort eveneens blauwachtig tot grijsachtig groen, 
doch gaat daarna over naar meer donkergroen, soms zelfs met een licht rode 
schijn. De vertakte struiken bereiken een hoogte van 1 a 2 meter. De stam is' 
rond, met een diameter van 4 cm en meer; de jonge spruiten zijn eveneens 
cylindrisch, doch oudere zijdelingse segmenten worden afgeplat. De lengte der

O. spegazzinii JL 247 O. schickendantzii JL 296 Foto's van de schrijver
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EVENEMENTENKALENDER 1991
7-10 Mrt Tuinbeurs te Doetinchem
13 Apr Algemene ledenvergadering in 

Steyl-Tegelen, info in het 
Februari-nummer.

20 Apr Bijeenkomst van de Algemene 
Studieclub bij Hr Rubingh in 
Soest.

27-28 Apr Beurs en tentoonstelling afd 
Haarlem, info T. de Droog 
023-364325.

27-28 Apr Jaarlijkse bijeenkomst van 
Internoto, deze keer in Neder
land op de Flevohof, info bij 
F.R. de Groot.

4 Mei Friese cactus en vetplanten
beurs in Leeuwarden, info in 
het Januari-nummer.

5 Mei Ruilbeurs, Cactusvrienden
Limburg, Dekenstr 40 te Zolder

9 Mei Cactustentoonstelling en
beurs in de Achterhoek, info in 
het febr.-nummer.

18 Mei Open dag afd Zeeland, info bij 
Bertus Spee.

19 Mei 2e Grote Beurs van Cactussen 
en Vetplanten van afd Brabant- 
Belgie, in zaal de Witte Leeuw 
te Vilvoorde.

25 Mei Goudse cactusbeurs, info in 
het Januari-nummer.

25-26 Mei Tentoonstelling van Leuchten- 
bergia in het Dienstencentrum, 
Schoolstr 44 te Schilde.

25 Mei-2 Juni Cactustentoonstelling in Bota
nische tuin Overloon rond col
lectie van Beuningen. ???

1 Juni 3e Vlaamse cactusbeurs door 
de club van POEKE.

2 Juni Jaarlijkse tentoonstelling Cac- 
tusweelde afd Noorderkem- 
pen, info Hanendreef 63, 2930 
Brasschaat.

8 Juni 3e Ruil- en verkoopbeurs afd 
Leiden.

16-22 Juni 24e Biennial Convention van 
de Cactus en Succulent 
Society van America, te hou
den in San Antonio, Texas. Info 
bij Claude Townsend, 5102 Vil- 
lage Green, San Antonio, 
Texas 78218 USA.

30 Juni 10e Open-Deur-Dag van Gru- 
sonia.

24 Aug Ruilbeurs afd. West Brabant.
31 Aug Beurs inZutphen.
7 Sept Cactus- en vetplantenmarkt te 

Nijmegen.
7-8 Sept ELK???
5 Okt Cactusbeurs van het Noorden

te Zuid Laren.

AFDELINGSNIEUWS 
Afd. Achterhoek.
Febr, jaarvergadering en lezing door Hr Hoog
straten. Mrt, zaaien, verpotten, grondsamenstel- 
ling etc
Afd. Arnhem.
14 Mrt. Hr. C. Visser over Amerikaanse zeld
zaamheden rond de Kreeftskeerkring.
Afd. Brabant-België.
22 Febr, Hr F. Vandenbroeck over Venezuela. 
29 Mrt, Hr J. Claes, gespreksavond over kamer
planten.
Plaats; Horteco, de Bavaylei 119 Vilvoorde. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
7 Mrt, Jaarlijkse feestavond.
21 Mrt, Gezamenlijke vergadering te Groningen, 
spreker Hr Braamhaar
Plaats; Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam. Aanvang 19.40 uur.
Afd. Drenthe.
6 Mrt, Quiz door J. van Eijsden
Afd. Flevozoom.
18 Febr, Vervolg diaserie cactussen en vetplan
ten door de eigen leden.
18 Mrt, Hr Prestle, een reisverslag over vind
plaatsen van Frailea, Notocactus en Gymnocaly- 
cium.
Plaats; Groen van Prinstererschool, Verkeers
weg 51, Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Fryslan.
12 Mrt, Dia's over Zuid Afrika door Hr D. de 
Jonge.
Plaats; Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, 
Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Gooi- en Eemland.
14 Mrt, bijeenkomst.
Plaats; Grote zaal van Goede Herderkerk, Simon 
Stevinweg 146, ingang Lieve de Keylaan, Hilver
sum. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Gouda e.o.
21 Febr, lezing voor beginners door Hr J de Vries. 
21 Mrt, Hr. R. van Donkelaar met een reisverslag 
van Indonesië.
Plaats; " t  Brandpunt' Turfmarkt 58.Gouda. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. ’sGravenhagee.o.
28 Febr, Hr Andries Bongaarts verzorgt deze 
avond.
Plaats; Grote zaal sporthal 'Zuidhaghe', Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen.
21 Febr, Lezing door Hr Schwaab over de vocht
huishouding bij cactussen.
21 Mrt, Gezamenlijke avond met afd Delfzijl en 
Drenthe, reisverslag van Hr Braamhaar door het 
zuiden van de V.S.
Plaats; Bovenzaal van de Hortus de Wolf in 
Haren. Aanvang 19.30 uur.
Afd Hoeksche Waard.
14 Mrt, diaserie van J.Magnin, van Pereiskia tot 
Mammillaria.
Plaats; Natuur Educatief Centrum te Numans- 
dorp. Aanvang 20.00 uur
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Afd. Nijmegen.
5 Mrt, Hr Essers, algemeen.
Plaats; Opleidingscentrum ’t Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Tilburg.
11 Mrt, Hr. Lde Meuter met vetplanten algemeen.
Afd. Utrecht e.o.
14 Mrt, lezing over rotsplanten door Hr Lubbers 
uit Twello.
Plaats; Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, 
Utrecht. Aanvang 20.00 uur.
Afd. West-Brabant.
16 Febr, bijeenkomst. 16 Mrt, bijeenkomst. 
Plaats; Café rest. ‘De Linden', Markt 82, Etten- 
Leur. Aanvang 20.00 uur.
Afd. West Friesland.
25 Febr, Dia-lezing door de gastheer Hr Herenius, 
Wervershoof.
Afd. Ysselstreek.
22 Febr, Lezing over Zuid Afrika te Zutphen.
Afd. Zaanstreek.
1 Mrt, Johan Pot met een film over zijn reis door 
Peru.
Plaats; Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaan
dam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Zeeland.
22 Febr, bijeenkomst met o.a.discussie zaaien en 
opbouw van de verzameling, plant v/d maand 
Haageocereus.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid Limburg.
5 Mrt, praatavond en een loterij.
Plaats; Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert. Aanvang 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN.
Cactus-Flora.
26 Febr, Hr R. Nijs Mexico. 26 Mrt, Hr. Vandeca- 
veye praktijk + enten.Plaats, Prov. Instit. voor 
tuin- en landbouw Mechelsevest 3000 te Leuven. 
Cactusvrienden Limburg.
18 Febr, Zaaien, theorie en praktijk. 18 Mrt, Dia- 
voordracht door hr F. Vandebroeck over Neder 
Californië.
Plaats; Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. 
Aanvang 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
21 Febr, Panelgesprek over zaaien met prakti
sche voorbeelden.
21 Mrt, Diavoordracht over Mexico door Hr van 
Hoofstadt.
Plaats; Lokaal ‘Vogelzang', Miksebaan 25, Bras- 
schaat. Aanvang 20.00 uur.
Grusonia.
8 Mrt, Brazilië door Louis van Criekinge.
Plaats; Jeugdclubhuis Prinsendreef te Ardooie. 
Aanvang 20.00 uur.
Isiaya.
1 Mrt, Rotsplanten en hun toepassing door Ver- 
voort.
Plaats; R.B.S./R.M.S., Stationstraat 82, Aalter. 
Aanvang 20.00 uur.
Leuchtenbergia.
15 Mrt, California door F.Lampo
Plaats; Dienstencentrum, Schoolstraat 44,
Schilde. Aanvang 20.00 uur.

SUCCULENTA PLANTENCENTRALE

Deze Centrale is de opvolger van RZH. Het principe van ruilen zonder huilen was uitstekend, maar 
naar onze ervaringen werkt het niet meer vandaar deze aanpassingen.
Er zijn voldoende mensen die,
* te goede zaai resultaten hebben en onvoldoende plaats
* of specialisten die heel byzondere plantjes zaaien en er een paar overhebben
* of b.v. onderzoekers die controle uitzaaingen doen.
Al die mensen die hun overtollige, gezonde en vaak byzondere planten een goede bestemming willen 
geven.

De centrale heeft het volgende oogmerk;
Een gegevensdepot om liefhebbers die planten zoeken of willen aanbieden bij elkaar te brengen. 
Daartoe worden de volgende spelregels gehanteerd:
* De deelname aan deze PI antencentrale is voorbehouden aanSucculenta-leden.
* Plantjes worden tegen een faire prijs te koop aangeboden.
* aanbieders sturen een lijst met aangeboden planten naar Mevr van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 

6741 KM Lunteren.
* In deze lijst zijn de volgende gegevens opgenomen, naam plantjes, afmeting, herkomst zaad en 

gevraagde prijs.
* Daarnaast naam, adres, telef en gironummer van de aanbieder.
* Alleen getypte lijsten op A4 formaat worden geaccepteerd.

Elk lid dat belangstelling heeft voor deze lijsten kan deze aanvragen door fl 5,- te storten op giro 
3960475 t.n.v. R.Z.H., Molenweg 56 te Lunteren, onder vermelding van, lijst plantencentrale.
De gegevens en verschuldigde bijdragen ontvang ik graag voor 1 April 1991. De gebundelde lijsten 
worden dan zo spoedig mogelijk na deze datum verzonden.

E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren
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D O U G  a n d  v i v i  r o w l a n d ,
2 0 0  S P R IN G  R O A D , K E M P S T O N . 
B E D F O R D , E N G L A N D  M K 4 2  8 N D .

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

FRANS NOLTEE
Ruim 1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS sortimentslijst aan.

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

Cactuszaden en Tillandsia’s
Vraagt onze gratis zaadlijst met meer dan 
3000 soorten en variëteiten aan.
Naast een uitgebreid assortiment cactus
zaden vindt u ook: Euphorbia, Pachypo- 
dium, Agave, Yucca, Cycas, Datura, 
Eucalyptus, Passiflora, Conophytum, Lit- 
hops, Mesembryanthemum, Musa- 
Bananen, Palmen, Palmvarens en nog 
vele andere zaden van (Succulente) plan
ten. Tevens een groot assortiment Tilland
sia’s. _  . . . . .

G. Kohres
WingertstraBe 33 

D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.

Geopend van 30 maart tot 1 november op zaterdag van 10 en 3 uur. Verder op afspraak.

ro s u a c n  i i iu  n  , , ■ .
D-7820 Titisee-Neustadt r lO rS -D U C n /Id R a e l  Tel. 0 76 51 / 25 10

NIEUW! WernerReppenhagen DIE GATTUNG MAMMILLARIA
Het eerste complete overzicht. Formaat 17x24 cm, ca. 650 pag. en ca. 320 
kleurenfoto’s in twee banden.

VERMINDERDE VOORINTEKENPRIJS
Deel I en II DM 238,-. Deel I DM 119,-en deel II DM 119,- 

Prijs incl. porto, verpakking en BTW 
Deel I verschijnt in het eerste kwartaal, deel II voor eind 1991.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641 
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 17.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 16.00 uur

VRAAG VANDAAG NOG DE
NIEUWE CATALOGUS AAN!
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Lelystad 12 Jan 1991
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 nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op 13 April 1991. Deze zal 
worden gehouden in Hotel-restaurant Villa Elise, St.Michaelstr 4 te Steyl-Tegelen.
Aanvang 11.00 uur, voor aanvullende informatie zie programma elders in dit blad.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 27 Okt 1990.Deze notulen 

staan afgedrukt in het nummer van Jan 1991.
3. Mededelingen en beleidszaken.
4. Ingekomen stukken.
5. Verslag van de voortgang van onze deelname aan de Floriade.
6. Jaarverslag van de secretaris.
7. Jaarverslag van de instellingen, deze staan afgedrukt in het Jan-nummer.
8. De balans 1990, deze staat afgedrukt in het Maart-nummer en verslag van de kascommissie.
9. Benoeming van een nieuwe kascommissie.
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden.de penningmeester is aftredend en niet herkiesbaar, kandi

daat Hr. B. Krijnen uit de afd Eindhoven.
Bestuurslid mevr. E. van Die is ook aftredend per mei 1991, zij is wel herkiesbaar.
Er is nog een bestuurslid vacature, hiervoor heeft zich de heer J.W.A.M Jagerszky, van de Afd. 
Eindhoven gemeld.

11. Rondvraag.
12. Vaststellen datum en plaats volgende Algemene Vergadering, voorstel is 2 Nov 1991, in de 

Reehorst te Ede.

F R. de Groot, secretaris

AAN DE LEDEN VAN SUCCULENTA EN DEELNEMERS AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADE
RING VAN 13 APRIL 1991, TE STEYL-TEGELEN.

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 13 april 1991 in Hotel-Restaurant 
Elise, St. Michaelstraat 4 te Steyl-Tegelen. Villa Elise, gelegen op 50 meter afstand van de botanische 
tuin Jochumhof, is per auto beschikbaar door op de weg Venlo-Tegelen-Roermond in Tegelen de afslag 
naar het veer over de Maas naar Baarlo te nemen. Na ongeveer 450 meter bent U dan bij het hotel. Zij 
die per openbaar vervoer komen zullen, indien zij dit telefonisch kenbaar maken aan de heer J. 
Schraets te Venlo (077-510502), aan het NS-station Venlo worden afgehaald. De dagindeling ziet er als 
volgt uit: vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie en limburgse vlaai. 11.00 uur aanvang vergadering.12.00 
uur lunchpauze met gelegenheid tot bezoek aan de Jochumhof. 14.00 uur voortzetting vergadering. 
Gelegenheid tot het gebruiken van de lunch in Hotel-Restaurant Villa Elise zal er uitsluitend zijn voor 
hen die vóór 25 maart 1991 het daartoe verschuldigde bedrag ad f 16,- hebben overgemaakt op 
bankrekening 17.41.18.910 t.n.v. M. Bieshaar te Roermond inzake Succulenta Noord en Midden 
Limburg. Het girorekening nr. van de Rabobank Roermond is 10.49.241.

J.H.H. Raemakers, 2esecretaris 
afd. Noord- en Midden-Limburg.

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER

Beste leden van Succulenta,
Op dit moment zijn er nog leden,die hun contributie voor 1991 niet voldaan hebben. Waarschijnlijk is 
het U ontschoten. Om kosten te vermijden door verwijdering uit het ledenbestand vraag ik U om alsnog 
en zo spoedig mogelijk te betalen.

Jos Vrenken
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Cactustentoonstelling en beurs afd. Achter
hoek
Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, zal de 
afdeling Achterhoek een grote cactustentoons
telling en beurs houden.
Een en ander zal plaatsvinden in en om het 
E.N.O.-gebouw te Groenlo. De openingstijden 
zijn van 10.00-17.00 uur.
Nadere inlichtingen bij Mevr. A. Heijnen, nr. 97 II, 
7116 TC Kotten, tel. 05430-64314.

OPROEP AAN DE LEDEN 
VAN SUCCULENTA

De Redaktieraad zal trachten om op zo 
kort mogelijke termijn met een vragenru- 
briekte beginnen.
"Lezers vragen”  zal maandelijks een 
vaste plaats krijgen.
Stuurt uw vragen naar de Redaktieraad 
p/a Prinses Beatrixlaan 10, 7711 KG 
Nieuwleusen.

A.B. Pullen

Overzicht van de afdelingsgrootte per 31 Dec 1990.

Evenals het voorgaande jaar volgt hier weer een overzicht van de ontwikkeli ng van het aantal leden per 
afdeling.
De gegevens krijgen meer waarde als ze in het perspectief van een aantal jaren geplaatst worden. 
Omdat we pas in een opbouwperiode van onze gegevensbestanden zijn ontstaat hier nog geen 
volledig beeld. Er zijn toch wel een aantal zaken zichtbaar.
De 'buitengebieden' Brabant, Zeeland, Noord- en Zuid Limburg, en Ysselstreek zijn de grotere 
afdelingen. Terwijl de ‘moeilijkheidsgraad' daar hoger is, door b.v. geringe bevolkingsdichtheid en 
grote afstanden die afgelegd moeten worden voor afdelingsavonden, kasbezoek of wat dan ook. 
De Succulentenhobby zakt naar het Zuiden.?
Kijk verder eens naar de verschillen in een aantal afdelingen ten opzichte van het vorig jaar,er zijn niet 
alleen een fors aantal verschuivingen maar vooral de daling van bijna 6%. Een daling die zich al vanaf 
1979, vrijwel uitsluitend bij de niet aangesloten leden plaats vond, strekt zich nu ook uit naar een aantal 
afdelingen. Er zijn SLECHTS 10 AFDELINGEN GELIJK GEBLEVEN OF IETS GEGROEID.

U kunt zelf wel uw konklusies trekken.
Volgorde afdeling jaar 90 89

01 Nrd-Midden Limburg 63 68 18 Arnhem 31 33
02 Eindhoven 60 62 18 Rotterdam 31 34
03 Zuid Limburg 54 57 20 Amsterdam 30 36
0 4 ’sGravenhage 48 61 20 Den Helder e.o. 30 30
05 Ysselstreek 43 35 22 Brabant-België 28 30
06 West Brabant 42 42 23 Kennemerland 27 26
06 Zeeland 42 46 24 Gooi en Eemland 26 29
08 Utrecht e.o. 38 43 25 Zaanstreek 20 21
09 Fryslan 36 37 26 Delfzijl e.o. 18 19
09 Tilburg 36 40 27 Dordrecht e.o. 15 20
11 Groningen 34 42 28 West Friesland 13 10
11 Zwolle 34 32 29 Voorne Putten & Roozenburg 12 15
13 Flevozoom 33 30 30 Haarlem 11 13
13 Gorinchem Den Bosch 33 33 30 Hoeksche Waard 11 16
15 Leiden 32 39 32 Achterhoek 9 8
15 Nijmegen 32 35 33 Drenthe 7 ' 8
15 Gouda 32 22 Totaal aantal aangesloten leden

was
1011
1072

Indien er verschillen mochten zijn met uw eigen gegevens dit gaarne opnemen met de ledenadmini
stratie.
John van Eijsden, Rob de Groot.
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IN MEMORIAM

CAS SMULDERS

Op maandag 24 december 1990 overleed te Mierlo, op 82-jarige leeftijd, de Heer C. Smulders, 
oud-voorzitter en ere-voorzitter van de afd. Eindhoven; een bekend figuur in de cactuswereld. 
Een man ook met uitzonderlijke kwaliteiten. Eenvoudig, hartelijk, behulpzaam, puur liefhebber 
inde wereld van de succulenten. In 1951 nam de heer Smulders het initiatief voor het oprichten 
van de afdeling Eindhoven. Vooral aan hem is het te danken dat onze afdeling kon groeien. De 
maandelijkse bijeenkomsten werden te zijnen huize gehouden in een ruimte die hij als verga
derzaal had ingericht. Gezellig, kosteloos en .... altijd een grote catusverzameling bij de hand. 
Gastvrij zorgde Mevr. Smulders, met enkele dames/leden, voor de koffie. Lang voor deze tijd 
had hij ook reeds contacten in het buitenland. Bij De Laet in Belgie, de kwekers Haage en 
Winter in Duitsland, Wenzel in Tsjecho-Slowakije, Blosveld en Backeberg kocht hij al zaden en 
planten. Ontelbaar vele catusvrienden en aspirant-vrienden heeft hij in zijn kas ontvangen, 
zelfs uit Rusland. Ontelbare discussie’s gevoerd, vooral als het ging over de naamgeving. Voor 
iedere bezoeker had hij wel een of meerdere plantjes als stimulans, zodat de planten van 
Smulders wijd verbreid zijn. Ook is hij nog een aantal jaren lid geweest van ons Hoofdbestuur. 
Hij was een trouw bezoeker van de studie-bijeenkomsten, zoals de Grasheuvelconferentie, de 
Werkgroep Hoekelom, de E.L.K.-weekenden. Hier trof hij vele bekenden en vrienden. Met hem 
maakte onze afdeling vele excursies, die altijd door hem werden georganiseerd. Hij was de 
motor, de stimulans van onze vereniging. Tot 1977 bleef hij afdelings-voorzitter. Bij zijn afscheid 
als zodanig werd hij met algemene instemming tot Ere-voorzitter van ” zijn” afdeling benoemd. 
Landelijk werd hij tot "lid van verdienste”  benoemd, welke onderscheidingen hij nog vele jaren 
met ere mocht dragen. De belangstelling voor de hobby bleef, al moest hij de laatste jaren veel 
van het werk aan anderen overlaten. Regelmatig was hij nog op onze bijeenkomsten. Daags 
voor Kerstmis werd dit welbestede leven afgesloten. Bij de begrafenis op 29 december jl. 
hebben we afscheid genomen van deze gave mens, die zovelen aan zich wist te binden. Moge 
hij rusten in vrede.

Succulenta afdeling Eindhoven.
J. v.d. Ven-v. Gerwen. januari 1991
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OPROEP

Open brief aan de leden, wonende in de aangrenzende gebieden van Friesland, Drente, Groningen, en 
de kop van Overijssel (zie gearceerd gebied op het kaartje). In dit gebied waar de leden van Succulenta 
op een tamelijk verre afstand wonen van de plaatsen, waar de omringende afdelingen hun bijeenkoms
ten houden, leeft bij enkele verspreid in het vermelde gebied wonende leden het voornemen om 
informele bijeenkomsten te houden over onze liefhebberij. In eerste instantie wordt aan Oosterwolde 
als plaats van samenkomst gedacht. Diegene, die actief of passief aan dergelijke bijeenkomsten zou 
willen deelnemen, gelieve dit op te geven aan P.N. Aarsen, Duisterweg 13, 8431 VT Oosterwolde Fr., of 
Y. Kramer, Hegedijk 120, 8404 GE Langezwaag (telefoon 05130-88140).

SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992! floriaèe

DEN HAAG -ZPETERMEER1992
H O L L A N D

Als u dit leest heeft op 6 februari jl. de Werkgroep Floriade de tweede werkbespreking al gehouden. 
Volgende maand hopen we u daarover wat te vertellen.
Omdat wij, net als u ongetwijfeld, wel iets meer wilden weten over de plannen voor de presentatie van 
Succulenta op de Floriade, zijn we rond 'de jaarwisseling een avondje gaan praten met de artistiek 
ontwerper, Nico Uittenbroek. Velen van u zullen hem wel kennen, van een bezoek bij de firma Edelman 
in Reeuwijk waar hij al vele jaren werkzaam is. Anders wel van een van zijn lezingen die hij in de laatste 
jaren voor diverse afdelingen gehouden heeft.
Het Floriade-terrein ligt links van de spoorlijn en de autoweg Gouda-Voorburg bij het dubbelstation 
Zoetermeer, het is dus zeer goed bereikbaar per trein. Wie er wel eens per spoor gepasseerd is heeft 
kunnen zien dat er enkele jaren geleden al heel wat gegraven is, heuvels, wegen en vijvers zijn 
aangelegd, ook diverse boomgroepen en -rijen staan er al geruime tijd te groeien. Ergens op het grote 
terrein is ons plekje gereserveerd.
Er worden drie aan elkaar geschakelde kassen van het Venlo-type geplaatst, elk 8 m breed en 24 m 
lang, ze staan verschoven ten opzichte van elkaar. Zoals bekend delen we de ruimte met de Neder
landse Fuchsiavereniging, de noordelijke kas is voor de Fuchsia’s, de andere mogen wij vullen. Als u 
met schrik berekent dat er bijna 400 m2 beplant zal moeten worden dan schrikt u te snel. Er moeten 
namelijk paden zijn voor het publiek, bijna 2,5 m breed volgens de voorschriften, ook willen we 
informatie kunnen verschaffen. Er blijven ruim 200 m2 als landschap in te richten oppervlak over. De 
schets geeft in grote lijnen aan hoe de indeling ongeveer zal worden.
Het Informatiegedeelte, ’Casa Succulenta’ genoemd, wordt uitgevoerd in 'haciënda stijl’ en heeft een 
gesloten deel om even rustig te kunnen zitten praten. De buiten’muren' van de haciënda die van de 
ingang en het buitenpad af zichtbaar zijn zullen worden gebruikt om decoratieve planten in exclusief 
keramiek te exposeren.
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Het open gedeelte moet aangekleed worden met foto’s, platen, oude gereedschappen, tijdschrift 
Succulenta door de jaren (originelen of kopieën), tekeningen of schilderijen en dergelijke,afhankelijk 
van wat er onder de leden beschikbaar is. Ook komen er planten in plantbakken en mexicaans 
aardewerk in d e ’raamnissen’ .
Het loopt over in het deel met hobbykasjes en platte bakken, daar laten we zien hoe de liefhebber zijn 
planten herbergt, bijzondere planten kunnen daarin achter slot veilig opgesteld worden! Via wat 
verwisselbare bakken met bloeiende planten komen we in het afrikaanse landschapsdeel. Omdat de 
kas daar het hoogst is kunnen we er een heuvelachtig landschap aanleggen.
Langs de lange zuidwand laten we min of meer systematisch de ontwikkeling zien van de Cactusfami
lie, loofcactussen, opuntia’s, zuilen en dan van grote naar kleine bolcactussen. In vak 10 komen 
laagblijvende planten, afgewisseld met wat de vakman dood materiaal noemt, stronken, gedroogde 
bloeiwijzen enz., zodat men vanaf de zuidelijke ingang direkt een overzicht heeft over de Fuchsia’s en 
het Mexicaanse landschap. Dit ligt onder de nok van de middelste kas, dus ook daar kunnen we de 
hoogte optimaal benutten.
Wie in 1989 de Show in de Utrechtse Hortus bezocht heeft kan zich nu al wel een voorstelling maken 
hoe het ongeveer worden gaat. De afdelingen Utrecht en Gouda hebben daar al veel nuttige ervaring 
opgedaan. Onder andere weten we daardoor dat er bij de opening mensen zullen zijn die komen 
vertellen dat ze nog prachtige planten hebben die ze graag ter beschikking willen stellen. Daar hebben 
we niets aan! Voor een fraaie indeling en kompositie moeten we tijdig weten waar we op kunnen 
rekenen, zodat uw bijdragen zo goed mogelijke geplaatst kunnen worden. Bel Nico, (01829)4068 na 18 
uur, als u ideeën heeft over de inrichting van de tentoonstelling. Voor alle andere onderwerpen is het 
kontaktadres: Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), Cronestein 17, 2804 EK Gouda.
En . .. Vergeet niet: Postgiro 680596 tnv. Penningmeester Succulenta staat open! Zet op uw overschrij
ving: Floriade '92. Reken maar dat we hier op terug blijven komen!

WORDT VERVOLGD!
Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135.

1 Ingang l luchtsluis
2 Expositi» beplante 

keraaiek
3 Infostand gesloten deel
4 Infostand open deel
5 Hobbykasjes, platte bak
6 Wisselbakken
7 Afrika, landschap

8 Pergola, rustbank
9 Cactussen van Pereskia 
naar zuil- en bolcact.

10 Caudexplanten
11 Echeveria, Sedue, 

Seepervivua
12 Mexico, landschap
13 Geaengd landschap

14 Overgang naar 15
15 Fuchsia Vereniging
16 Fuchsiaplein
17 Cactusplein, 

aangekleed eet 
planten in kuipen

„ en grote schalen 
i. ̂‘Heuvel

AAN ALLE AFDELINGSSECRETARIATEN

Het verenigingsjaar 1990 is weer voorbij. Het secretariaat verwacht uw jaarverslagen, financiëel 
overzicht, bestuursmutaties en ledenlijst. Wilt U een en ander op zo kort mogelijke termijn naar het 
secretariaat sturen.

Rob de Groot
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VERKOOP ZADEN CLICHEFONDS.

Zoals gebruikelijk, wordt ook nu een lijst gepubliceerd van soorten uit de zaadlijst van het december
nummer van Succulenta waarvan nog voorraad aanwezig is. Omdat deze lijst voor half januari moet 
worden samengesteld is het mogelijk, dat een aantal van de genoemde soorten toch nog uitverkocht 
zijn vóór de verschijningsdatum van Succulenta. Van alle hieronder genoemde nummers kunt U vanaf 
de verschijning van dit blad ook 5 porties bestellen voor de prijs van 4 porties (dus f 2 40 of Bfrs 45) 
Het is verstandig bestelde soorten pas achteraf te betalen. U ontvangt dan alleen’ soorten die U 
werkelijk besteld heeft. Voor Uw bestelling kunt U gebruik maken van het bestelformulier uit de 
zaadlijst van december. U kunt ook de gewenste nummers en aantallen op een papier schrijven en ons 
dat toezenden.
Van onderstaande soorten kunt U nog zaden bestellen-
ACA 4 t/m 6, 9 t/m 14; ANC 1,2; AR11; ARR 1,2; AST 06,07,12; BLO 1,3,4; BU11 t/m 4' CAR 1 • CEC T 
CLE 1 t/rn 7; COA1 3 t/m 5; COR3; C O T1,2; COY 1,2,7,17; C Y L1; DEO i ,2; DIC? 4 t7m5, 8 t/m 10 
12' ’ 2’ 4 ECC 1 ,/m 16’ 18 t/m 21,23 t/m 27, 29 t/m 42, 44 t/m 46, 48 t/m 51; ECF1.3

7■ EC,M 1 ECN 1 ,3 ,4 ,6  t/m 14,18, 20 t/m 24,26; ESC 2,3 ,6 t/m 11,16,18,19; FER1 t/m 3 5
t/m16,19t/m23;FRA1,3t/m8;GLA1t/m3;GYCl,3,9t/m11,14,16;GYM2,3,10,12 15 17 24 25
27,f n c ^ ^ i ^ v , 2 ‘jf™ ®°: HAM 1,2; HAR 1; HOM 1; LEU1; LOB2,14,15,21 t/m 23,26,27 ,29t/m’ 33, 

o?Po f ’ * L° X V MAL1- 2, 4 t/m 6 ,8 t/m 12,14 t/m 26; 28 t/m 45,47, 48, 50 t/m 52,54 t/m 74, 76 79 
‘/P?®4' ^ 5t/m  1° 4, 106, 107' 109’ 112t/m 12°. 122 ,124, 125,127, 128, 130 t/m 135'
MAS 1; MAT 4,11; M EL1 t/m 25, 27 t/m 36, 38 t/m 49,51; M IA1,3,4, 6; MYR 1 ■ NCA 1 ■ NCH 2 t/m 8 10 
T ^ 1;,N, EP 1' ‘ /m 11;N E W 1; NOT 1 t/m 3,5 ,6 ,8 ,9 ,16,19 ,21 t/m 23 25 t/m 33;OPU 1 3 PAR 1 
VcT V  ’ J o n ’ oo*52 36’ PED 1 ’ 2; P EL1 ’ 2; PFE 11 PIL 1 t/m 5; POL 1; PYR 1 t/m 7, 9,10; REB 3 5 
,/2’ I a ' t u o 9,’ 2,° ' 2 ’ 23’ 27' 29: RHL1; R'T 1: ROC1;SEE 1; SET1; ST! 1; S T 0 1,2; SUL 1 t/m 12; TR11 
VS1./14’X U.Rn1 ̂  A.14,15; VAT 1; WEB 1,2; WEI 2 t/m 14; WIL 1, 2 ; ZYG 1; AA 1; A E 1; AG 2 ,3 ,7  t/m 10 
^n o 9r;.2.° ’ 4’ 6’ 7' 9 t/m 12' 15; AN 2 t/m 17; AR 1 t/m 10; B 0 1; BU 1; CR 1; CH 1, 2 ; CN 1 3 t/rri
i ?9C-3U■!’*?’ o ?  ] ’ D C 1 ’ DR 1 f/m 3;DS 1,2; EU 1; FI1;G11 t/m 7; HA3; JA1; JU 1 t/m 3; LA 1;
PR11/^ ̂ P L  i^ S C ^  23 39, ®2 *̂ m 26, 38 t/m 45; ME 1; M 0 1; N 0 1; OP 1,3 t/m 5,7; P F 1,2; PE 1;

De gemengde zaden zijn nog alle voorradig.
J.A. Schraets, Beheerder Clichéfonds, 

Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

Melocactus azureus var. krainzianus (Buining & 
Brederoo) Braun (p. 94)
M. diersianus f. rubrispinus (Ritter) Braun (p. 94) 
M. deinacanthus ssp. florschuetzianus (Buining & 
Brederoo) Braun (p. 94)
M. deinacanthus ssp. longicarpus (Buining & 
Brederoo) Braun (p. 94)
M. deinacanthus ssp. longicarpus f. mulequensis
(Buining & Brederoo) Braun (p. 94)
M. oreas ssp. cremnophilus (Buining & Brederoo) 
Braun (p. 95)
M. preas ssp. cremnophilus f. erythracanthus (Bui
ning & Brederoo) Braun (p. 95)
M. oreas ssp. ernestii (Vaupel) Braun (p. 95)
M. oreas ssp. ernestii f. azulensis Buining & Brede
roo) Braun (p. 95)
M. oreas ssp. oreas var. longispinus Buining & Bre
deroo) Braun (p. 95)
M. oreas ssp. rubrisaetosus (Buining & Brederoo) 
Braun (p. 95)
M. pruinosus var. concinnus (Buining & Brederoo) 
Braun (p. 95)

M. zehntneri ssp. canescens (Ritter) Braun (p. 98) 
M. zehntneri ssp. robustispinus (Buining & Brede
roo) Braun (p. 98)
M. zehntneri var. curvicornis (Buining & Brederoo) 
Braun (p. 98)
Pilosocereus subg. Floribunda (Ritter) Braun (p. 90) 
P. subg. Lagenopsis (Buxbaum) Braun (p. 89)
P. diersianus (Esteves Pereira) Braun (p. 88)
P. parvus (Diers & Esteves Pereira) Braun (p. 88)
P. pleurocarpus (Ritter) Braun (p. 88)
P. pusilliflorus (Ritter) Braun (p. 90)
P. vilaboensis (Diers & Esteves Pereira) Braun (p 
88)

NIEUWE TAXA EN COMBINATIES IN THE EUP
HORBIA JOURNAL 5 (1988):

Euphorbia appendiculata Bally & Carter ex Carter 
(p. 36)
E. carinulata Bally & Carter ex Carter (p. 36)
E. kiritensis Bally & Carter ex Carter (p. 35)
E. nogalensis (Hassler) Carter (p. 37)

OPROEP AAN DE LEDEN 
VAN SUCCULENTA

beginnenkt'eraad ^  trachten om op 20 kort mo9elÜke termijn met een vragenrubriek te 

"Lezers vragen”  zal maandelijks een vaste plaats krijgen.
Stuurt uw vragen naar de Redaktieraad p/a Prinses Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen. 
__________ A.B. Pullen
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RECTIFICATIE

Zaterdag 25 mei is de Goudse Cactusbeurs Deze beurs wordt gehouden in de foyer van de Goudse 
Schouwburg, Boelekade 67 in Gouda. Vanwege bouwaktiviteiten moeten we uitwijken naar een ander 
adres, dit is dicht naast de plaats waar we jarenlang de beurs hielden.
De beurs is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.
U kunttafelruimte reserveren voor de verkoop van planten, graag aanmelden vóór 12 mei 1991.
De eerste meter is gratis, voor de tweede betaalt u f  10,00. Per persoon kunt u maximaal twee meter 
reserveren. De toegang is gratis.
Het verkopen van natuurimporten wordt door ons niet toegestaan!
U kunt het beste parkeren bij het NS-station of in de parkeergarage.
Inlichtingen: Mw. G.J. Maas, tel. 01827-3059 

Dhr. H. Busser, tel. 01820-29135.
We hopen u weer allen op de beurs te ontmoeten en dus tot ziens!

Ruilbeurs en tentoonstelling Afd. Haarlem

De Afdeling Haarlem organiseert in het weekend van 27 en 28 april 1991 weer haar jaarlijkse beurs en 
tentoonstelling in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem (nabij NS-station en Ripperdaka- 
zerne). De kosten zijn f 5,- per tafel per dag. Inlichtingen: Th. de Droog. Tel. 023-364325.

DE SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN

De afdeling IJSSELSTREEK heeft hierbij het genoegen alle succulentenliefhebbers en andere belang
stellenden uit te nodigen voor haar jaarlijkse:

"SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN”

Datum: 31 augustus 1991

Plaats: De Hanzehof, Coehoornsingel 1 te Zutphen.

I.v.m. de zaalhuur en andere onkosten zijn wij genoodzaakt de deelnemers de volgende kosten in 
rekening te brengen:
1. Tafelhuur: f  3,50 per meter met een maximum van 4 meter. (Wil men méér dan 4 meter aaneengeslo
ten, dan betaalt men f 12,50 voor elke meter extra.)
2. Inschrijfkosten: f  5,-. (Deze worden in mindering gebracht op de tafelhuur.)

Openingstijden: vanaf 8.30 uur zaal open voor inschrijvers met inschrijvingsbewijs; vanaf 9.30 uur tot 
16.00 uur voor belangstellenden.

Entree: f 1,-voor belangstellenden.

Mocht u een plaats willen reserveren op onze beurs, dan kunt u dat uitsluitend doen door f 5,- te 
storten op: bankrekening: 38.67.96.319 RABO bank Zutphen (postgironr. van de bank: 873089) t.g.v. 
dhr. F.J.H. Hilge, Stokebrand 257, 7206 EE Zutphen, tel.: 05750-29610 onder vermelding van: (aantal) 
meters inzake BEURS IJSSELSTREEK en naam + adres.
Na ontvangst van uw bijdrage sturen wij u een inschrijvingsbewijs. Wij hopen u weer in grote getale te 
mogen ontmoeten. De beurscomissie afd. IJsselstreek.
N.B. Natuurimporten, andere planten dan succulenten, artikelen die niets met succulenten hebben uit 
te staan, zijn op deze beurs niet toegestaan.

DLA  Neem eens kontakt op met 

J. DECKERS tel. 045-272461

Nog geen spreker? Bewaarbanden voor Succulenta’s
Verenigingsspeldjes
Ansichtkaarten
Propagandafolders
Mevr. v. Die
Molenweg 56 - 6741 KA Lunteren
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Opgaven voor het april-nummer moeten vóór 15 
maart bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.Iaan 
104, 6721 AE Bennekom zijn. Leden van Succu
lenta mogen per jaar éénmaal gratis een adver
tentie van max. 6 regels zetten in deze rubriek. 
Alleen advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Aangeboden: Jaargangen Succulenta 1963 t/m 
1990. Compleet op 8 nummers na (20 jaargangen 
compleet). Afgehaald f 150,-. J. v. Oers, Heren- 
thalslaan 5, 5737 ED Lieshout.

Gevraagd: Bij welke Agave liefhebber mag ik 
eens naar z’n collectie komen kijken en vragen 
stellen over de verzorging? Mevr. L. v. Pelt, Velle- 
triweg 15, 4731 DP Oudenbosch. Tel.
01652-14167.

Aangeboden: vanaf 22 februari is de cactuskas 
weer open. Cactus kwekerij G. Geling, Noorder- 
straat 274, Sappemeer.

Te koop: Broeikas. Lengte: 7,5 m, breedte 5 m, 
goothoogte 1,7 m, nokhoogte ong. 3,2 m. Mid- 
dentablet 1,75 m x 4,8 m. 2 zijtabletten 7,5 m x 0,8 
m. Incl. Electra (verlichting met bedrading), ver
warming (gasgestookt). Prijs nader overeen te 
komen. V. van Beuningen, Lindeboom 68, Mook. 
Tel. 08896-1308 of Mw. van Beuningen-Derks, 
Rijksweg 173, Mook. Tel. 08896-1352.

Te koop gevraagd: Succ.: 1920nr. 9,11/12; 1927 
nrs 1 + 2,1940,1941,1942,1943,1947 nrs. 1,2,
3, 6; 1948 nrs. 4 en 5; 1949 nr. 6; 1950 nrs. 1,2,3,
4, 5. Mevr. E. Verduin, Koningsweg 2, 7361 TB 
Beekbergen. Tel. 05766-1840.

NIEUWE LEDEN

Wiekens A., Feico Clockstraat 95, 9665 BE Oude 
pekela
Werkman E.M.A., Pr. Hendriklaan 69, 3583 EG 
Utrecht
Kools A.J ., Everlandswegje 10,4707 RH Roosen
daal
Hovinga A., Erasmusstraat 23,1782 NL Den Hel
der
Vet R, Spinnerstraat 8, 5612 BX Eindhoven 
Koevoets E.P.M., Burgerhoutsestraat 171, 4702 
BD Roosendaal
Verhoosel R., Houwerstraat 14, 6432 AM Hoens- 
broek
Spitters H., De Wever 94, 5506 AX Veldhoven 
Dolstra J.G., Brigittadonk 12, 4707 WJ Roosen
daal
Schippers J.A.P., Zandstraat 227, 4614 CE Ber
gen op Zoom
Andel mevr. van, Goeresestraat 117 B, 3080 DH 
Rotterdam
Eggli U., Brandschenkestraat 167, 08002, Zürich 
Zwitserland

Beste Succulentaleden,

Hebt u uw contributie over 1991 al 
betaald?

Bij te late betaling ontstaan er vervelende 
situaties en onnodige kosten.

de penningmeester 
J. Vrenken

Botanische tu in  neemt cactuscollectie over.

De Stichting Botanische Tuin Overloon werd op 7 Jan 1991 officieel eigenaar van de cactuscollectie van 
Beuningen.
Dankzij een aanzienlijke subsidie van het Anjerfonds was de stichting in staat om de collectie van de 
onlangs overleden Hrvan Beuningen over te nemen.
Deze meer dan 1500 st grote collectie bestaat uit 30 jaar en oudere, voornamelijk uit zaad opgekweekte 
planten. Ze stammen uit Zuid, Midden en Noord Amerika en bestaan uit zowel bol als zuilcactussen. 
De botanische tuin staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling maar heeft ambitieuze plannen, de 
botanische tuin moet een internationaal landschapsmuseum worden waarin o.a. deze cactussen zeer 
goed passen.
De benodigde kas was reeds aanwezig en wordt op dit moment gereed gemaakt voor de definitieve 
plaatsing van de planten.
Het leeuwendeel van de werkzaamheden zal verricht worden door vrijwilligers uit de afdelingen Noord- 
Midden Limburg en Nijmegen.
De collectie zal in lava,vrij uitgeplant worden.
De leiding van deze botanische tuin is lid geworden van Succulenta en van afd Nijmegen.
Wij hopen dat de enthousiaste start een langjarig vervolg en een intensieve samenwerking zal blijven 
hebben.

Rob de Groot.
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segmenten kan 55 a 60 cm bedragen; diameter der ronde segmenten ongeveer 
15 mm.
Dit uiterlijk laat veronderstellen dat we hier met een overgangsvorm naar 
Platyopuntia te doen hebben. Een aantal Platyopuntia's zijn in feite gekend om 
bij het verouderen een ronde stam te vormen; hier is het echter andersom: de 
jonge spruiten zijn cylindrisch, en de afgeplatte segmenten verschijnen pas 
later. Noteren we ook nog dat de afgeplatte segmenten hier toch veel langwer
piger blijven dan bij het merendeel der Platyopuntia's.
Ook hier zijn tuberkels aanwezig, doch dan weer een sterk afgeplat en weinig 
opvallend. De areolen zijn wit, rond tot lichtjes ovaal en meten ongeveer 2 mm. 
Doornen ontstaan reeds bij heel jonge areolen, doch vermeerderen in aantal 
naarmate zij verouderen, gaande van 2 tot 8-10 hoofddoornen, plus een aantal 
kleine secundaire doornen.
De langste doornen meten 1 a 2 cm; de kleur is wit tot geelachtig wit. De snel 
afvallende blaadjes aan de jonge areolen zijn groen en ongeveer 1 mm lang. 
Bloemen nabij het uiteinde der segmenten, 45 mm hoog en 25-40 mm in 
diameter. Het vruchtbeginsel is kogelvormig, 2 cm in diameter, bleekgroen, met 
kleine areolen en vuilwitte glochiden. De buitenste bloembladeren zijn geel met 
rode middenstreep. De binnenste bloembladeren zijn fel geel. De (gevoelige) 
meeldraden zijn wit, met lichtgele helmknoppen. De stijl, 12 mm lang, is wit, en 
draagt een 5 a 6-lobbige donkergroene stempel, met lobben van 2 mm lang. 
De vrucht is groen en kogelvormig. Net zoals bij de voorgaande soorten vormen 
zich geen zaden.

4. Opuntia colubrina Castellanos
Ons trio bestaat in feite, zoals de drie musketiers, nog uiteen vierdesoort, nl. O. 
colubrina. Deze wordt aangetroffen in de noordelijke Argentijnse Chaco (Pro
vincie Formosa), in de omgeving van Ing. Juarez. Ofschoon de soort in deze 
streek als "veelvuldig voorkomend" wordt aangegeven, mochten wij ze bij onze 
doortocht aldaar niet gadeslaan.
Ze onderscheidt zich van de voorgaande door haar donkergroene kleur met 
spiraalvormige donkere banden en door haar grotere afmetingen: stam van 
15-20 cm hoog en 4 cm diameter; segmenten 40 cm lang en 2 cm diameter. 
Ook de bloem is groter: 55 mm lang en 45 mm diameter. Het vruchtbeginsel is 
groen en langwerpig conisch. Buitenste bloembladeren zijn klein, vlezig, en 
groenachtig gekleurd. Binnenste bloembladeren zijn citroengeel met lichtere 
basis, spatelvormig met een klein spitsje. De meeldraden zijn wit, met gele 
helmknoppen. De stijl is wit, naar boven toe meer roze, en draagt 8 gele 
stempellobben. De vrucht is peervormig, ongeveer 25 mm lang en 13 mm in 
diameter en rood gekleurd. In cultuur bleven de vruchten een aantal jaren 
steriel, doch zij produceerden uiteindelijk toch niervormige, donkere zaden van 
5,5 x 2,5 mm, welke met witte wol bedekt waren.

Al met al vormt ons vierledig trio een interessante, homogene groep, zowel 
morfologisch als ook biologisch bekeken. Naast de overwegend cylindrische 
bouw der segmenten en de meestal vegetatieve vermeerdering treft men deze 
soorten ook aan in gelijkaardige omstandigheden, te weten op beboste plaat
sen, waar ze beschutting zoeken onder de bomen, en in veel vochtigere, 
humusrijkere grond gedijen dan gewoonlijk het geval is voor Opuntia's.
Voor de kweek zal men hiermee rekening dienen te houden door ze in humus- 
houdende aarde te telen, en door in de zomer nogal royaal te gieten en te 
bemesten. Aldus gehouden zijn het dankbare planten, die gemakkelijk tot 
bloeien overgaan; de nadelen blijven natuurlijk de agressieve glochiden en ook
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dat ze, in bakken gekweekt, zich wel eens te overheersend kunnen ontwikke 
len, wat men dan kan verhelpen door ze terug te snoeien.

Literatuur
Backeberg, K -1958: "Die Cactaceae", I. pp. 156-157; figs. 95-97.
Bois -1896: Dict. Hort., p. 898.
Britton, N L. & Rose, J.N. 1920: "The Cactaceae", I, pp. 73-74, figs. 88-89.
Castellanos, A. -1953: "Noticias sobre Opuntia" I, Lilloa XXVII, pp. 81-84, fig. 1.
Ritter, F. -1980: "Kakteen in Sudamerika", II, pp. 405-407, fig. 249.
Schumann, K. 1903: "Gesamtbeschreibung der Kakteen", pp. 688-689. Ibid., "Nachtrage", pp. 152-153. 
Spegazzini, C. -1905: Cact. Plat. Tent., p. 508.
Spegazzini, C. -1923: Brev. Not. Cact., p. 62.

Rebutia m argarethae Rausch

D. ABBENES

Rebutia margarethae werd in 1977 in KuaS nr. 1 blz. 4 beschreven onder 
veldnummer R521, vindplaats Argentinië, Salta, Santa Viktoria, 3500 m. Type- 
plant bevindt zich in het herbarium te Wenen.
Sinds ik mij heb toegelegd op het verzamelen en kweken van Rebutia's is dit een 
van de plantjes die mij vanaf het begin geboeid heeft. Ik heb van deze soort dan 
ook ongeveer 20 plantjes in mijn verzameling staan, waarbij niet één plantje er 
hetzelfde uitziet. Deze plantjes heb ik alle verkregen uit stekken en door zaaien, 
waarbij ik moet opmerken dat het erg moeilijk is om aan zaad te komen. Daar 
komt dan nog bij dat het zaad erg slecht kiemt. De bloemkleur van deze plantjes 
is alleen al een genot om naar te kijken en verloopt van oranjegeel tot paarsach
tig rood en van ongeveer 1,5 cm in doorsnee tot wel 4 cm. Ook de bedoorning is 
schitterend om te zien en varieëert van heel kort tot wel 6 cm lang. Het leuke en 
verwonderlijke van deze soort is tevens dat als men geluk heeft hier zaad van te 
bemachtigen en het uitzaait, er bijna geen plantje gelijk is, wat tekenend voor 
deze soort is.



Rausch zegt dan ook in zijn beschrijving: Bij een vluchtige beschouwing gelooft 
men met een Mediolobivia te doen te hebben, als je de bloeiwijze en de vrucht 
bekijkt zou je kunnen zeggen dat het een Sulcorebutia is, maar bekijk je het 
zaad dan behoort hij tot de Rebutia's. Dus al met al een zeer boeiend plantje. 
Ook zijn er door A. Lau en W. Hoffmann margarethae's gevonden. Deze zijn 
onder de volgende veldnummers in omloop gebracht van Lau L544, L544a, 
L550, L554, van Hoffmann H1878, H1921, H2015, H2025en H2028.
Verder heeft Rausch onder R518 ook nog een margarethae gevonden. In een 
artikel van de hand van R. Haun in het Oostduitse cactusblad waarin hij Rebutia 
padcayensis belicht, probeert R. Haun een verband te leggen tussen deze 
vorm, de margarethae's en Rebutia singularis FR 1423 van F. Ritter.
Om tot een vergelijk van deze plantjes te komen moet men zowel de bloeiwijze 
als ook het zaad kunnen bestuderen en bij dit laatste ontbreekt het er nu juist 
aan, want zoals ik reeds heb verteld is dit haast niet te verkrijgen.

De cultuur van Rebutia margarethae is niet moeilijk. Ikzelf kweek al mijn planten 
in lavagruis, waardoor ik eigenlijk geen ervaring heb met de aardecultuur, maar 
als het op lavagruis lukt moet het zeker op aarde ook lukken.
In het voorjaar bij warm weer begin ik met nevelen en ga hier net zo lang mee 
door tot de knoppen zich goed ontwikkeld hebben. Pas dan kan voorzichtig 
worden begonnen met wat water te geven. Begin je te vroeg dan verdrogen de 
knoppen. Omdat ik op lavagruis kweek mest ik mijn planten één keer per vier 
weken bij.
De plantjes bloeien van begin mei tot eind augustus. Tenslotte geef ik van deze 
plant een korte beschrijving zoals Rausch die bij zijn eerste beschrijving heeft 
gegeven.
Plant niet spruitend, 4 cm hoog, 6 cm doorsnee, peenvormige wortel, plante- 
lichaam violetbruin, ribben 15-17, spiraalvormig. Circa 10 mm lange doorns, 
gedraaid, areolen ovaal tot langgerekt, 3 mm lang, wit viltachtig, randdoorns 
7-11, 15-20 mm lang, gespreid langs het lichaam. Middendoorn 1, tot 30 mm 
lang. Alle doorns wat gebogen, donkerbruin, met gele voet, later grauw 
worden. Knoppen aan de onderkant verschijnend, circa 40 mm lang en 35 mm 
doorsnee. Vruchtbeginsel en bloembuis geel-roze met naakte groene schubjes, 
buitenste bloemblaadjes roze met groene middenstreep, binnenste bloem
blaadjes spatelvormig, rood en van binnen oranje, meeldraden geel, bloemstijl 
weinig vergroeid, wit, 8 meeldraden, wit. Zaad mutsvormig, 1,3 mm lang en 1 
mm breed, zwart met witte navel.

Koekoekstraat 6, 1781 WG Den Helder
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Aeonium tabuliforme

HERMAN BUSSER

De fraaie, vlakke, bijzonder regelmatige rozet van deze plant van de Canarische 
Eilanden is algemeen bekend. Tussen de cactussen en andere succulenten in de 
verzameling is deze plant een opvallend juweeltje. Als hij na enkele jaren van 
goede verzorging gaat bloeien, komt uit het centrum van de rozet de bloeisten- 
gel omhoog die een prachtige pluim met gele bloempjes draagt. Die moetje dan 
maar snel fotograferen, want daarna is het afgelopen. De plant is monocarp, 
dus na de eindstandige bloei sterft hij af.
Er worden geen zijscheuten gevormd met juniorrozetjes zoals bij Sempervivum, 
noch vertakkingen als bij andere Aeonium-soorten. Bladstekken zouden moge
lijk moeten zijn, maar als ze niet wegrotten verdrogen ze doorgaans wel. Er zit 
dus niets anders op, ga maar een nieuwe plant zoeken op een beurs of bij een 
kweker. Ook zaaien is natuurlijk een mogelijke oplossing.
In een ingezonden brief in het Engelse tijdschrift geeft Hemsley een truc om 
deze moeilijk vegetatief te vermeerderen plant toch tot stekvorming te dwin
gen, die me echt wel de moeite waard lijkt om eens te proberen. Aan het begin 
van de groeiperiode wordt de plant op een donkere plaats gezet, bijvoorbeeld 
onder het tablet. Het gevolg van dit lichttekort is dat de plant gaat etioleren, 
lang en dun uitgroeien, zodat er een stammetje ontstaat waaraan de bladeren 
op een onderlinge afstand van ongeveer 0,5 cm zitten. Als dat stammetje 2 tot 5 
cm lang is gegroeid wordt de plant weer op zijn gebruikelijke zonnige plek 
gezet. Het gevolg is dat zich aan de top weer een normaal gevormde vlakke 
rozet gaat ontwikkelen. Na een maand of twee kan deze afgesneden en als stek 
beworteld worden. Het overgebleven stammetje wordt verder op de gewone 
manier verzorgd. Weldra zullen zich in de oksels van de bladeren rozetjes 
vormen die te zijner tijd als ze groot genoeg zijn ook gestekt kunnen worden.

Litteratuur:
A.R. Hemsley, B.C.S.J. 7 (1) 25 (1989)
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In vitro vermeerdering van cactussen en andere succulen
ten

R. WELLENS

In vervolg op de onderzoeksresultaten van Pierik et al. (Succulenta, 10, 1987, 
pp. 218-222), is door mij onderzoek verricht naar het vermogen tot vegetatieve 
vermeerdering in vitro van diverse cactussen en andere (succulente) planten. 
Pierik et al. verkregen een goede vermeerdering van Sulcorebutia species door 
uit te gaan van areoolgroepen als explantaat.
Areoolactivatie vond plaats met behulp van het cytokinine BAp in een concen
tratie van 0.8 mg/l.
Een geschikte Sulcorebutia-plant had ik niet direkt tot m'n beschikking vandaar 
dat Aylostera muscula als modelplant in mijn onderzoek is gebruikt. Van jonge 
zaailingen van Aylostera muscula werden kleine topjes afgesneden en gedesin
fecteerd volgens de door Pierik et al. beschreven methode. De gedesinfec
teerde topjes werden vervolgens versneden in stukjes weefsel met steeds 3 tot 
10 areolen per stukje.
Deze stukjes werden geplaatst op een voedingsbodem, welke bestond uit een 
gemodificeerd MS-medium, 3% sucrose, 0.1-1.0 mg/l BAp en 8 g/l Daichin 
agar. Het geheel werd vervolgens in het donker bij ongeveer 25 gr. C. gezet. 
Reeds na enkele weken werd massale areoolactivitatie waargenomen en ont
stonden er vele kleine cactuslichamen.
Na twee weken in het donker werden de culturen in het licht (cool-white TL) 
geplaatst bij eveneens 25 gr. C. De cactuslichamen groeiden snel uit tot 
centimetersgrote cactussen, welke "spontaan" na enige subcultivatie bewor- 
telden.

Aylostera muscula na ca. 8  weken
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Vanuit deze "nieuwe" cactussen bleek het zeer eenvoudig de areoolactivatie te 
herhalen, waardoor er uiteindelijk een groot aantal exemplaren van Aylostera 
muscula werd verkregen.
Deze veelbelovende resultaten nodigden uit tot verder onderzoek aan andere 
cactussoorten. Steeds werd bovenstaande procedure toegepast, met als varia
belen de BAp-concentratie en blootstellingstijd en de tijdsduur van de donker- 
periode. Het bleek dat bij een groot aantal cactussoorten eveneens areoolacti
vatie mogelijk is, zij het sterk soortgebonden. Het optreden van zgn. endogene 
bacterie-infecties bleek frequent voor te komen, wat de techniek aanzienlijk 
bemoeilijkt.
Het gebruik van diverse antibiotica kan deze problemen helpen oplossen. 
Ook trad er regelmatig zgn. vitrificatie (waterig worden van de cactussen) en 
callusvorming op. Deze beide "kwalen" worden vaak toegeschreven aan een te 
hoge BAp-concentratie of blootstellingstijd. Het verlagen cq. verkorten hiervan 
bleek inderdaad te helpen.
Inmiddels is het op bovenstaande wijze gelukt een aardig aantal cactussoorten 
in vitro te vermeerderen, evenals een aantal (succulente) andere planten:

Aylostera muscula; Lophophora williamsii var. texensis; Submatucana madiso- 
niorum var. paucispina; Thelocactus heterochromus; Mammillaria bullardiana; 
Mammillaria hutchinsoniana; Mammillaria sonorensis 'rio erotu'; Gymnocaly- 
cium andreae; Echinofossulocactus coptogonus; Seticereus roezlii; Anacamp- 
seros meyeri; Anacampseros tomentosa orinita; Drimia kirkii en Ibervillea tenui- 
secta.

Hopelijk kan deze lijst in de komende tijd nog worden uitgebreid met andere 
soorten, waarbij eveneens getracht zal worden aandacht te schenken aan 
technieken als antherencultuur en inductie van somoclonale variatie.
De auteur stelt het zeer op prijs reacties te ontvangen over bovenstaande 
bevindingen.

Bosgatdam 27,4411 DD Rilland

Overzicht met van links naar rechts: Thelocactus heterochromus, Submatucana madisoniorum, Lophophora williamsii, Echinofoss. copto
gonus, Aylostera muscula
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Ceropegia's

PETER PONS

Met het kweken van succulenten ben ik zo'n vijfjaar geleden begonnen. Ik was 
net verhuisd en kreeg in mijn nieuwe flat een groot raam op het zuiden. De 
eerste vetplantjes kocht ik op de markt in Groningen. Veel van die plantjes zijn 
nu verdwenen: na verloop van tijd ga je je interesseren in bepaalde families of 
geslachten. In mijn geval werden dat Euphorbia's en Stapelia-achtigen. Verder 
heb ik in mijn verzameling een aantal Ceropegia's, ca. 60 soorten nu, en over dat 
geslacht gaat dit artikel.
Ceropegia (de naam is afgeleid van de Griekse woorden voor "was" en "bron” ) 
behoort tot de familie der Asclepiadaceae, evenals de Stapelia-achtigen. Er zijn 
zo'n 180 soorten beschreven, zo nu en dan wordt er nog een nieuwe soort 
ontdekt. Grote gebieden van noordoost Afrika en het Arabisch schiereiland zijn 
nog nauwelijks doorzocht, en vooral daar worden nog regelmatig nieuwe 
soorten gevonden, niet alleen Ceropegia's overigens.
Het geslacht Ceropegia heeft een groot verspreidingsgebied: van de zuidelijke 
punt van Afrika, via het Arabisch schiereiland tot in Indonesië.
Lang niet alle leden van het geslacht zijn succulent: in India en Indonesië komen 
veel soorten voor met dunne stengels en grote, slappe bladeren. Vegetatief 
kunnen we ruwweg vier groepen onderscheiden:

1. Ceropegia's met een ondergrondse caudex en dunne stengels. De bekende 
kamerplant C. linearis ssp. woodii (het Chinees lantaarnplantje, vroeger bekend 
als C. woodii) behoort tot deze groep. Ze komen vooral voor in de droge 
savannes van zuidelijk Afrika. De knollen van verscheidene soorten worden wel 
gegeten door de Bosjesmannen. Ik zelf doe dat niet, ik gebruik ze wel veel als 
onderstam om vochtgevoelige Stapelia-achtigen (bijv. Hoodia, Trichocaulon 
en Tavaresia) op te enten. Andere soorten zijn C. rendallii, C. pachystelma, C. 
africana en C. bulbosa, de laatste uit India.
2. Ceropegia's met dunne, min of meer succulente, windende stengels en 
vlezige, rhizoom-achtige wortels waarme ze vocht opslaan voor drogere tijden. 
Sommigen hebben grote bladeren: C. sandersonii, C. robynsiana en C. hay- 
garthii. Andere hebben alleen nog rudimentaire blaadjes die snel afvallen: C. 
ampliata uit Zuid-Afrika, C. arabica en C. superba, beiden uit Yemen, en C. 
juncea uit India. Ze komen voor in iets vochtigere gebieden, vaak aan de rand 
van geboomte. Ze hebben het liefst een beschaduwd plekje onder struikgewas 
en zoeken dan een weg naar boven met hun windende stengels.
3. Ceropegia's met een dikke, succulente stam en kleine, rudimentaire blaadjes. 
C. stapeliiformis en C. cimiciodora uit Zuid-Afrika zijn hier bekende voorbeel
den van, verder C. dichotoma en C. fusca, de stok-ceropegia's van de Canari- 
sche eilanden, en C. rupicola uit Yemen. Ook komen op Madagascar nog enige 
merkwaardige vertegenwoordigers van deze groep voor: C. armandii, C. 
dimorpha, C. bosseri en C. leroyi. Het zijn planten met succulente stammetjes 
die zich verlengen in dunne windende stengels als de plant gaat bloeien. 
Eenzelfde verschijnsel zien we bij verschillende Caralluma-soorten. Het zijn 
zeldzame bijzonderheden, alleen C. leroyi komt wat algemener voor in verza
melingen. Ze zijn dan ook vrij moeilijk in cultuur.
4. De Ceropegia's van de laatste groep zijn planten met dunne, slappe stengels 
en grote bladeren, voornamelijk afkomstig uit de vochtige gebieden van India 
tot Indonesië. Planten uit deze groep komen nog vrij weinig voor in collecties. 
Tot deze groep behoren o.a. C. elegans en C. meleagris, een soort uit Nepal met
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kleine, ketelvormige bloemetjes. Een merkwaardig plantje, zeker één van mijn 
favorieten.
In zijn "Groot Succulentenboek" zegt Gordon Rowley dat een verzameling 
Ceropegia's wat tegenvalt. Een kas vol planten lijkt op een werkplaats van een 
elektricien, volgens hem. U begrijpt wel dat ik het niet met hem eens ben. 
Ceropegia's hebben wel als nadeel dat ze veel plaats innemen op de venster
bank, maar een verzameling Ceropegia's in bloei is een bijzonder fraai schouw
spel, alleen al door de variatie in vormen en kleuren. De meeste zijn absoluut 
niet moeilijk in cultuur en op beurzen en bij kwekers is altijd wel een redelijk 
aanbod van deze interessante planten. Proberen dus!

Literatuur over Ceropegia's:
H. Huber, Revision der Gattung Ceropegia. in: Mem. Soc. Brot. 12 (1957)
R.A. Dyer, Ceropegia, Brachystelma and Riocreuxia in Southern Africa. Balkema, Rotterdam 
1984.
Asklepios, orgaan van de International Asclepiad Society.

Nijensteinheerd 3, 9736 TA Groningen
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Een aquarium op z'n kant

A.A. VAN RIEL

Vroeger hield ik vissen. In een aquarium, en dan niet zo'n bak gemaakt van 
hoekstaal en glas, maar een zogenaamd volglazen bak: siliconen-gelijmd, dik 
glas en nooit lekken. Maar als je binnen enkele jaren een paar keer gaat 
verhuizen, komt niet elke bak behouden aan. Kapot gestoten hoeken of kleine 
scheurtjes maken zo'n bak ongeschikt voor de vissen, omdat het glas de 
waterdruk niet meer aan kan. Die bak belandt op zolder of bij het huisvuil of op 
de rommelmarkt.
Toch is er met zulke bakken nog wat leuks te doen. Enige jaren geleden kwam ik 
op het idee om ze te gaan gebruiken als zomerverblijf voor mijn vetplanten. 
Ik zette het onderstel van de bak in de tuin, draaide de bak op zijn kant en een 
mini-kasje was geboren. De bakken zette ik zo neer, dat de opening (de 
bovenkant van het aquarium) naar de noordkant kwam te staan, omdat er in de 
zomer zelden of nooit slagregens uit die hoek komt, het geheel helde dan een 
beetje naar voren, zodat gemorst gietwater of condens vrij uit de bak konden 
lopen.
Dit werkt allemaal zó goed, dat ik momenteel een serie van vijf grote bakken in 
de tuin heb staan, terwijl onder de bakken nog andere planten kunnen staan, 
's Winters gaan de planten weer de kas of huiskamer in. Op deze manier zijn de 
planten te allen tijde blootgesteld aan het klimaat: licht, frisse lucht en warmte 
kunnen vrij toetreden en regen houden we buiten.
In de bakken kweek ik in hoofdzaak Mesems: Lithops, Ftuschia, Conophytum, 
Titanopsis en nog verschillende andere geslachten. De planten reageren erg 
goed op de manier van kweken. Ze blijven gedrongen en staan bloot aan de 
verschillen in dag- en nachttemperaturen, zodat een meer natuurlijke kweek- 
wijze wordt verkregen. De Lithops staan enkel met hun vensters boven de 
grond en dat is ook de manier waarop ze in het wild groeien. Ook de Conophy- 
tums maken goed gesloten polletjes en voelen hard aan. Zo blijven de planten 
buiten staan tot oktober of november, 's Winters staan de bakken gewoon leeg. 
Belangrijk is echter wel, dat de voorkant van de bak wordt afgeschermd met 
gaas tegen de vogels. Lijsters en merels, maar ook mezen zien de Lithops en 
vooral Conophytums aan voor smakelijke bessen. Verder moet ook aan de 
achterwand iets gemaakt worden om de (vaak zwarte) potten tegen teveel 
zonnewarmte te beschermen, omdat anders de wortels verdorren.
Ik plaats daarvoor een reep piepschuim (wit) van 15 cm hoog tegen de achter
wand (de bodem), zodat het zonlicht op die hoogte weerkaatst wordt. Zo blijft 
de grond in de potten koel.
Of deze manier geschikt is voor cactussen of andere succulenten heb ik (nog) 
niet uitgeprobeerd. Een Mammillaria mystax doet het in ieder geval zeer goed 
op deze manier en groeit en bloeit erg goed, nu al zo'n vijf jaar.
Misschien toch een proberen? U hoeft geen gloednieuwe bak te kopen, op 
rommelmarkten zijn ze vaak voor een paar gulden te koop. En als we niet te veel 
sjouwen met zo'n bak, hebt u er voorjaren plezier van. Vooral voor mensen met 
een kleine tuin of enkel een balkon lijkt me dit een aardige oplossing, tegen zeer 
geringe kosten.

Goedentijd 34, Alphen (N.B.)
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Probleem van de heer C .H . Veerman in het m aartnum m er 
van Succulenta 1990, pagina 63

G.EERKENS

In de eerste plaats is een Melocactus disciformis nooit beschreven, dus sowieso 
is deze naam ongeldig.
In de lijst van Su-ka-flor (W. Uebelmann) 1969-70 komt deze naam voor achter 
veldnummer EHU 132. In die tijd werden vele nieuwe namen geïntroduceerd, 
zonder dat deze namen gesteund werden door een wetenschappelijke beschrij
ving. De naam M. disciformis is dan ook een nomen provisorum (nom. prov.) 
en is dat to t op heden gebleven. In een lijst van Buining wordt ook dezelfde 
naam gebruikt voor Melocactus HU 132. Deze soort is echter niet specifiek disc- 
vormig.
Indien men echter M. disciformis aanschaft in de vorm van zaden of planten 
verkrijgt men steevast Melocactus conoideus Buin. & Bred. {HU 183). Hoe 
deze verwisseling van naam heeft plaatsgevonden is niet meer na te gaan. Er is 
dus geen sprake van omwisseling van HU-nummers, maar wel van namen. 
De zwartwit afbeelding bij de nieuwbeschrijving in Die Kakteen in Krainz 3.XII. 
1973 is nogal klein uitgevallen en ook de kleurenfoto bij mijn serie van deze soort 
in Succulenta 1984 p. 17 is helaas zeer klein afgedrukt. Nu is het niet definitief te 
zeggen of de plant die de heer Veerman onder de naam M. disciformis in zijn 
verzameling heeft, in werkelijkheid Melocactus conoideus Buin. Et Bred. HU 
183 is, omdat de opmerking in de zaadlijst dec. 1982 onder nr. 363 "zeer fraaie 
bedoorning" nu niet zó van toepassing is op M. conoideus noch op HU 132. 
Indien de heer Veerman mij een goede foto kan sturen, kan de plant beter 
beoordeeld worden.
In het Engelse cactustijdschrift komt eenmaal of tweemaal een afbeelding voor 
van Melocactus conoideus Buin. Et Bred. HU 183, telkenmale met de foutieve 
benaming Melocactus disciformis.
In dit verband moet mij nog de opmerking van het hart hoe hardnekkig toch 
verkeerde benamingen zich tientallen jaren en nog wel veel langer kunnen 
blijven handhaven. Er zijn daar vele gevallen van. Ik wil zelfs beweren, dat de 
veel gebruikte onderstam Pereskiopsis velutina niet deze soort is, maar Peres- 
kiopsis porteril I!

Tamanredjo km 17Ö, Commewijne, Suriname

TIJDSCHRIFTEN

Mitteilungsblatt das A .f.M . jaargang 13,1989
Nr. 1. M. Wohlschlager vertelt over zijn vindplaatservaringen met M. chionocephala Over de 
functies van het wortelsysteem schrijft J . Cech uitvoerig. Welke plaats Mammillaria boelderiana nu 
inneemt in het Mammillariasysteem doet O. Appenzeller de lezer uit de doeken; volgens hem is deze 
nauw verwant aan M. uncinata en M. Iloydii K. Schur neemt M. perezdeiarosae voor zijn rekening. 
Hij zou graag willen weten wat de overeenkomsten zijn met M. moelleriana (M . cowperae). 
Kritische beschouwingen over Mammillaria gasseriana sensu Gl. & F. vloeien uit de pen van H. 
Rogozinski. W. Reppenhagen stelt zowaar M. kleiniorum synoniem aan M. jaiiscana. (Dat had 
menige Mammillariakenner reeds bevroed!). W. Fitz Maurice brengt veldaantekeningen over de 
herontdekking van M. schwarzii. In de discussierubriek komt H. Nagl terug op M. elegans (syn. M. 
san-angelensis). In deze zelfde rubriek meent H.J. Klein dat M. herrerae en diens variëteit albiflora 
niet erg met elkaar verwant zijn. De laatste hoort volgens deze schrijver tot de reeks Longiflorae en 
met deze laatste opmerking ben ik het hartroerend eens. R. Wolf discussieert over de echte M. 
wiesingeri. M. Lieske vergelijkt Lau- met Reppenhagennummers. Kweekervaringen met M. lenta 
en M. aureilanata vloeien uit de pen van L. Ramakers.
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Nr. 2. M. Fiedler bezocht het Saguaro National Monument in de staat Arizona en schrijft er dan ook 
over. De taxonomie en nomenclatuur van M. hamiltonhoytiae is een onderwerp van H. Dittberner. 
H.U. Frankhauser brengt diverse veldnummers van Mammillaria's in relatie met Reppenhagennum- 
mers. Fl. Rogozinski is van mening dat M. chica Reppenhagen slechts een lokale vorm van M. 
lasiacantha voorstelt. Verder stelt deze schrijver dat Mammillaria viescensis n.n. niet Mammillaria 
Rep. 1093 is. Waarom heeft M. uncinata een haakvormige middendoorn, zo vraagt J. Pilbeam zich 
af. O. Appenzeller maakt enige kritische aantekeningen over het zaaduiterlijk van M. lenta: een 
aantal REM-foto's ondersteunen daarbij zijn artikel. W. Niemeyer behandelt M. ingens. R. Wolf is 
de mening toegedaan dat M. erythrocalix en M. duoformis waarschijnlijk een en dezelfde soort 
voorstellen. Fl. Schönfeld behandelt zijn bloeiresultaten met soorten uit het subgenus Cochemiea 
Nr. 3. Het nummer opent met een reisverslag door het land van de Tarahuama-lndianen, waarin 
uiteraard de nodige Mammillaria's werden aangetroffen. H. Rogozinski vraagt aandacht voor M. 
polyedra, M. carnea en M. orcuttii. G. Unger heeft een M. w/7cox/V-hybride gekweekt en hij vindt dat 
deze erg veel lijkt op M. meridiorosei Omdat Backeberg M. egregia niet op een geldige wijze 
destijds beschreef, doet het auteursduo Rogozinski en Appenzeller dit op een zeer uitvoerige wijze. 
Curieuze zaken ondervindt H. Rudzinski in zijn cactuskas en laat de lezer erover mee genieten. J. 
Pilbeam vraagt aandacht voor M. brandegeei B. Wollenschlager koos Mammillaria species Lau 
1044 als onderwerp. G. Medricky doet uit de doeken waarin de Mammillarialiefhebber van rond 
1850 geïnteresseerd was. T. Linzen geeft een aantal opmerkingen m.b.t. de recente nieuwbeschrij- 
vingen van de heer Reppenhagen.
Nr. 4. Aan de hand van vondsten in de vrije natuur gaat H. Rogozinski nader in op de onderling 
verwante Mammillaria-soorten M. polyedra, M. carnea en M. orcutti en voegt als ondersteuning 
het nodige beeldmateriaal eraan toe. Het artikel van J.J. de Morree over haken en ogen aan M. 
mazatlanensis troffen we al eerder in ons maandblad aan. H. Rogozinski en O. Appenzeller geven 
de eerstbeschrijving van Mammillaria viescensis, een naam die al ruim twintig jaren circuleert. T. 
Linzen attaqueert Reppenhagen terzake van diens herbenoemingen rond het M. laui-complex, 
welke op foutieve gronden kennelijk zijn geschied. Ook R. Onraedt heeft hetzelfde onderwerp, 
waarbij Reppenhagen om die reden het 'ontgelden' moet. Reppenhagen zelf trekt het boetekleed 
aan door te bevestigen, wat Rogozinski reeds eerder vastgesteld had, nl. dat de bij zijn nieuwbe- 
schrijving van M. chica gepresenteerde foto niet die plant zelf voorstelt maar een andere vertegen
woordiger uit hetzelfde geslacht. In de discussierubriek stelt R. Wolf M. magnifica aan de orde. H. 
Muller probeert (aan Reppenhagen) uit te leggen waarom M. erythrocalix var. robustior door hem 
ten onrechte als een variëteit beschreven is. Tenslotte neemt G. Medricky weer een duik in de 
oudere cactusliteratuur en koos het auteursduo Pfeiffer en Otto ditmaal als onderwerp.

The Journal of The Mammillaria Society, jaargang 29,1989
Nr. 1. Dit periodiek heeft een lichte metamorfose ondergaan. Het schutblad ziet er wat gedistin
geerder uit en de teksten zijn voortaan tweekoloms gedrukt. Dit leest wat prettiger zeker gezien het 
grote bladformaat (A4). Na het gebruikelijke voorwoord van de redacteur, opent P. Foster met een 
overzicht (deel 5) van recente publicaties over het geslacht Mammillaria en aanverwante. W. 
Maddams bespreekt M. chica (syn. M. viescensis n.n.) en M. albata, de erbij geplaatste grote 
kleurenfoto's (ook nieuw!) geven een goede indruk van de besproken planten. J. Pilbeam behan
delt M. pottsii var. multicaulis, M. lousiaeen M. duwei. Deze laatste is naar mijn mening de al langer 
bekende M. nana, het is maar dat u het weet. Ook van deze genoemde species zijn (zwart/wit) 
foto's in prima kwaliteit afgedrukt. W. Maddams verzorgt de bespreking van de zaadlijst 1989 
uitvoerig.
Nr. 2. In zijn 'editorial' windt de redacteur zich o. a. er over op dat het I.O.S. ondermeer voorstelt om 
het geslacht Lobivia in Echinopsis onder te brengen. R. Stanley behandelt een beduidend aantal 
Reppenhagen Mammillaria-taxa. En waar nodig plaatst de auteur daarbij kritische noten. J. 
Pilbeam behandelt Mammillaria lasiacantha en naaste verwante soorten. E. Woolcock bespreekt 
een tiental Mammillariasoorten alsmede de geslachten Escobaria en Coryphantha. Ook geeft hij 
enig commentaar over recent gekweekte zaailingen. Mededelingen en de zaadlijst 1989 besluiten 
dit nummer.
Nr. 3. P.V. Heath koos als onderwerp de geslachten van de subtribus Thelocactinae dat door de 
geschiedenis heen leidde tot de creatie van maar liefst 23 geslachten. In deze (eerste) aflevering 
bespreekt hij deze en maakt waar nodig kritische kanttekeningen. W. Maddams en E. Putnam 
behandelen Mammillaria perezdelarosae en M. apamensis Van beide species is een goede kleuren
foto mee afgebeeld, waardoor deze nieuwe planten voor de lezer duidelijk gekarakteriseerd 
worden. Wat de laatstgenoemde soort aangaat, schrijver dezes is de mening toegedaan dat het een 
variëteit van M. discolor voorstelt. J. Pilbeam bespreekt in het kort een aantal Macrothelae 
vertegenwoordigers als zijnde nieuwe Reppenhagen-benamingen. Tussen de regels door schemert 
er de twijfel bij de schrijver dat er op grond van wat afwijkende bedoorningen gelijk maar nieuwe 
soorten en variëteiten gecreeërd behoren te worden. S. Woolcock produceert een alfabetische lijst 
met Coryphantha-namen en daaronder een overzicht van alle groeiplaatsen met Coryphantha's 
Tenslotte vervolgt R. Stanley zijn overzicht met Reppenhagen-soorten.
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Nr. 4. Na het gebruikelijke openingswoord van de redacteur, volgt een uitvoerig artikel van de 
hand van R. Stanley, zijnde deel twee inzake zijn bespreking van de zogenaamde Reppenhagen- 
soorten, t.w. 37 stuks. Jammer dat ze niet op een kritische wijze becommentarieerd werden. J. 
Pilbeam bespreekt in zijn gebruikelijke rubriek een tweetal Mammillaria-soorten, nl. M. duofor- 
mis en M. nana P. Heath vervolgt zijn bespreking van de Mammillaria-ondergeslachten. Enkele 
waarnemingen op grond van veldstudies produceert R. Wolf. W. Reppenhagen plaatst enige op
merkingen met betrekking tot Mammillaria albidula, M. conspicua, M. elegans, M. haageana 
en M. meissneri.

Mitteilungsblatt das A .f.M .
Nr. 5. H. Kümmler vraagt zich af wat achter Mammillaria chrysanthan n schuilgaat; zelf komt 
hij tot de mening dat het mogelijk een vorm is van M. dixanthocentron Het terugvinden van de 
groeiplaats van M. zeilmanniana door W.A. Fitz Maurice werd eerder gepubliceerd in CSJA 60 
16). A. Fuchs ontdekte aan een exemplaar van M. wildiivat rosea dat een aantal bloemen uit de 
areolen sproot en doet daar verslag van in woord en beeld. Over M. perezdelarosae, M. moelle- 
riana en M. cowperae schrijft H- Rogozinski een artikel. W. Niemeier gaat nader in op het onder
werp wat men onder M. discolor behoort te verstaan. Haar grote hartstocht vertrouwt H. Bua- 
thier toe: het zaaien en kweken tot bloeibare Mammillaria's. Op het onderwerp witbloeiende 
Mammillaria's gaat 0. Appenzeller in het kort in.
Nr. 6. K. Schattke bezocht de groeiplaatsen van Mammillaria albata in Mexico en ervoer dat de
ze plant over een groot verspreidingsgebied voorkomt. Hij komt tot de conclusie dat Reppenha
gen M. albata var. sanciro mogelijk een van de vele vormen is welke hij heeft aangetroffen en 
voorts dat deze Mammillaria slechts een hernieuwde beschrijving is van M. dealbata D. Hunt 
koos als onderwerp de cytologische studies tot dusver gepleegd in het ges\acbiMammillaria. 
Hoe men het beste nematoden kan bestrijden is een bijdrage van V. Cerutti. Enkele nomenclato- 
rischp opmerkingen terzake van M. subducta I = M. la u ifa. subducta) zijn van U Eggli H Rud- 
zinski geeft de beschrijving van een nieuwe vondst van een Mammillaria uit de Siërra Mixteca, 
staat Oaxaca, gevonden door F. Otero. Deze species FO-1 77, welke nog officieel door Otero be
schreven zal worden, hoort volgens de schrijver kennelijk tot de reeks Longiflorae Zover het 
daarbij gepubliceerd fotomateriaal laat zien, lijkt de plant veel op M. longiflora, zij het dat de 
bloembuis beduidend korter is en dat de vier middendoorns meestal aan de punt omgebogen 
zijn. J. Pilbeam koos als onderwerp: M. canelensis en vergelijkt deze met een aantal, door Hunt, 
als synoniem verklaarde species, zoals M. auricantha, M. auritricha, M. bellancantha, M. belli- 
siana, M. laneusumma, M. mayensis en M. montensis W. Reppenhagen behandelt de Cerre- 
Viejo-vorm van M. ascensionis en vergelijkt deze voorts met M. hernandeziien publiceert REM- 
zaadfoto's. H. Nagl had een aantal Mammillaria's vergeten uit een onverwarmd onderkomen te 
halen en bericht hoe verschillende toch ongeschonden door de winter gekomen waren. G. Me- 
dricky blikt terug in de geschiedenis, waarbij Salm-Dyck het hoofdthema vormt.

Th. Neutelings

Theo Neutelings
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VAN DE REDACTIE
De computer rukt langzamerhand op in onze hobby. Steeds meer worden deze 
handige apparaten ingeschakeld voor tekstverwerkings-doeleinden, opslag 
van gegevens enzovoorts. Hiermee verdwijnt gelukkig ook het wantrouwen en 
de onwennigheid waarmee deze 'toverdoos' tot voor kort werd benaderd. De 
tijd is niet ver meer dat pen en papier alleen nog voor onze persoonlijke 
correspondentie zullen worden gebruikt. Ook uw redactie gebruikt steeds 
vaker het computer-toetsenbord in plaats van dat van de typemachine. En wat 
zo vaak gebeurt, wat eerst vrijblijvend was wordt al snel een verplichting. Talrijk 
zijn de buitenlandse tijdschriften die alleen floppies accepteren als informatie
drager. Maar u hoeft niet bang te zijn dat u ook zo'n apparaat moet aanschaffen 
voor uw artikel in Succulenta. Mits duidelijk getypt, is elk artikel betreffende 
onze hobby welkom. Het inzenden per floppie mag wel, graag zelfs, het scheelt 
aanmerkelijk in de opmaakkosten van ons blad.
Met de opkomst van nieuwe apparatuur komen weer andere mogelijkheden 
binnen bereik. Neem nu eens de scanner. Met scanner wordt hier niet een 
kortegolfontvanger voor radioamateurs aangeduid, maar een inleesapparaat 
voor tekst en afbeeldingen.
Het papier met tekst gaat op een soort kopieermachine, een druk op de knop, 
en daar staat de tekst in het geheugen van de computer. Ook plaatjes worden 
ingelezen. Dat kan erg prettig zijn om bij de opmaak van uw blad plaatjes te 
vergroten, te verkleinen, bij te kleuren. Toekomstmuziek? Nee, het apparaat 
wordt nu al bij veel instelingen gebruikt voor het invoeren van tekst. Een klein 
probleempje is wel, dat de scanner het gebruikte lettertype in zijn geheugen 
moet hebben. Anders is hij leesblind. Ongeveer 99 % van de tekst wordt zo 
foutloos ingelezen. Helaas kost het opsporen van de ene % wel weer veel tijd. 
Dus misschien wordt u in de toekomst wel verzocht uw kopij aan te leveren in 
een 10 puntsletter van het type Times Rom an ....
Een ander punt is de opslag van uw plant- en zaaigegevens. Dat kan in een 
computer, een schrift, op aparte kaartjes of in uw geheugen. Helaas is het eigen 
brein de meest onbetrouwbare van dit lijstje, de kleinste details zijn na 20 jaar 
nog reproduceerbaar of na 1 uur niet meer. Het is opvallend dat zoveel liefheb
bers desondanks niet de moeite of tijd nemen om hun gegevens ergens te 
noteren. Het is zo jammer dat interessante gegevens betreffende de hobby met 
de drager ten grave worden gedragen. Wat minder dramatisch kan natuurlijk 
ook; van wie heb ik die plant ook alweer gehad? U zult niet de eerste zijn die 
ongewild zelfbestuiving toepast op twee planten van dezelfde kloon.

Ben Groen

EEN PUNTJE OP DE i
Net toen het februarinummer bij de drukker lag, kregen we van de heer Lambert 
nog een kleine aanvulling op zijn artikel 'Een merkwaardig trio'. Hij had geschre
ven dat de vrucht van Opuntia spegazzinii blauwgroen blijft. Om volledig te zijn 
dienen we nog het volgende te vermelden:
Het merendeel der vruchten valt af zonder te verkleuren, doch de vruchten die 
langer aan de plant blijven gehecht, worden uiteindelijke zachtpaars (mauve).

De redactie
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VOOR BEGINNERS
ENKELE ASPECTEN  BETREFFENDE HET KW EKEN VAN 
STAPELIA-ACHTIGEN UIT ZAAD
W. BOSMA

Ook bij het kweken van Stapelia-achtigen is het uit zaad opkweken van planten 
één van de meest aantrekkelijke onderdelen van onze hobby. Het uiteindelijk in 
bloei komen van zelfgezaaide planten geeft veel voldoening. In dit artikel wordt 
een aantal aspecten van het uit zaad kweken van Stapelia-achtigen besproken. 
Zoals tevens het geval is met diverse andere aspecten ten aanzien van de 
cultuur van succulenten, is het niet mogelijk een kant en klare gebruiksaanwij
zing te geven. Omdat de omstandigheden op iedere vensterbank en in elk kasje 
weer anders zijn, zal de optimale kweekmethode voor iedereen verschillend zijn 
en slechts door ervaring kunnen worden gevonden.
Het eerste probleem doet zich al voor bij het verkrijgen van zaad van Stapelia- 
achtigen. In de meeste catalogi worden slechts enkele soorten aangeboden. 
Leden van de International Asclepiad Society (I A S ), een internationale vereni
ging van liefhebbers van deze groep planten, hebben nog de meeste keus: elk 
jaar verschijnt er een zaadlijst waarin tientallen verschillende soorten worden 
aangeboden. In collecties van liefhebbers ontwikkelen zich ook regelmatig 
zaadpeulen met kiemkrachtig zaad: de vliegen die voor de bestuiving hebben 
gezorgd, zullen echter vaak hybriden hebben gemaakt. Het zaad verliest vrij 
snel zijn kiemkracht: zaad dat ouder is dan circa twee jaar of dat blootgestaan 
heeft aan sterke temperatuursschommelingen (bijvoorbeeld in een kas) zal in 
het algemeen slecht kiemen. Het bewaren van zaad in de koelkast tot het 
moment van zaaien lijkt dan ook de beste bewaarmethode.

Ik zaai bij voorkeur in het vroege voorjaar (bijvoorbeeld maart). Hiervoor is een 
aantal redenen te noemen.
1) De lichtintensiteit is al weer op een redelijk niveau. Wil men eerder zaaien dan 
verdient het waarschijnlijk aanbeveling om bij te lichten met kunstlicht. Zaait 
men later, dan zullen er meer maatregelen moeten worden genomen om 
verbranding of uitdroging van de zaailingen te voorkomen.
2) In het algemeen zal met name de maximumtemperatuur nog niet zo hoog zijn 
dat dit voor de jonge kiemplantjes problemen oplevert. Door gebruik te maken 
van bodemwarmte kan de minimumtemperatuur ook op een voldoende hoog 
niveau (15 a 20 °C) gehandhaafd blijven.
3) Door in maart te zaaien heb je aan het eind van het eerste groeiseizoen 
redelijk grote zaailingen. Dit vergroot de kans om ze de winter door te krijgen. 
Als men niet de beschikking heeft over bodemwarmte, kan het zaaien beter nog 
iets uitgesteld worden, bijvoorbeeld tot eind april, begin mei.

Het door mij gebruikte grondmengsel is een standaard potgrond waaraan grof 
zand en gebakken kleikorrels zijn toegevoegd. Voor het zaaien kunnen de zaden 
eventueel bepoederd worden met een fungicide (bijvoorbeeld TM TD). In een 
potje met een diameter van 5,5 centimeter worden maximaal zeven zaden 
gezaaid. Dit zaaien gebeurt met behulp van een pincet waarmee de zaden tot 
vlak onder de oppervlakte in de potgrond worden gestopt. Na het zaaien 
worden de potjes gedrenkt in een bak met water waaraan een fungicide is
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Trichocaulon - zaailingen, onge

veer twee weken oud

Foto's van de auteur

toegevoegd (bijvoorbeeld superol, chinosol of TMTD). Dit drenken moet zeer 
voorzichtig gebeuren. Wordt de potgrond te nat, dan is de kans op het schim
melen van de zaden of het wegrotten van de zaailingen zeer groot. Nadat de 
potgrond is afgedekt met een dun laagje zeer grof zand ter voorkoming van 
algengroei worden de potjes in een broeibakje geplaatst dat op een door middel 
van een verwarmingskabel verwarmd zandbed staat. Hier wordt een minimum
temperatuur van ongeveer 20°C gehandhaafd. De maximumtemperatuur 
wordt met name bepaald door de temperatuur in het kasje en kan tot 35 a 40 °C 
oplopen. In dit broeikasje heerst een hoge luchtvochtigheid waardoor de kans 
op uitdrogen wordt verkleind. Onder deze vochtige omstandigheden neemt de 
kans op schimmel echter toe waardoor een regelmatige inspectie en eventueel 
nevelen met een fungicide nodig is.

Zaailing van Orbeopsis lutea van ongeveer twee maanden oud, geënt op Ceropegia linearis woodii
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Reeds één dag na het zaaien kan het begin van het kiemen zichtbaar zijn. De 
meeste zaden kiemen 2a 7 dagen na het zaaien, maar voor sommige soorten of 
in het geval dat het zaad verouderd was, kan dit enkele weken duren. Als de 
kieming normaal verloopt zal de wortel als eerste door de zaadhuid heendringen 
en zich in de grond vestigen. Vervolgens komen de kiembladeren, met aan één 
daarvan de zaadhuls, boven de grond te voorschijn. Soms gebeurt het echter 
dat de wortel niet door de zaadhuid heendringt maar binnen het zaad gaat 
groeien. Dit leidt in het algemeen binnen enkele dagen tot het wegrotten van de 
wortel en dus de zaailing. In een voorkomend geval kan men proberen de 
zaailing voorzichtig uit het zaad te trekken en op de juiste manier in de grond te 
plaatsen. Omdat het risico voor beschadiging bij een dergelijke operatie vrij 
hoog is, zijn de overlevingskansen voor dergelijke zaailingen vrij klein. Maar met 
name bij wat zeldzamere soorten is deze methode toch het proberen waard. 
Een ander probleem dat zich soms bij het kiemen voordoet, is dat de zaadhuid 
de top van de zaailing afdekt. Na het opdrogen van de zaadhuid kan dit de dood 
van de zaailing tot gevolg hebben. In zo'n geval kan men proberen met behulp 
van een pincet de zaadhuid tijdig van de zaailing te verwijderen.
Na het kiemen moeten de zaailingen veel frisse lucht hebben: houdt men ze in 
gespannen lucht, dan vergroot men de kans op het wegrotten aanzienlijk. Voor 
een goede groei is een relatief vochtige grond noodzakelijk. Het regelmatig 
water geven kan het beste via de onderkant van de potjes plaatsvinden. Door de 
zaailingen bloot te stellen aan veel licht (maar geen directe zon) krijgt men 
gedrongen groeiende plantjes.
Enige tijd na de kieming, mijn persoonlijke voorkeur is na 2 a 4 maanden, 
moeten de zaailingen worden verspeend. Hier zijn twee methoden voor:
1) het afzonderlijk oppotten van de zaailingen in kleine potten of
2) het gebruik van grotere bakken waarin meerdere zaailingen verspeend kun
nen worden.
De tweede manier heeft minstens twee voordelen. Ten eerste is het in een 
dergelijke grote bak gemakkelijker om een redelijk vochtige grond te handha-

Edithcolea grandis, geënt op Ceropegia sandersonii, anderhalf jaar oud

53



ven. In een kleine pot droogt de grond veel sneller uit, waardoor groeiremming 
van de zaailingen op kan treden. Een tweede voordeel van methode 2 is dat in 
een grotere bak de wortels van de zaailingen meer ruimte hebben om zich te 
ontwikkelen. Hierdoor is ook de groei van het bovengrondse deel van de 
zaailing beter. Het gebruik van deze methode kan leiden tot de bloei van 
zaailingen binnen een jaar.

Door diverse oorzaken kunnen de zaailingen hun wortels verliezen, bijvoor
beeld door rot, schimmel of een ernstige aantasting door wolluizen. Omdat het 
zeker bij iets zeldzamere soorten jammer is om deze zaailingen weg te gooien, 
kan men proberen deze te enten. Dit kan gebeuren op een voor Stapelia- 
achtigen gebruikelijke onderstam (Stapelia gigantea of de knollen van Cerope- 
gia linearis ssp. woodii). Ook het enten op andere Ceropegia-soorten (bijvoor
beeld C. sandersonii) kan succesvol zijn. Een voordeel van het enten op C. 
sandersonii is het feit dat het snijvlak van deze dunne stengels min of meer 
overeenkomt met het snijvlak van de zaailingen, waardoor een betere hergroei 
mogelijk is. Bij het enten van zaailingen hoeft slechts een zeer geringe druk op 
de ent uitgeoefend te worden om hergroei te realiseren: een L-vormig gebogen 
ijzerdraadje dat omgekeerd in de grond wordt gestoken is al voldoende. Bij het 
enten op een onderstam als C. sandersonii, kunnen de zaailingen als ze een 
voldoende grootte hebben bereikt op een definitieve onderstam worden over- 
geënt.

De eerste winterperiode (en ook die daarop volgen!) is een moeilijke tijd voorde 
zaailingen: er moet een balans worden gevonden tussen genoeg water om 
uitdroging te voorkomen en net niet te veel waardoor het wegrotten van de 
zaailingen wordt veroorzaakt. Met name voor de kleine zaailingen kan dit vrij 
problematisch zijn. Als je problemen met zaailingen verwacht, kan het verstan
dig zijn om deze in de nazomer (bijvoorbeeld september) te gaan enten. Dit kan 
in principe op dezelfde manier gebeuren als hierboven staat beschreven. Van 
een gezonde zaailing kunnen echter twee geënte planten worden geprodu
ceerd: als men de zaailingen boven de kiembladen in twee gedeelten snijdt, kan 
men de top van de zaailing op de normale manierenten terwijl het onderste stuk 
omgekeerd kan worden geënt. Dit onderste stuk gaat in het algemeen zijscheu- 
ten vormen die als ze groot genoeg zijn, opnieuw kunnen worden geënt.

N.B. Bentu geïnteresseerd in deze fascinerende groep binnen de succulenten? 
De Nederlandse contactpersoon van de 'International Asclepiad Society', 
Anton van Woerkom, zal u graag informatie betreffende het lidmaatschap van 
deze vereniging verstrekken. Zijn adres is Nijenheim 9511, 3704 TV Zeist, tel. 
03404-53118.

Froukemaheerd 105, 9736 RH Groningen
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TAXONOMIE
CORRECTIE BESCHRIJVING PEDIOCACTUSVARIETEIT
Door de heer Jonkers in Woking, Engeland, werden wij erop attent gemaakt dat 
in de beschrijving van een variëteit van Pediocactus simpsonii in het oktober
nummer van vorig jaar het epitheton indraianus een onjuiste uitgang heeft 
gekregen. Volgens de International Code for Botanical Nomenclature, aanbe
veling 73C(c) dient de naam van deze variëteit te worden geschreven als 
indranus.
De volledige correcte naam van de door de heer Hochstatter in Succulenta 
69(9) bladzij 179 (1990) gepubliceerde variëteit is dientengevolge:
Pediocactus simpsonii var. indranus Hochstatter.

CORRECTION DESCRIPTION PEDIOCACTUS VARIETY
According to recommendation 73C(c) of the International code for Botanical Nomenclature the 
correct spelling of the taxon described in Succulenta 69(9) page 179 (1990) should be:
Pediocactus simpsonii var. indranus Hochstatter.

KORREKTION BESCHREIBUNG PEDIOCACTUSVARIETAT
Den Empfehlung 73C(c) der International Code for Botanical Nomenclature gemass soll die 
korrekte Schreibweise des in Succulenta 69(9) Seite 179 (1990) beschriebenes Taxons lauten: 
Pediocactus simpsonii var. indranus Hochstatter.

De redactie

KRITISCH BESCHOUWD
HET GESLACHT GYMNOCALYCIUM IN ZUID-BRAZILIË EN 
URUGUAY (D

KARL-HEINZ PRESTLÉ

Er bestaan in de literatuur zeer verschillende opvattingen over de in dit gebied 
van Zuid-Amerika voorkomende soorten, variëteiten en vormen van het 
geslacht Gymnocalycium. Ik wil hier niet bediscussiëren of deze inzichten al 
dan niet juist zijn, maar afgaan op mijn vondsten en veldonderzoek.
Tijdens mijn intensieve cactusstudie in de voorbije veertien jaar, waarin ik de 
geslachten Notocactus, Frailea en Gymnocalycium uit het zuiden van Brazilië 
bestudeerde, kwam ik tot de overtuiging, dat het tot op heden bestaande 
literatuurbeeld geenszins juist is. Het is een onvolledig en door foutieve infor
matie verstoord beeld.
Op mijn studiereizen in de jaren 1976, 1980, 1983 en 1988 heb ik op vele 
groeiplaatsen vertegenwoordigers van het geslacht Gymnocalycium bestu
deerd. Ook heb ik enkele exemplaren meegenomen om deze later met elkaar te 
kunnen vergelijken en daaruit conclusies te kunnen trekken over de onderlinge 
verwantschappen. Om tot een zeker resultaat te komen was het noodzakelijk 
uit te gaan van zelf verzameld materiaal, alsmede van de kennis van mijn 
Zuidamerikaanse vrienden F. Stockinger en H. Schlosser. De in de literatuur
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opgegeven groeiplaatsen en bijbehorende plantenvormen werden buiten 
beschouwing gelaten, daar deze vaak niet controleerbaar waren.
In de door mij uitgewerkte groeiplaatsanalyse van de Zuidbraziliaanse en Uru- 
guayaanse Gymno's konden 65 groeiplaatsen worden beschouwd; dit geeft 
voor het eerst een beeld van het voorkomen van Gymno's in dit gebied en toont 
welke criteria een rol spelen in de beoordeling van deze planten.
Bij de beoordeling van de tegenwoordig nog aanwezige groeiplaatsen moet 
ervan worden uitgegaan, dat het hier dikwijls nog slechts restpopulaties 
betreft, zodat de schijnbare groeiplaatsdichtheid zeer relatief is. Vaak is het 
thans bijna onmogelijk enkele planten of groepen te vinden; de meeste popula
ties zijn slechts 2-3 m2 groot! Uit mijn studie concludeerde ik dat alle cactusge
slachten in Zuid-Brazilië evolutieprocessen hebben doorlopen die vele overeen
komsten vertonen en die als regionale processen kunnen worden beschouwd. 
Zo vertonen alle geslachten in dit gebied, dat men kan aanduiden als 'pampa- 
zone', een snelle opeenvolging van evolutiestadia, het groeien in kleine popu
laties, alsook het aanwezig zijn van overgangsvormen aan de grensvlakken van 
gebieden van verschillende geologische ouderdom. Gegevens, die men in 
andere cactusgebieden niet kan vinden en daarom daar ook niet zijn te gebrui
ken.

Daar ik met de methodiek van de algemene biologie met inbegrip van bloem- en 
zaadmorfologie niet tot een bevredigend resultaat kon komen, besloot ik bij 
mijn onderzoekingen klimatologische en geologische gegevens te betrekken 
om zodoende een meer afgerond beeld te krijgen.
Uit het klimatologisch onderzoek komt naar voren, dat Rio Grande do Sul en 
Uruguay, gelegen tussen de 27ste en 38ste breedtegraad, thans een klimatolo
gische positie innemen die men wel aanduidt met de term 'vertisolgebied'. 
Onder vertisolgebied verstaat men een gebied dat een bijzonder gunstig evolu- 
tieklimaat bezit: milde temperaturen, vorstvrije wintermaanden, voldoende 
regen, enzovoorts. Onder deze omstandigheden konden en kunnen cactussen 
snel evolueren. Het onderzoek leerde evenwel ook, dat dit gebied niet constant 
is en de klimaatverhoudingen in Uruguay en Rio Grande do Sul aan het 
veranderen zijn. Wanneer wij de gemeten temperaturen van 1880 met die van 
1980 vergelijken dan valt op dat honderd jaar geleden nooit nachtvorsten 
voorkwamen, terwijl thans nachttemperaturen van -10 tot -12°C worden 
gemeld. Het ziet ernaar uit dat wij een kleine tot middelmatige ijstijd tegemoet 
gaan en de zuidpool zijn invloedssfeer langzaam vergroot. De cactussen van de 
pampazone hebben naar mijn mening allang op de klimatologische veranderin
gen gereageerd. Opvallend is dat alle Cereussen - waarover in 1940 nog werd 
bericht - uit de pampa zijn verdwenen en Malacocarpussen met de bekende, 
grote vlakronde lichamen bij duizenden in de koude vriesnacht afsterven! 
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat steeds meer nieuwe plantenpopula- 
ties worden gevonden die een sterk vertakte habitus en een zeer compacte 
vorm vertonen.
Natuurlijk moeten we de constatering in verband brengen met de algemene 
klimatologische toestand van de wereld (ozongat, enz.), maartoch blijft het feit 
dat de cactussen van de pampazone op de kleinste klimaatveranderingen 
reageren. Opvallend is dat de Gymno's in Rio Grande do Sul de Rio Jacui niet 
hebben overschreden, hetgeen betekent dat klimatologische en geologische 
barrières van grote betekenis zijn. Klimatologisch verandert het gebied ten 
noorden van de Rio Jacui langzaam; de bergen worden hoger en de uitlopers 
van het tropische regenwoud (waarvan helaas nog maar 2% over is) worden 
merkbaar.
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Cambrium: 0,5 - 2 miljard jaar oud 
Ordovicium: 450 - 500 miljoen jaar 
Perm: 250 - 300 miljoen jaar 
Trias: 200 - 250 miljoen jaar 
Jura: 150 - 200 miljoen jaar 
Krijt: 65-150 miljoen jaar 
Kenozoicum: 65 miljoen jaar 

tot heden

Figuur 1. Geologische gebieden van Rio Grande do Sul en Uruguay. De getallen geven de 
ouderdom in miljoenen jaren weer van de verschillende geologische lagen die aan de oppervlakte 
komen

Figuur 2. Gymnocalycium PR544 bij Camaqua-Guarita (Rio Grande do Sul), in de volle zon op een 
berg groeiend
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Geologisch gezien eindigen bij de Rio Jacui de geologische formaties van het 
Cambrium (in noordelijke richting), Trias en Jura. Krijtgebieden maken de 
uitbreiding in noordelijke richting van Gymnocalycium horstii onmogelijk.

Bij het invullen van de tot nu toe gevonden Zuidbraziliaanse Gymno's in een 
voor dit doel gemaakte geologische landkaart met de zeven geologische hoofd
gebieden blijkt, dat de evolutie van bepaalde plantengroepen (secties) steeds in 
bepaalde evolutiecentra plaatsvindt. De plantengroep breidt zich daar uit en 
probeert later, indien noodzakelijk door mutatie of door kruising met 
een andere groep een nieuwe evolutiegroep te vormen in een nabijgelegen 
geologische formatie van een andere ouderdom. Zo vinden wij binnen een 
plantengroep als G. denudatum of G. uruguayense verschillende evolutievor- 
men in formaties van verschillende geologische leeftijd. Overeenkomstig de 
theorie van Darwin over de continue verandering van de soorten wordt uit de 
groeiplaatsanalyse duidelijk, hoe dit proces moet worden gezien. De schijnbare 
warboel van plantentypen groeit uit tot een systematisch geheel, wanneer de 
groeiplaatsanalyse tesamen met de botanische gegevens wordt toegepast. Bij 
de beoordeling van de groeiplaatsanalyse moet ook in ogenschouw worden 
genomen dat door de successie van de soorten cq. het verdwijnen van oude 
niet meer aangepast soorten de populaties op zich van verschillende samen
stelling kunnen zijn. Nieuwe populaties kunnen nog een grote instabiliteit 
vertonen, terwijl oude populaties zeker uniformer zijn.
Om de soortenkwestie binnen het geslacht Gymnocalycium beter te kunnen 
begrijpen is dus een beoordeling nodig waarbij alle faktoren dienen te worden 
meegenomen en niet alleen doorns, bloemen en zaden. Of het bij de door mij 
duidelijk onderscheiden evolutiegroepen om meerdere soorten, variëteiten en 
vormen gaat of om vele populaties van één soort, is eigenlijk volkomen onbe
langrijk. Belangrijk is, dat elke populatie in principe een eigen karakter bezit en 
dat tot uitdrukking komt middels habitus, bloemen, vruchten en zaden, die alle 
slaan op deze populatie. Het samenvoegen van planten uit een gebied tot één 
soort of een variëteit zonder kennis van de naburige populaties zal vrijwel altijd 
leiden tot een mislukking.
Cactusgeslachten met een groot 'evolutievermogen' moeten anders worden 
beschouwd en beoordeeld dan geslachten die slechts uit zogenaamde overle
vingskunstenaars bestaan, zoals de Andes-cactussen uit het geslacht Copia- 
poa. Terwijl het in Chili of Peru maar één of twee dagen per jaar regent, regent 
het in de pampazone bijna 200 dagen en op de andere dagen onweert het vaak 
nog een één of twee uur.

(Wordt vervolgd)

Figuur 3. Verklaring der groeiplaatsen

Gymnocalycium denudatum-vormen:
1. PR 421 Pedras Altas
2. PR 369 Camaqua Mijn
3. FS 90 Cazapava-Zone
4. PR 288 Lavras-Zone
5. PR 438 Sao Gabriel-Zone
6. PR 291 -a Dom Pedrito-Zone
7. PR 283 Livramento-Zone/Cavera
8. PR 290 Rosario-Zone
9. PR 349 Santana da Boa Vista-Zone
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10. PR 289 Border-Zone/Carlos Guera
11. PR486 Dom Pedrito-Zone/Linha Gutteres
12. PR 527 Guarita's
13. PR 593 Camaque Mijn/oude weg
14. PR 507 Facienda Santa Rita
15. PR 574 Paso da Guarda
16. PR 580 Topador
17. PR 502 Dom Pedrito-Sao Gabriel

Gymnoca lycium
1. HU 79
2. PR 437
3. PR 284
4. PR 400
5. PR 397
6. buenekeri
7. PR 400-a
8. PR 400-b
9. PR 545
10. PR 544

horstii-vormen:
Cazapava-Zone
Encruzilhada-Zone
Pantano
Fecotrigo/Capivarita-Zone
Santana da Boa Vista-Zone
Francisco de Assis
Capivarita-Zone
Capivarita-Zone
Pantano Grande-Zone
Guarita's-Camaqua-Mijn-Zone

Gymnocalycium u
2. Schl. 103
3. Schl. 104
4. Schl. 120
5. Schl. 122
6. Schl. 124
7. Schl. 109
8. WD-1 
12. Schl. 119
14. PR 79
15. PR 109
16. PR 123 
20. Schl. 113 
22. Schl. 126 
24. Schl. 127 
26. Schl. 131

ruguayense-vormen: zone 1, (blauwe stippen)
Routa 8 km 200
Routa8km 187
Salus, Dept. Lavalleja
Aigua
Treinta-y-Tres 
Laguna del Sauce 
Dept. Colonia 
Battle de Ordonez 
Puenta-Ballena 
Olimar
noordelijk van Melo 
Melo
Piedra de Afilar 
Routa 2 
Casupa-Chico

Gymnocalycium uruguayense-vormen: zone2, (blauwe stippen met gele rand)
I. Schl. 102
9. Schl. 123
10. Schl. 121
I I .  Schl. 118
17. Schl. 112
18. Schl. 105
19. Schl. 107 
21. Schl. 135 
23. Schl. 129 
25. Schl. 128

Tambores-zone 
Routa 3 km 244 
Routa 5 km 255 
Routa 5 km 348 
Routa 31
Paso de los Toros 
Minas de Corrales 
Dayman 
Arapey-Zone 
Routa 20

Gymnocalycium uruguayense-vormen: zone 3, (gele stippen)
1. PR 325
2. PR 291
3. PR 287
4. Schl. 101
5. Schl. 114
6. Schl. 115
7. PR 52-A
8. Schl. 111
9. Schl. 110
10. PR 492
11. PR 511

Sarandi/Livramento-Zone 
Paso da Guarda-Alegrete 
Carlos Guera/grens (Brazilië) 
Routa 30/grens (Uruguay) 
Routa 30 /Paso Rial/grens 
Routa 30/Colonia Pintado 
Artigas/Routa 30-627 
Colonia Pantado, Artiges 
Cuchilla-Negra, Majon 
Topador/Brazilië 
Alegrete/Brazilië

Gymnocalycium-vormen: (blauwe stip met rode rand)
12. schroederianum Berlin, Dept. Rio Negro, Uruguay 
27. rauschii Ansina, Dept. Tacuarembo, Uruguay
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Figuur 3

Foto’s van de auteur

Figuur 4. Gymnocalycium PR527in een vlak oplopend gebied in de Guarita van Rio Grande do Sul, 
tussen gras en mossen
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"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de 
Nederlands-Belgisch vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succu
lenta” .
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EVENEMENTENKALENDER 1991
6 April Open dag bij J. Molendijk, 

Groeneweg ’s Gravesande, 
van 09.00-16.00 uur.

6-7 April Opendeurdagen bij T.
Houbrechts-Lafosse, Luiker- 
steenweg 160, 3700 Tongeren, 
van 09.00-18.00 uur.

13 April Algemene ledenvergadering in 
Steyl-Tegelen, info in het 
Februari-nummer.

20 April Bijeenkomst van de Algemene 
Studieclub bij Hr Rubingh in 
Soest.

27-28 April Beurs en tentoonstelling afd 
Haarlem, info in het Maart
nummer en bij T. Droog 
023-364325.

27-28 April Jaarlijkse bijeenkomst van 
Internoto, deze keer in Neder
land op de Flevohof, info bij 
F.R. de Groot.

4 Mei Friese cactus- en vetplanten
beurs in Leeuwarden, info in 
het Januari-num mer.

5 Mei Ruilbeurs, Cactusvrienden
Limburg, Dekenstr 40 te Zolder

5 Mei Opendeurdag bij M. Desender- 
Bruneel, C. Barbierlaan 9, 
8021 Loppem, van
09.00-20.00 uur.

9 Mei Cactustentoonstelling en
beurs in de Achterhoek, info in 
het Febr-nummer.

15 Mei Busreis van de afd Arnhem 
naar Hr Noltee en Arboretum 
Trompenburg. Leden en intro- 
ducees van andere afdelingen 
kunnen ook mee. Inlichtingen 
08389-17551.

15-20 Mei Cactusexpo te Monaco.
18 Mei Open dag afd Zeeland, info bij 

Bertus Spee 01105-2595.
18, 19, 20, 25, Opendeurdagen van Cactus-
26 Mei weelde Turnhout, info bij Hr. M. 

Huygaerts, 014-418735 Turn
hout, België.

25 Mei Goudse cactusbeurs, info in 
het Febr.-nummer.

25-26 Mei Tentoonstelling van Leuchten- 
bergia in het Dienstencentrum, 
Schoolstr 44 te Schilde.

25 Mei-2 Juni Cactustentoonstelling in Bota
nische tuin Overloon, rond col
lectie van Beuningen. Door
gang is nog niet zeker.

1 Juni Liempdse Plantenliefhebbers- 
beurs, info bij F. van Tricht, 
04116-84250

1 Juni Nationale Hortusdag.

1 Juni 3e Vlaamse cactusbeurs door 
de club van POEKE.

2 Juni Jaarlijkse tentoonstelling Cac- 
tusweelde afd Noorderkem- 
pen, info Hanendreef 63, 2930 
Brasschaat.

8 Juni 3e Ruil- en verkoopbeurs afd 
Leiden.

8 Juni 3e Grote beurs van Cactussen 
en Vetplanten, deze zal gehou
den worden in het centrum van 
Vilvoorde.

9 Juni Open dag afd Nrd & Midden 
Limburg, info J. Raemakers 
04750-15934

16-22 Juni 24e Biennial Convention van 
de Cactus en Succulent 
Society van America, te hou
den in San Antonio, Texas, info 
bij Claude Townsend, 5102 Vil- 
lage Green, San Antonio, 
Texas 78218 USA.

22-23 Juni Tentoonstelling van de afd Den 
Helder, info W. Lohrengel 
02230-25777.

30 Juni 10e Opendeurdag van Gruso- 
nia.

24 Aug. Ruilbeurs afd. West Brabant.
31 Aug. Beurs in Zutphen, info in het 

Febr.-nummer.
7 Sept. Cactus- en vetplantenmarkt te 

Nijmegen.
7-8 Sept. ELK te Blankenberge.
5 0kt. Cactusbeurs van het Noorden 

te Zuid Laren.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek.
Mrt. zaaien, verpotten, grondsamenstelling etc. 
Apr. Agave en voorbereiden tentoonstelling.
Afd. Arnhem.
14 Mrt. Ruilavond. Plaats: Zaaltje van de speel
tuinvereniging 'Tuindorp' achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België.
9 Mrt. Thema-avond kamerplanten door Hr 
Claes.
26 Apr. Dia-voordracht over Echinocerei door Hr. 
J.Vrenken. Plaats: Horteco, de Bavaylei 119, Vil
voorde. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
4 Apr. Hr Schwab houdt een lezing over...
20 Apr. Reis naar Duitsland, samen met afd Gro
ningen en Drenthe. Plaats: Groene Weide, Snel- 
gersmastraat 15, Appingedam. Aanvang 19.40 
uur.
Afd. Drenthe.
3 Apr. Hr Timmer over Pomologie. Zaden voor de 
zaai wedstrijd.
20 Apr. Reis naar Duitsland.
Afd. Flevozoom.
18 Apr. Groenmarkt in Lelystad.
20 Apr. Voorjaarsmarkt in Almere.
22 Apr. Alle leden worden verzocht een voor hun 
bijzondere plant mee te nemen. Plaats: Groen
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van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harder
wijk. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Fryslan.
9 Apr. Hr Linssen over ‘Juwelen in onze verzame
ling'.
20 Apr. Jaarlijks reisje. Plaats: Zalencentrum 
Tivoli, Huizumerlaan 59, Leeuwarden. Aanvang 
19.30 uur.
Afd. Gooi- en Eemland.
27 Apr. Excursie naar het Westland.
Afd. Gouda e.o.
18 Apr. Ruil- en praatavond 
Plaats: ‘ ‘t Brandpunt' Turfmarkt 58, Gouda. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. ’sGravenhagee.o.
28 Mrt. Johan Pot spreekt over Sulcorebutia in 
het algemeen.
Plaats: Grote zaal sporthal 'Zuidhaghe', Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen.
18 Apr. Hr Alsemgeest spreekt namens de werk
groep Succulentenbescherming.
20 Apr. Reis naar Duitsland.
Plaats: Bovenzaal van de Hortus de Wolf in 
Haren. Aanvang 19.30 uur.
Afd.Den Helder e.o.
13 Apr. Hr Grootscholten over Haworthia’s. 
Plaats: Kantine van de Gemeentelijke Plantsoe
nendienst, Soembastraat 83, Den Helder. Aan
vang 13.45 uur.
Afd. Hoeksche Waard.
11 Apr. Hr Criekinge is uitgenodigd voor een 
lezing over Brazilië.
20 Apr. Excursie.
Plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha
ven in Numansdorp.
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen.
2 Apr. Foto-avond en het benoemen van planten. 
6 Apr. Excursie.
Plaats: Opleidingscentum ’t Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Tilburg.
8 Apr. Thema-avond.
Plaats: Kasteelhoeve, Hasselstr. 256 te Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Utrecht e.o.
6 Apr. Excursie.
11 Apr. De Rocky Mountains een reisverslag door 
Ludwig Bercht.
Plaats: Buurthuis Ravelijn, H. Graaflandstraat 
2a, Utrecht. Aanvang 20.00 uur.
Afd. West-Brabant.
20 Apr. Bijeenkomst.
Plaats: Café rest. ‘De Linden1, Markt 82, Etten- 
Leur. Aanvang 20.00 uur.
Afd. West Friesland.
22 Mrt. Dia-lezing over Stapelia-achtigen door Hr 
Bosma. Bij fam de Wit te Zwaagdijk.
Afd. IJsselstreek.
5 Apr. Praatavond te Goor.
26 Apr. Lezing te Zutphen.

Afd. Zaanstreek.
5 Apr. Ruilbeurs, dia-fotowedstrijd.
Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaan
dam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Zuid Limburg.
2 Apr. Een lezing over Mexico door Hr Heyde uit 
Alsdorf.
6 Apr. Excursie.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zwolle.
28 Mrt. Lezing met dia’s over Vetplanten door Hr 
Zonneveld.
Plaats: Centrum voor Tuinbouwonderwijs,
Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 
uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN.
Cactus-Flora.
26 Mrt. Praktijk en enten door L.Vandecaveye. 
23 Apr. Chilenen door R.van Averbeke.
Plaats: Prov. Instit. voor tuin- en landbouw, 
Mechelsevest 3000 te Leuven.
Cactusvrienden Limburg.
15 Apr. Diavoordracht door Hr Liekens over Lobi- 
via’s
Plaats: Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. 
Aanvang 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
18 Apr. Diavoordracht door Hr Beukelaers over 
Astrophytum.
27 Apr. Jaarlijkse studiereis naar Duitsland. 
Plaats: Lokaal ‘Vogelzang1, Miksebaan 25, Bras- 
schaat. Aanvang 20.00 uur.
Grusonia.
12 Apr. Het ontstaan van de planten, door Maurits 
Genotte.
20 Apr. De Groentjes in de kas van een liefhebber. 
Plaats: Don Bosco, Pastoriestr. te Torhout. Aan
vang 20.00 uur.
Islaya.
5 Apr. Algemeen door P.Neut
Plaats: R.B.S./R.M.S., Stationstraat 82, Aalter.
Aanvang 20.00 uur.
Leuchtenbergia.
19 Apr. Parodia deel 1 door E.Piens 
27 Apr. Eendagsreis.
Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44,
Schilde. Aanvang 20.00 uur

Nog geen spreker?
Neem eens kontakt op met

■^cc^y
J. DECKERS tel. 045-272461
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4 OO U G  A N D  V IV I R O W LA N D ,
200 SPRING H O A D , KEM PSTO N , 
BEDFORD, E N G LA N D  M K 42 8N O .

CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

Cactuszaden en Tillandsia’s
Vraagt onze gratis zaadlijst met meer dan 
3000 soorten en variëteiten aan.
Naast een uitgebreid assortiment cactus
zaden vindt u ook: Euphorbia, Pachypo- 
dium, Agave, Yucca, Cycas, Datura, 
Eucalyptus, Passiflora, Conophytum, Lit- 
hops, Mesembryanthemum, Musa- 
Bananen, Palmen, Palmvarens en nog 
vele andere zaden van (Succulente) plan
ten. Tevens een groot assortiment Tilland-
sias G. Köhres

WingertstraBe 33 
D-6106 - Erzhausen/Darmstadt.

FRANS NOLTEE
Ruim 1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS sortimentslijst aan.

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

Geopend van 30 maart tot 1 november op zaterdag van 10 en 3 uur. Verder op afspraak.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 17.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 16.00 uur
Het spannende groeiseizoen maakt nu zijn opwachting. 
Vooral op bloei richt zich nu onze hoopvolle verwachting.

”Kom zie en overtuig uzelf”

karlheinz uhlig - kakteen
uur tot 16 uur

ouiiaonoi otiooaC
(Hommels hausenl bij Stuttgart.

Open zondag: 21 april 1991 van 11 ui 
Tuin: Hegnacher Strasse

D-7053 KERNEN i.R. (Hommelshausenl ------
Lilienstrasse 5, Postbus 1107, W.-Duitsland

Brasilparodia buenekeri 
Frailea aureispina, camarguensis 

chrysacantha, spec. B32 
Gymnocalycium bodenbenderianum, fricianum 
spec. Land. spec. B150 
Haageocereus pseudoicosagonus 
Helianthocereus grandiflorus 
Lobivia claeysiana, nigrispina, uittewaaleana 
Mediolobivia rrosalbiflora. vulpina 
Rebutia colorate FR 1106, escurpula KK 1921, fie- 
briggii var. castanea WR 321. pulchella v. prolifera 
R 597, spec. de Humahuata KK 840, spec. Lau 353, 
spec. Lau 412
Adenium obesum uhlig
Fockea edulis t / . , .
Juttadintera simpsonii ± L  KQ K teen

Vraag onze catalogus aan!

D.M.
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

10,00
18,00
4,00

CACTUSKWEKERIJ

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

Kas open:
di. t/m vrij. van 9.00-18.00 uur 

zaterdag van 9.00-17.00 uur 
maandag van 13.00-18.00 uur

24



KENNISMAKING MET DE AFDELING VAN SUCCULENTA MET HET GROOTST AANTAL LEDEN, 
NOORD & MIDDEN LIMBURG.

Op een typische Februari-dag, koud, guur met nog weinig te zien in de kas, had ik een gesprek met Hr 
J. Schraets voorzitter van de afdeling Noord en Midden Limburg.
De afdeling is sedert 1980 een samenvoeging van Noord en Midden Limburg, Noord Limburg was een 
sinds 1959 bestaande afdeling.
De afdeling telt op dit moment 62 leden en 4 huisgenootleden.
De leden van de afdeling komen globaal gezien uit het gebied
Boxmeer via de westgrens van Limburg tot Roermond en via de oostgrens van Limburg terug. Die 
oostgrens ligt niet zo scherp er zijn ook een 5-tal leden uit het gebied Krefeld (Duitsland).
De plaats van samenkomst is Venlo, dat betekent voor een aantal mensen dat er toch afstanden van 
zo’n 30-40 km afgelegd moeten worden. Kennelijk is deze afstand voor de leden van ondergeschikt 
belang want de opkomst bij afdelingsavonden schommelt tussen de 30-40 personen, ruim 50%. 
Door het grote aantal leden en dankzij de opbrengsten van aktiviteiten, vooral in het verleden, is er een 
financieel sterke basis. De inkomsten worden weer geïnvesteerd in de bibliotheek of af en toe een heel 
bekende spreker.
Het aantal externe sprekers is beperkt, het meerendeel van de avonden wordt ingevuld door eigen 
mensen. Nu zijn onder die ‘eigen mensen' een behoorlijk aantal bekende liefhebbers en zelfs 
professionels. Deze gevorderde liefhebbers hebben een steunpilaar funktie inde vereniging, het geeft 
niet alleen mogelijkheden naar sprekers maar geeft zeker ook een brede wisselwerking mbt discussie, 
ervaring en experimenten. Bekend is Hr Hovens als een van de promotors van het kweken op steenwol 
of lava.
Door de brede ervaring in deze afdeling du rfde en durft men het ook aan om Botanische tuinen te hulp 
te schieten denk aan Steyl, Overloon en indirekt ook Arcen.
Ook van deze ‘werkers1 kan men nooit genoeg hebben want ook hierbij ziet men direkt positieve 
invloed op de leden, onderlinge verstandhouding, overdracht van kennis en verbreding van de 
interesse zijn resultaat van deze werkaktiviteiten, kortom de afdeling wordt er beter en sterker door. Dat 
geldt niet alleen voor het werken aan de tuinen een ander bindend element is het Clichefonds. De naam 
van J. Schraets zal er zeker blijvend mee verbonden worden, maar dit Clichefonds wordt mede door de 
afdeling gedragen, de lang niet allemaal even leuke werkzaamheden (bv. duizenden porties zaad 
tellen) worden door vrijwilligers bij de diverse mensen thuis verricht. Nieuwe vrijwilligers zijn toch ook 
zeer welkom.
AKTIVITEITEN GEVEN BINDING EN WERKEN STIMULEREND.
Dit zou het motto van deze afdeling kunnen zijn. Behalve bovengenoemde aktiviteiten kent men ook 
gemeenschappelijk materiaal inkoop, onderling kasbezoek, doe-avonden, open-dagen, een afdelings- 
excursie, medewerking aan ‘Groen-dagen‘ etc etc.
Plant van de maand is afgeschaft omdat er te weinig animo meer voor was. Op de bijeenkomsten is 
altijd tijd gereserveerd voor het ‘bijpraten' want ook dat is een belangrijk element.
Een stabiele afdeling met een sterk bestuur en een goed motto, kortom een afdeling waar menige 
andere afdeling iets van kan leren. Wij wensen deze mensen een minstens even succesvolle toekomst 
als hun verleden geweest is.
Rob de Groot

Zojuist overgenomen schitterende collectie cactussen en vetplanten (ongeveer 7000 st.), 
waarbij zeer veel zeldzaamheden en grote planten.

Geopend op zaterdag van 8-17 uur en van maandag t/m vrijdag alleen na telefonische 
afspraak.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXM0ND
lel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89

Te koop gevraagd collecties oude planten, zowel cactussen als andere succulenten.

25



SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992!

DEN HAAG -ZOETERMEER1992

Zoals beloofd kom ikterug op de bijeenkomst van Succulenta Werkgroep Floriade (SWF). Deze is op 6 
februari weer bijeengeweest in de gastvrije kantine van de Fa Edelman in De Tempel te Reeuwijk. 
Ondanks de felle koude waren de meeste leden van de werkgroep weer aanwezig om vol enthou
siasme de verdere plannen te bespreken.
Terwijl we wachtten op laatkomers bekeken we de door Nico Uittenbroek vervaardigde maquette, deze 
maakte op leuke wijze duidelijk wat afgelopen maand onze tekening al liet zien. Behalve levende 
plantjes waren er ook heel wat uurtjes werk aan besteed. Om misverstanden te voorkomen, de 
inspanningen van Nico verricht hij niet in dienst van de Fa Edelman, maar geheel in zijn vrije tijd als 
aktief lid van Succulenta en de Afd. Gouda & O. Het is de bedoeling om deze maquette voor te leggen 
aan het Floriade-bestuur dat volgens de reglementen alle inzendingen moet goedkeuren.
Wat de financiën betreft, de eerste bijdragen zijn binnen. Dank aan de Afdeling Flevoland (een tientje 
per lid!) en enkele leden die reeds een bijdrage overmaakten. Je kunt dus stellen: Het begin is er. 
Ook zijn enkele toezeggingen voor bijdragen binnengekomen. Omdat we in deze fase van de voor
bereidingen toch ook al enkele uitgaven hebben, zou het fijn zijn als deze toezeggingen in daden 
werden omgezet. Vooral ook omdat we meer zekerheid moeten krijgen over onze mogelijkheden. 
Daarom: Aarzel niet langer en maak persoonlijk als lid en/of in afdelingsverband uw bijdrage over. 
Postgiro 680596 tnv. Penningmeester Succulenta staat open! Vermeld op uw overschrijving: Floriade 
’92. De penningmeester houdt van alle bijdragen een aparte administratie bij. Het ligt in de bedoeling u 
op deze plaats op de hoogte te houden van de vorderingen.
Op onze oproep voor ideeën en dergelijke zijn al enkele reakties binnen gekomen, o.a. een aanbod om 
op professionele wijze een affiche te ontwerpen. Kijk, dat zijn nou leuke dingen, daar gaan we achter 
aan.
Tenslotte is gesproken over de planten- en materiaalbehoefte. Nico wil graag nu al toezeggingen voor 
wat kleinere bolcactussen, dat mogen best grotere hoeveelheden van dezelfde soort zijn, zodat er 
groepen opgebouwd kunnen worden. Ook is er behoefte aan hangende planten, zoals Aporocactus, 
Tillandsia en Sedum morganianum (als voor deze laatste tenminste schadevrij transport te regelen zou 
zijn).
We denken over voldoende aantallen grote planten te kunnen beschikken met de hulp van kwekers. 
Verder zoeken we nog naar een pomp voor de aan te leggen fontein en naar een tvyeetal tuinbanken om 
de toekomstige bezoekers een rustpunt te kunnen bieden. Ook is er behoefte aan een partijtje plastic 
pijpen (doorsnede 12 -15 cm).
Neem kontakt op met Nico, (01829)4068 na 18 uur,voor alle zaken betreffende planten en materiaal. 
We wachten op andere ideeën, voorstellen en plannetjes bij Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), 
Cronestein 17, 2804 EK Gouda.

Wordt vervolgd,
Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135

ONDERZOEK NAAR HET OPZETTEN VAN EEN GEDECENTRALISEERDE REFERENTIE 
COLLECTIE BINNEN ONS LEDENBESTAND

Naar aanleiding van de oproep in de gele inlegvellen van Succulenta in september 1990, voor het 
inventariseren van specialismen binnen ons ledenbestand zijn er 7 reactie s binnen gekomen.
Wij weten echter dat er nog veel meer unieke collectie’s bestaan. Zinvol lijkt het daarom, om leden die
dezelfde interesse hebben met elkaar in verbinding te brengen.
Daarnaast zouden wij die kennis en specialismen binnen onze vereniging kunnen aanbieden aan de 
botanische tuinen voor advies ter:
- Determinatie van hun plantenbestand.
- Verzorgingsadvies.
- Aanbieden van verzamelingen die verloren dreigen te gaan.
- Aanbeveling, c.q. reorganisatiehulp plantenbestand van de botanische tuinen.
- Organisatie vrijwilligerswerk bij groot onderhoud.
- Coördineren van het kweken van bedreigde soorten.
- Samenwerking stimuleren tussen afdelingen en botanische tuinen in de regio.
COÖRDINATOR REFERENTIECOLLECTIES B. Groen.

W. Alsemgeest, R. de Groot

26



FINANCIEEL OVERZICHT 1990

001 bank en giro
002 spaarrekening
003 bezittingen cliché- 
fonds
004 bezittingen afd. ver
koop
005 computer e.d.
006 vorderingen/te betalen
007 vooruitbet. contributie
008 reservering floriade
009 vermogen f  103.997,17

balans 1990
25.746,23

114.291,53

19.196,69

10.593,70
3.543,99
7.605,74 13.646,48

62.954,23
380,00

+ 416,68
103.580,49

180.977,88 180.977,88

balans 1989
21.331,23

103.452,76

19.653,94

13.925,78
4.556,01
6.250,00 795,80

64.793,43

_________ 103.580,49
169.169,72 169.169,72

INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 1990 
begroting 1990

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 computer afschr.
209 diversen 
winst/verlies

104.000,00
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

inkomsten en uitgaven 
1990

102.941,68
1.297,99
1.195,45
6.191,09
4.264,40
7.849,38

101.640,92 
1.644,89 
6.034,65 
1.746,59 
8.190,54 

737,50
966,00 

1.012,02 

1.350,20 
+ 416,68

begroting 1991
102.000,00

1.000,00
1.000,00
6 .000,00
4.000. 00
6.000.  00

102.00C
1.50C
5.000

7.I 
2.500 

750

750
0.000

122.200,00 122.200,00 123.739,99 123.739,99 120.000,00 120.000,00

OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN HET MAANDBLAD (ad 201).
begroot 1990 betaald 1990 begroot 1991

001 drukwerk witte pagina’s 57.500,00 55.893,80 56.500,00
002 drukwerk gele pagina’s 9.500,00 9.378,88 9.600,00
003 adresseren 4.000,00 4.599,66 5.300,00
004 portokosten 13.000,00 12.295,00 13.000,00
005 enveloppen 3.500,00 3.895,50 3.900,00
006 redactiekosten 1.500,00 1.751,11 1.500,00
007 litho's 12.000,00 14.256,47 12.000,00

101.000,00 102.070,42 102.000,00
verkopen tgv het maandblad = = = = = 429,50 -  -  = -  -

101.640,92

Volkel 19.1.91 
J. Vrenken
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Opgaven voor het aprilnummer moeten vóór 15 
april 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 opge
nomen.

Aangeboden: Aluminium hobbykas "Baco” , 
2.50x1.95 m prijs f  600,-, L.H. Verschuren, Rem- 
brandtlaan 39, 2251 GV Voorschoten, tel. 
071-617165.

Aangeboden: Aluminium hobbykas 2x2.5 m met 
opneembare betonnen fundering. Onverslijtbaar. 
Prijs n.o.t.k. W. Kersten, Jacob Marisweg 10, 
6562 BN Groesbeek, tel. 08891-74822.

Aangeboden: Bako kasje 1.62x1.95 m f  375,-. 
Grote kweektafel Al. f 40,-. Propaankachel Eltex 
1550 incl. 2 gasflessen f 100,- en 20 jaargangen 
Succulenta, t.e.a.b. C. Paardekooper, Belgische- 
straat 42 A, 3028 TH Rotterdam, tel. 
010-4157234.

Aangeboden: Oude jaargangen van Succulenta 
vanaf 1977 tot en met 1989 è f  5,- per jaargang. 
Liefst afhalen. Opsturen kan ook, prijs plus porto
kosten. L. Bosman, Ackersdijkstraat 37-C, 3037 
VB Rotterdam, tel. 010-4671283.

Aangeboden: Wegens beëindiging hobby i.v.m. 
leeftijd. Al. hobbykas 1.80x3.60 m, met gaska
chel en ongeveer 200 planten van 10 è 12 jaar. 
Vraagprijs ongeveer f 1800,-, inlichtingen: 
05423-84695 (na 17.00 uur).

OPROEP AAN DE LEDEN 
VAN SUCCULENTA

De Redaktieraad zal trachten om op zo 
kort mogelijke termijn met een vragenru- 
briekte beginnen.
"Lezers vragen" zal maandelijks een 
vaste plaats krijgen.
Stuurt uw vragen naar de Redaktieraad 
p/a Prinses Beatrixlaan 10, 7711 KG 
Nieuwleusen.

A.B. Pullen

Aangeboden: Wegens verdere specialisering, 
prachtige verzameling Lobivia’s, veel zeldzaam
heden, 550 stuks. Liefst in één koop. D. Abbenes, 
Koekoekstraat 6, 1781 WG Den Helder, tel. 
02230-23476.

Gevraagd: Klein plantenkasje (Baco of Arco). 
Afm. 1.29x0.99 m, hoogte 0.48 m.
Dick Munniksma, Elzenlaan 38, 9741 NE Gronin
gen, tel. 050-779730.

NIEUWE LEDEN

Timmermans J., Hazelaarstraat 12, 5143 
BH Waalwijk

Schmidt R., GrosserSchirnkamp20, 043 
Essen 14, B.R.D.

Vrije Universiteit, v.d. Boechorstr. 8,1081 
BT Amsterdam

Kapel-Carter E.P. van, W. van Vlietstraat 3,
3262 GM Oud Beyerland 

Charles G. /Briars Bank, Fosters Bridge, Ketton/ 
Stan. PE93UU, Groot-Brittanië 

Wulffele W.C., Corn. de Wittlaan 15, 2582 AA 
Den Haag

Provoost R., Gerbrandystraat 123, 8072 WS 
Nunspeet

Haveman F., Deldenlaan 1,9627 PL, Helium 
Thijssen dhr./mevr., Amsteldiepstraat 32,1979 

BT Den Oever
Schreuder M.M., Engelanderweg 52, 7361 CW 

Beekbergen
Sticht, bot. tuin. Overloon, Postbus 12, 5825ZG 

Overloon
Meer E.M. v.d, Str. v. Magelhaens 7,1183 HB 

Amstelveen
Graham C. Ross, 97 South Street, Dorking Sur.

RH42JU, Groot Brittannië 
Adriaansen G.A., Schuttevaer 82, 7908 GD 

Hoogeveen
Rietsema E.T., Weibvorren 36, 9247 BB Ureterp 
Kamp P, H. Gorterstraat 154,1521 MV 

Wormerveer
Bouwdewijns G., Lemmerpad 8, 3844 JJ 

Harderwijk
Strauwen T, Ten Brakeweg 3, 6029 PH Sterksel 
Dijk mevr. H.M. van, Joh. Strausplein 61,3122 

ZA Schiedam
Ginkel R. van, Chrysantenstraat 13,1214 BK 

Hilversum
Smit T, Ribesstraat 16,1783 CB Den Helder 
Groenhof G.J., Nachtegaallaan 33,4005 EB Tiel
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EEN M A M M ILLA R IA  M ET EEN TR O E TE LN A A M

PETER MANSFELD

Vele vrienden vergaat het net als ik. Zij kopen, ruilen of krijgen een nieuwe 
plant. Zij zien niet de 'fijne verschillen' die de amateur-taxonomen ons opdrin
gen. Ze zijn blij met hun nieuwe aanwinst in de verzameling en verheugen zich 
als hij bloeit.
In 1976 kocht ik in Dresden bij een al lang niet meer bestaande firma onder 
andere een Mammillaria swinglei, die uit op de originele vindplaats verza
melde zaden — aan de rand van de Sonora-woestijn — was opgekweekt. 
De zeer decoratieve plant, die ondertussen 20 cm hoog geworden is bij een 
diameter van 5 cm, behoort door haar 3 cm grote bloemen tot de grootbloe- 
mige Mammillaria's. Ofschoon de plant duidelijk axillenborstels heeft en zich 
derhalve onderscheidt van M. sheldonii bloeit zij prachtig roze. De voor de
ze soort beschreven witte bloemen met roze middenstreep heb ik nimmer 
kunnen waarnemen.
Wanneer op basis van geringe verschillen steeds weer nieuwe soorten wor
den gecreëerd, dan toont het onderhavige voorbeeld aan hoe ver men dan 
fout kan gaan. De variatiebreedte in de natuur is veel groter dan achter me
nig bureau wordt gedacht. EHet siert de onderzoeker niet de synoniemen- 
chaos verder te verrijken.
Daarentegen is de moeite die de heer Neutelings zich getroostte (Succulenta 
jrg. 65, pag. 3) zeer lovenswaardig. Ik ben met hem van mening dat M. 
swinglei slechts een vorm is van Mammillaria microcarpa var. sheldonii. 
Zeker is dat ik dus een M. microcarpa bezit en misschien wel een M. micro
carpa var. sheldonii. Of ik de forma swinglei bezit of een nog onbeschreven 
vorm weet ik niet. Het is mij om het even; het etiket heb ik verwijderd.
De plant bloeit de gehele zomer; door vorming van wol in de schedel kondigt 
zij telkenmale nieuwe bloei aan. Zij vraagt geen bijzondere verzorging: in de 
zomer veel frisse lucht en een zonnige plek.
Nu de plant van haar etiket is ontdaan en zij mij veel plezier schenkt, denk ik 
erover haar een troetelnaampje te geven.

Hansastrasse 1, DD R-2500 Rostock 

Vert.: Ludwig Bercht

Mammillaria swinglei 

Foto van de auteur
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TAXONOMIE
MICRANTHOCEREUS Backeberg SUBGENUS AUSTRO- 
CEPHALOCEREUS (Backeberg) BRAUN & ESTEVES 
Een nieuw ondergeslacht (Cactaceae) uit Brazilië

P.J. BRAUN en E. ESTEVES PEREIRA

Zoals op verschillende plaatsen in de literatuur is uiteengezet, is het geslacht 
Austrocephalocereus (zoals opgevat door Buining en Buxbaum) zeer hetero
geen en waarschijnlijk zelfs bifyletisch. Onlangs is de groep rond Austrocepha
locereus dolichospermaticus op grond van de karakteristieke kenmerken van 
epidermis, groeivorm, cephalium, bloei, pollen en zaden in dit tijdschrift als 
zelfstandig geslacht met de naam Siccobaccatus Braun & Esteves (1990) 
afgescheiden (Barthlott 1979; Braun 1983, 1987a, 1988; Braun & Esteves 1990; 
Buining 1974). De door Braun (1988) voorgestelde opsplitsing van Austrocep
halocereus in drie groepen (sensu Backeberg, 1938, 1960; Buining 1973, 1974; 
Buxbaum 1970, 1976) werd ook in een recent verschenen artikel van Taylor en 
Zappi (1989) bevestigd.
Austrocephalocereus dybowski lijkt een monotypisch geslacht te vertegen
woordigen waarvoor reeds de geslachtsnamen Espostoopsis Buxb. (1968, 
heeft prioriteit) en Gerocephalus Ritter (1968) zijn geponeerd. Terwijl de laatste 
jaren Espostoopsis en Austrocephalocereus tot de Cereeae Salm-Dyck sensu 
Buxbaum worden gerekend (Barthlott 1988; Braun 1988; Braun & Esteves 
1990; Hunt & Taylor 1986), neemt steeds meer de discussie toe of Espostoopsis 
niet eerder bij deTrichocereeae Buxb. behoort, wat reeds door Buxbaum (1968) 
werd bepleit.
De taxa A. purpureus (Gürke) Backbg. en A. albicephalus Buining Et Brederoo 
blijven dus nog in Austrocephalocereus achter. Beide soorten zijn echter duide
lijk verwant aan Micranthocereus en de benodigde nieuwe combinaties zijn 
reeds door Ritter (1979) gemaakt. De overeenkomsten betreffen vooral de 
groeiwijze in groepen, de basitone vertakking en de bedoorning en beharing 
(Braun 1980, 1982, 1987b; Buining 1973; Heimen Et Paul 1984; Taylor Et Zappi 
1989; van Heek Et Strecker 1988).
A. purpureus en A. streckeri groeien sympatrisch bij Seabra en zijn zonder 
cephalium en bloei door hun sterk convergente habitus nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. De aanleg van het wolligere, meest lateraal doorlopende cep
halium van A. purpureus en A. albicephalus lijkt sterk op het cephalium van 
Micranthocereus. Het cephalium is echter oppervlakkiger en deels onderbro
ken aangelegd. Bij A. purpureus is het roodbruine, vaak uit wolkluwens 
bestaande cephalium slechts zelden onderbroken (zie bijvoorbeeld de afbeel
ding in Taylor Et Zappi 1989 blz. 33; Werdermann 1933 blz. 44, 47 links, 48; 
Zavadil1981 blz. 101 rechts). Bij A. albicephalus wordt het cephalium aan leden 
van een plant geheel niet of sterk onderbroken aangelegd (bijvoorbeeld in 
Braun 1982; tekst bij M. monteazulensis en M. aureispinus in Ritter 1979). 
Anderzijds bezitten bijvoorbeeld M. streckeri en M. violaciflorus vaak ononder
broken verlopendecephaliums (Braun 1987b, 1987c, 1988).
De ver geopende actinomorfe trechter- tot klokvormige bloemen onderschei
den zich door specialisering van het bestuivingssyndroom (Andersohn 1984; 
Backeberg 1976; Braun 1982, 1988; Heimen 1977; Taylor Et Zappi 1989). Een 
overeenkomstige tweedeling in 's nachts bloeiende, witte, actinomorfe vleer-
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muisbloemen en de overdag geopende, kleurige, buisvormige kolibriebloemen 
vindt een parallel bij Coleocephalocereus (Braun 1984, 1988) en Cipocereus /  
Floribunda (Braun 1988).
De vruchten zijn bij A. purpureus en A. albicephalus evenals bij Micranthoce- 
reus rode, min of meer kogelvormige kale gladde bessen, die gesloten uit de 
cephaliumwol naar buiten worden geduwd en gesloten verrotten (Braun 
1987b). Ze onderscheiden zich bij>4. purpureusenA. albicephalus slechts door 
hun grotere omvang.
De zaden komen in beide groepen sterk overeen, wat ook uit de door Werder- 
mann (1933) afgebeelde zaden van Cephalocereus purpureus en C. polyanthus 
duidelijk wordt. De testa is tamelijk glad, glanzend zwart en in veldjes opge
deeld. De buitenste periclinaalwanden bezitten geen cuticula-groeven. Een 
overwaardering van de zaadstructuur moet beslist worden vermeden. Dit bleek 
vooral uit het werk van Brandt (1981). De auteur baseerde zich uitsluitend op de 
structuur van de testa, wat tot ernstige fouten in de systematische indeling 
leidde. De door Brandt voorgestelde indeling van de nauw verwante soorten A. 
purpureus en A. albicephalus in verschillende geslachten lijkt onhoudbaar. Ook 
het pleidooi om de nauwelijks aan elkaar verwante soorten A. albicephalus en 
A. dybowskii bij Coleocephalocereus in te delen vond geen gehoor.
Hoewel A. purpureus en A. albicephalus zich in verschillende kenmerken van 
habitus, cephalium, bloemstructuur en vrucht van Micranthocereus sensu 
strictu onderscheiden, wordt in afwijking van een eerder verdedigde opvatting 
(Braun 1982, 1987) de door Ritter (1979) voorgestelde indeling van A. purpu
reus en A. albicephalus in Micranthocereus geaccepteerd; deze soorten wor
den hierna in een eigen ondergeslacht geplaatst.

Micranthocereus purpureus met 
onderbroken cephalium bij 

Morro de Chapeu, Bahia 
(foto E. Esteves PereiraI
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Micranthocereus albicephalus op de typevind- 
plaats (foto P. Braun)



Micranthocereus albicephalus met 's nachts 

wijd opengaande radiaire vleermuisbloe- 
men. Mato Verde, Minas Gerais (foto P. 
Braun).

MICRANTHOCEREUS BACKEBERG SUBGENUS AUSTROCEPHALOCEREUS (BACKE- 
BERGI BRAUN ET ESTEVESCOMB. ET STAT. NOV

Subgenus novum Cactacearum a subgenero Micranthocereo caulibus altioribus, floribus maio
ribus, nocturnis, infundibuliformibus ad campanulatis, receptaculo purpureo ad cremeo-roseo, 
foliis perianthii radiatis, foliis transeuntiis purpureis, foliis exterioribus perianthii purpureis ad 
subrubris, foliis interioribus perianthii albis et fructibus maioribus. Habitat: Brasilia, Bahia et Minas 
Gerais, in montibus 'Serra do Espinhago' (Mato Verde, Minas Gerais ad Jacobina, Bahia). Plantae 
crescunt in 'Carrasco' (Luetzelburg 1922) vel 'Campo Rupestre' (Veloso 1966).
Basionym: Austrocephalocereus Backeberg, Blaffer für Kakteenforschung 6: 9, 22 (1938) 
Synonym: Cephalocereus Pfeiffer pro parte (sensu Gürke 1908, Britton & Rose 1920’ , Werdermann 
1933)
Cereus sensu Luetzelburg (1922, p. 55)
Cephalocereus subgenus Austrocephalocereus Backeberg et Knuth n.n. (1935)
Micranthocereus Backeberg pro parte (sensu Ritter 1979)
Austrocephalocereus Backeberg subgenus Austrocephalocereus (sensu Buxbaum 1970) 
Coleocephalocereus Backeberg pro parte (sensu Brandt 1981)
Typus: Cephalocereus purpureus Gürke (1908)

Micranthocereus ondergeslacht Austrocephalocereus onderscheid zich van 
ondergeslacht Micranthocereus door:
- hogere groei
- meest doorlopend, lateraal, oppervlakkig cephalium
- grotere, klokvormige tot trechtervormige, 's nachts openende chiroptero- 

game bloemen
- receptaculum, overgangsbladeren en buitenste perianthbladeren rood of 

roodachtig
- binnenste perianthbladeren wit
- grotere vrucht.
Volgens Leuenberger (1976) schijnen er ook verschillen tussen de pollen te 
bestaan. In deze studie worden helaas slechts de beide typen behandeld (A. 
purpureus en M. polyanthus). Om uitsluitsel te verkrijgen moeten zeker nog 
verdere soorten worden onderzocht.

1) Britton & Rosé (1920) en Werdermann (1933) zagen per vergissing Coleocephalocereus goebelianus (Vaupel)Buin. (1970) voor Cephalocereus 
purpureus Gürke aan, wat uiteindelijk ook tot de beschrijving van Cephalocereus lehmannianus leidde.
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DE SOORTEN VAN HET ONDERGESLACHT AUSTROCEPHALOCEREUS

Micranthocereus (subgenus Austrocephalocereusl purpureus (Gürke) Ritter (1968) 
Basioniem: Cephalocereuspurpureus Gürke, Monatschrift für Kakteenkunde 18: 86 (1908) 
Synoniemen:
Cereus purpureus Gürke (Luetzelburg 1922 blz. 55)
Cephalocereus tehmannianus Werd. (1933XB)
Austrocephalocereuspurpureus (Gürke) Backbg. (1938)
Austrocephalocereus lehmannianus (Werd.)Backbg. (1960; Rizzini 1987)
Micranthocereus tehmannianus (Werd.)Ritter (1968)
Micranthocereushaematocarpus Ritter n.n. (1977XU*)
Coieocephaiocereuslehmannianus (Werd.)Brandt (1981)
Holotype: Ule4 (B; cit. in: Leuenberger 1979)
Onderzocht materiaal: Brazilië, Zuid en Centraal Bahia, Serra do Espinhagco; van verschillende 
vindplaatsen, Horst & Uebelmann 133; 7/1983, Serra da Sincora (typevindplaats), Braun (& Horst) 
466; Serra das Almas, Braun 467; 5/1979, Chapada da Diamantina, Braun (& Heimen) 56 (ZSS; 
7/1986, Morro de Chapeu, Braun 628; 7/1986, West Seabré, Braun 614; zelfde vindplaats, Esteves 
s.n.

Micranthocereus {subgenusAustrocephalocereuslalbicephalus (Buin. et Bred.)Ritter (1979) 
Basioniem: Austrocephalocereus albicephalus Buin. & Bred. KuaS. 24(4): 73-75 (1973) 
Synoniemen:
Micranthocereusaureispinus Ritter (1979) (U)
Micranthocereusmonteazuiensis Ritter (1979) (U*)
Coieocephaiocereus albicephalus (Buin. Et Bred.(Brandt (1981)
Holotype: Brazilië, Noord Minas Gerais, Mato Verde, Horst (EtUebelmann) 348 (U)
Onderzocht materiaal: Brazilië, Noord Minas GErais, 1972/1974/1978, typevindplaats bij Mato 
Verde, Horst Et Uebelmann 348; 1980, vindplaats onbekend, Waras & Bueneker W33 (in verzame
ling R. Bueneker, Corvo, Rio Grande do Sul en firma Uhlig, Stuttgart; 5/1979, typevindplaats, 
Braun (& Heimen) 86 (ZSS); 9/1983, Braun (EtHorst) 420; 7/1986, Braun (& Esteves) 727; 9/183, 
Bahia, Jacaraci, Braun (Et Horst) 418, Horst (& Uebelmann) 398; 1986/1987, Minas Gerais, Mato 
Verde, Esteves s.n.

Het ondergeslacht Micranthocereus hoeft op deze plaats niet verder te worden 
bediscussieerd. Een uitvoerige verhandeling zal afzonderlijk volgen. Volgens 
Braun (1988) worden op dit moment de volgende taxa geaccepteerd:
1. M. polyanthus (Werd.) Backbg. (1938) (Cephalocereus polyanthus Werd. 
(1933), type).
2. M. auri-azureus Büin. & Bred. (1973)
3. M. densi florus Buin. & Bred. (1974)
4. M. flaviflorus Buin. & Bred. (1974) (Hierbij M. uilianus Bred. & Bercht 1984)
5. M. streckeri van Heek & van Criekinge (1986) (eventueel heeft M. ruficeps 
Ritter 1979 prioriteit; Braun 1987b)
6. M. violaciflorus Buin. (1969)
De status van M. ruficeps Ritter (1979), die zich volgens de beschikbare 
gegevens nauwelijks van M. streckeri onderscheidt, is tot op heden onzeker 
(Braun 1987b). De typevindplaats ligt bij Jacobina, waar ook Micranthocereus 
(Austrocephalocereus) purpureus als ecologische en waarschijnlijk noordelijk
ste variant is aan te treffen. M. ruficeps heeft prioriteit over M. streckeri, M. 
ruficeps is een synoniem van M. purpureus.

Hauptstrasse 83, D-5020 Frechen
Rua25A No. 90, Setor Aeroporto, 74.320 Goiania, Goias, Brazilië

ZUSAMMENFASSUNG
Nach der Aufteilung der Gattung Austrocephalocereus Backeberg 1938 in drei Gruppen und der 
Abtrennung der Gruppe urn A. dolichospermaticus Buining et Brederoo 1974 mit dem neuen 
Gattungsnamen Siccobaccatus Braun et Esteves 1990 sowie der monotypische Gattung Espos- 
toopsis Buxbaum 1968 wird für die zwei in Austrocephalocereus verbleibenden Arten (A. purpu
reus und A. albicephalus) die Untergattung Micranthocereus subgenus Austrocephalocereus 
(Backeberg)Braun et Esteves comb. et stat. nov. vorgestellt.
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OP DE GROEIPLAATSEN
BRAZILIË, HET LAND VAN DE CEPHALIUMDRAGERS

(VIII)

CARLA WOLTERS

Vrijdag 25.7.86
Gisteren 227 km afgelegd. Vertrek rond 7.15 uur bij 18 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 100% uit Milagres. We moeten het hier zonder ontbijt 
stellen en begeven ons daarom naar het aangrenzende dorp. We nemen genoe
gen met een eigenaardig zoutrijk broodje en een stukje cake met een glas 
voortreffelijke 'suco de naranja'.
De pousado bood, hoe eenvoudig van opzet ze ook geweest moge zijn, een stel 
heerlijke zachte bedden en dat is van primair belang! Het plafond bewees 
uitstekende dienst bij het vervaardigen van een soort 'hemelbed' met behulp 
van onze klamboe.
Milagres, ook een bedevaartsoord, bleek in de ban van een religieuze roes; 
uitgelaten feeststemming ging gepaard met het nodige vuurwerk dat tot diep in 
de nacht werd afgeschoten om tegen het ochtendgloren weer op te laaien. 
Door onze nabije ligging aan een doorgangspost voor vrachtverkeer werden we 
op de koop toe 'getrakteerd' op het ronkende geluid van de zware trucks. Toch 
was dit geen onplezierige gewaarwording. Alle vervoerde vracht moet dusda
nig vastgesjord worden dat de lading ook heelhuids op de plaats van bestem
ming komt, want er worden ettelijke honderden kilometers mee afgelegd onder 
erbarmelijke wegomstandigheden. Deze bindtechniek verstaan ze dan ook uit 
de kunst.

Melocactus longispinus 86106
Vindplaats: Vanuit Milagres terug naar lapu op de BA 046, op hellende flanken van een 
bergrug waarvoor eerst enkele honderden meters door weideland afgelegd moet worden. 
Biotoop: Op deze zuidzijde (dus zonzijde) groeiden massa's exemplaren op een schijnbaar 
nog 'maagdelijk' bergmassief waar een grote verscheidenheid binnen de soort waarneem
baar was. Het ene exemplaar nog mooier dan het andere, met een vaak fabelachtige 
bedoorning. Een zaailing bijvoorbeeld met een lichaamsdoorsnede van 6 cm bedroeg 
met doornendracht een diameter van 32 cm! Een uniek verschijnsel waren de tot 50 cm 
lange cephaliums op van topzwaarte haast omwippende oude exemplaren. Lichaam nu 
eens kogelvormig, dan weer langwerpig, waarop zich aan de schaduwzijde zich menigmaal 
een grasfijne Tillandsia had genesteld. Andere Bromeliasoorten hingen veelvuldig in de 
weinige lage struikjes die het plateau behuisden. Een zilverwitte cluster Tillandsia gardneri 
bevond zich muurvast verankerd op de schaduwzijde van de enorme quasi losliggende 
rosblokken, bijna buiten grijpbereik en op het punt de roze bloeiwijzen tentoon te spreiden. 
Verschillende al even interessante Euphorbiaceeën ontbraken ook aan dit schouwspel niet, 
waaronder een potloodachtige Euphorbia uit de sipolisii-verwantschap. Alles wijst op een 
zeer vochtige streek, niet in de laatste plaats de overdadig weelderige en kleurrijke korst
mossen. Eén van de hoogtepunten wat rijkdom en veelzijdigheid aangaat. Verder ook 
Pilosocereusgounellei en zeldzaam: Pilosocereus 86107.
Opmerking: Zaden hier en daar kunnen verzamelen; van bloei was nog geen sprake. De 
planten waren doorgaans aan de magere kant vanwege de heersende aanhoudende 
droogte. In het grasland voorafgaande aan het onvergetelijke biotoop werden we verrast 
door de als slingerplant doorheen het gras kruipende Passiflora caerulae met witblauwe 
bloemen.
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Melocactus longispinus met extreem lange middendoorns

Vanmorgen hopen we een beter toegankelijke standplaats te vinden waar 
Melocactus longispinus de scepter zal zwaaien. Bij de eerste halte even buiten 
Milagres vinden we echter niet de gewenste species, maar wel was het moeite
loos beloopbare terrein verrijkt met een Melocactus uit het rubrisaetosus- 
complex. De tweede halte leek er al meer op: links beloofden de bergruggen 
een gedegen kans. We parkeerden naast de weg toen juist een 'gaucho' 
(cowboy) aan ons voorbij liep om verderop te gaan liften. De kledij zag er 
wonderwel onberispelijk uit: leren hesje en dito hoed en een kraakhelder w it 
overhemd, maar verder ongeschoren.
We beproefden ons geluk en het was meteen goed raak. Na een lange ruk door 
grasland ontvouwde zich het massief. Massaal werd hier Melocactus longispi
nus vergaard. Waar we gisteren pijnlijke offers moesten brengen voor slechts 
een handjevol planten, concurreerden hier prachtexemplaren en masse om hun 
schoonheid. We hielden ons er dan ook enige tijd op. Een acute diarree onder 
de gelederen noopte tot afdruipen. Wat zagen we daar: stond die arme stakker 
nog steeds met de duim omhoog naast het wegdek. Uit meelijden bezorgden 
we hem een lift to t Milagres. Uit zijn bewoordingen en handenschuddend 
gebaar viel op te maken hoezeer hij dit apprecieerde.
Achter Milagres maakten we een derde stop, maar de heer en mevrouw van de 
Vel bleven achter in de bus. Respectievelijk vanwege een plotse voedselvergifti
ging en gewrichtspijnen. Er zat niets anders op dan de plantenstrijd te staken en 
de kortste weg naar Salvador te kiezen waar we tegen 15.00 uur aankwamen. 
Eerst baan je je een weg door 'favelas' (krottenwijken) die de stad omarmen en 
even later raak je verzeild in de enorme stad en vliegt er een knaap achter het 
stuur. Uitvoerig legitimerend en kenbaar makend dat hij zich als gids wilde 
aandienen voerde hij ons na instemming naar een hotel vlakbij het strand, iets 
terzijde in een wijk waar nog veel bouwactiviteit heerst. Overnachting hier 
f  22,- per persoon. Maar geschrokken en perplex waren we wel even na het 
vernemen van de gage van de jongeman: nadat we op ons stekkie gearriveerd 
waren vroeg hij een astronomisch bedrag voor zijn dienstverlening. Hij weerde 
aanvankelijk elk compromis af, maar uiteindelijk ging hij toch akkoord met een
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deal om morgen een sightseeingtour voor ons te organiseren. Verbouwereerd 
door dit incident zochten we onze kamers op; maar persoonlijk zinde deze 
zakkenklopperij me allerminst.
Onze zieke lotgenoot strompelde naar boven en hees zich direct in bed. De 
verdere dag bleef hij aan bed gekluisterd.

Even de zon en de zee opgezocht. Het was er ontstellend rustig, voor de tijd van 
het jaar-w inter - heel begrijpelijk. De Atlantische Oceaan waste onstuimig om 
te zwemmen, maar het spel met de ontembare golfslag en de aangename 
zeetemperatuur deden de opgelopen spanningen wegebben en het was er 
heerlijk relaxen. Het eeuwige geruis en gebruis is rustgevend, een uurtje ver
maakten we ons zo. Om zeven uur zaten we gedrieën aan tafel, en wat smaakt 
het hier best, zeevis natuurlijk. Morgen kunnen we uitslapen tot acht uur want 
pas om tienen hadden we afgesproken voor de rondrit in Salvador.

Zaterdag 26.7.86
Gisteren 327 km gereden. Om 9.30 uur startklaar voor ons uitje door Salvador- 
stad. Vannacht had het heel lichtjes geregend, wat ongemerkt aan ons voorbij 
was gegaan. Het was nochtans warm in bed. De ellendige muggen bleven ons 
hier bespaard. Vanochtend konden we dus uitslapen, maar waar ik bang voor 
was, was dat we door het gevolgde tijdsritme toch te vroeg wakker zouden 
worden. Tegen de klok van zevenen was ik dan ook al klaar wakkeren toch maar 
opgestaan om wat te luieren in het al broeierig warme ochtenduur nabij het 
zwembad. Om achten kregen we het ontbijt voorgeschoteld. Niets op aan te 
merken; zelfs, wat een luxe, confituurdoosjes werden geserveerd.
Wim is er nog steeds slecht aan toe. Gisteravond bleek een echt dieptepunt in 
zijn ziekteproces en Elsa was bezorgd en van streek, zodanig dat ze er toch 
maar van afzag om aan de trip deel te nemen.
Half tien, zoals afgesproken, stond de gids paraat. Hij kende Salvador kennelijk 
op zijn duimpje. Hij leidde ons eerst door de 'cidade baixa' (de lage stad) waar 
we ettelijke 'igrejas' (kerken) bezochten - Salvador kent er wel zo'n 360 - en 
langs markten, strand met beroemde vuurtoren en andere gedenkwaardige 
monumenten reden.
De hele tour nam zo'n vier uur in beslag met een korte adempauze. Het vergt 
een aangepast rijgedrag, alert en bedacht als je moet zijn op de roekeloze rijstijl, 
maar dit was de bijdehante man wel toevertrouwd. Ook bij het rijden speelt, 
evenals bij de taal, de gebarentaal een grote rol. De rondleider deed reusachtig 
zijn best. Eén zinsnede zullen we niet snel van hem vergeten: 'muito perigoso', 
wat duidde op een gevaarlijke buurt waar het zelfs uiterst gewaagd zou zijn bij 
het fotograferen raampjes te openen.
Het is weer een gigantische wereldstad waar je je kennelijk nog minder op je 
gemak kunt voelen dan in Rio, als je zijn waarschuwingen geloven mag. Ze 
dringen je allerhande koopwaar op.

Melocactus rubrisaetosus Buin et al. (Melocactus oreas ssp. rubrisaetosus (Buin et 
al.lBraun
Vindplaats: Zeer vlak plateau, erg uitgestrekt, direct langs de weg, op de BA 046.
Biotoop: Op bruinachtige granietplaten groeit deze species bij voorkeur in de beschutting 
van een talrijk optredende geelkleurige getande Bromeliasoort. Bovendien verzamelt zich 
hiertussen wat humus en verteerde bromeliaresten en -stronken, wat ten goede komt aan 
de omringende vegetatie. Rotsspleten zijn ook geijkte woonoorden.
Opmerking: Grote populatie, habitueel gelijk aan Melocactus 86088. Zaden noch bloemen 
geconstateerd.
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Malocactus violaceus 86109
Vindplaats: Nabij vliegveld van Salvador op een steenworp afstand van de zee.
Biotoop: Ettelijke planten verspreid over dit weidse duinlandschap dat licht is begroeid met 
gras- en struikgewas waartussen deze species schuilgaat. Begeleidend treedt hier een 
slanke cylindrisch samengedrukte Billbergia spec. (?) op van grote omvang, verder Piloso- 
cereus 86110 die zelfs in de 'geciviliseerde' wereld was doorgedrongen: op het vlakke dak 
van ons hotel vonden we enkele jonge planten en zelfs een (zoutminnende) orchideeën
soort was van de partij.
Opmerking: Aanvankelijk kost het enige moeite de soort te ontwaren, maar eenmaal oog 
hebbend voor deze plant, blijkt ze hier toch goed vertegenwoordigd te zijn. Meestal 
volwassen exemplaren, zaailingen sporadisch. Wortelstelsel meterslang, zich vlak en 
ondiep verspreidend onder het zandoppervlak. Lichaam: klein, glanzend donkergroen, 
cephalium wit met rode borstels. Enkele witte bessen geoogst, geen bloei gezien.

Ook de originele vecht-danssport Capoeira werd hier op straat gedemon
streerd. Fotograferen oké, maardan wel tegen betaling: twee minuten gaven ze 
speciale poses. Het is een doorlopende strijd om het bestaan, overal wordt er 
gepoogd geld te verdienen, koste wat het kost.

Zondag 27.7.86
Om 7.00 uur gereed voor het ontbijt. Onze Belgische reisgenoten volgden een 
uurtje later aan tafel en bleken inmiddels beide aangesterkt te zijn. Toch planden 
we nog één nachtje over te blijven om volledig op krachten de laatste ruk aan te 
kunnen.
Vandaag lag het in onze bedoeling om in de nabijheid de vindplaats van 
Melocactus violaceus op te zoeken, die als echte zonaanbidder bekend staat. 
Willekeurig de strandlijn volgend kwamen we in de omgeving van de vliegbasis 
waar we ze dan zonder enige moeite aantroffen in het witte zilverzand: 86109. 
Achteraf geeft je dit niet zo'n kick; het heeft niet de uitdagende charme van een 
moeilijk toegankelijk terrein, maar onze blijdschap over deze miniatuurvondst 
was er niet minder om. Ze stonden er redelijk dicht bezaaid in het witte 
duinlandschap op een steenworp afstand van de zee. We waren weer op tijd 
terug omdat het zo gesmeerd verliep. Onderweg lesten we onze dorst met het 
verkoelende vocht van een kokosnoot.
De drukte op de weg nam alsmaar toe, toch konden we nog net op tijd 
ellenlange files ontlopen. Het was niet alleen zondag, maar bovendien stralend 
weer en dat trok natuurlijk de nodige badgasten. Heel Salvador leek leeg te 
lopen. Terug aan het thuisfront wisten we eigenlijk niet zo goed raad met de tijd, 
rusteloos als we immers zijn. We hadden een zee van tijd die we dan ook maar 
aan zee verdeden.

Kroonstraat 10c, 6019 AS Wessem (Wordt vervolgd)
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TIJDSCHRIFTEN

Cactacsa brugensis, jaargang 11, 1989
Nr. 1. Van de Meutter belicht het bestuivingsmechanisme bij de Asclepiadaceae Neirinck 
bespreekt Ancistrocactus scheen en Epiphyllum. Een oude serie over classificatie van cactussen 
wordt voortgezet.
Nr. 2. Lambert vervolgt het verslag van zijn Argentiniëreis uit 1986. Neirinck bespreekt Helianthoce- 
reus huascha en Astrophytum senile var. aureum. Van de Meutter vervolgt zijn artikel alsmede 
Neirinck dat over de classificatie.
Nr. 3. Alle serie-artikelen worden voortgezet. Neirinck bespreekt Matucana aureiflora en Nopal- 
xochia phyllanthoides.
Nr. 4. Lambert en Van de Meutter vervolgen hun serie. Neirinck bespreekt Oroya subocculta en 
Matucana haynei.
Nr. 5. Neirinck bespreekt Matucana variabilis en Strombocactus disciformis Van de Meutter is toe 
aan deel 5 over de bestuiving der Stapelia-achtigen.
Nr. 6. Deze keer worden voorgesteld Lobivia marsoneri en Sulcorebutia verticillacantha var. 
verticosior. Van de Meutter vervolgt.
Nr. 7. Neirinck stelt deze keer voor Lobivia chilensis en Neochilenia taltalensis 
Nr. 8. Van de Meutter vervolgt zijn artikel. Neirinck bespreekt Matucana comacephala en Astrophy
tum coahuilense
Nr. 9. Deze keer zijn aan bod Trichocereusspachianus en Lobivia albolanata. Van de Meutter vertelt 
verder.
Nr. 10. Begeleid door altijd goede kleurenfoto's bespreekt Neirinck deze keer Lobivia jajoiana var. 
caspalasensis en L. longispina Van de Meutter vertelt maar door.
Nr. 11. Een In memoriam Serafien Huwel, bestuurslid van Cactacea brugensis. Gymnocalycium 
mostii en Ferocactus schwarzii zijn de laatste twee planten die Neirinck dit jaar voorstelt. Van de 
Meutter weet van geen ophouden.

Ludwig Bercht
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VAN DE REDACTIE
GROENTE
Sinds enige tijd kweek ik mijn cactussen op een lapje grond even buiten de stad, 
wat als voordeel heeft dat ik daar ook groente kan telen. Daar weet ik minder 
van dan van succulenten. Het eerste seizoen was het een kwestie van uitprobe
ren en ik dacht met wat experimenteren wel de meest geschikte kweekmethode 
te vinden voortuinbonen, capucijners, spruitjes, Chinese kool en noem maar 
op. Meestal kwam het neer op het in de grond stoppen van zaad of pootgoed en 
maar kijken wat ervan terecht kwam. Dat gaf enkele eclatante successen maar 
natuurlijk ook faliekante mislukkingen. De buren van de tuin ernaast stonden af 
en toe wel eens hoofdschuddend te kijken naar dit gestuntel en kwamen dan 
met aanwijzingen en raadgevingen. Ook van andere meer ervaren tuiniers 
kreeg ik precies te horen hoe het allemaal moest.
Na enige tijd kreeg ik inderdaad in de gaten datje wel leuk kunt experimenteren, 
maar dat er voor het kweken van iedere groente maar één methode de beste is. 
Tenslotte doet men het al eeuwen zo en is er niets nieuws meer aan te 
ontdekken. Als je zo eigenwijs w ilt zijn om het anders te doen, moetje gewoon 
rekening houden met een mindere oogst.
Eigenlijk wel lekker simpel. Gelukkig dat bij onze succulenten nog niet alles zo 
afgebakend is. Je kan nog best eens iets nieuws uitproberen en dan tot de 
ontdekking komen dat het een gouden greep was. Of dat dit juist niet de goede 
methode was, waardoor je toch weer iets hebt geleerd. Op een gegeven 
moment weet je dan vrij aardig wat de diverse planten zoal voor eisen stellen. 
Natuurlijk kan het geen kwaad deze - vaak met schade en schande opgedane - 
wijsheid aan anderen door te geven. Vele succulentenliefhebbers vertellen dan 
ook graag hoe ze het klaarspelen hun planten in blakende welstand te houden. 
Maar we moeten er wel van uitgaan dat vooreen ander, onder de omstandighe
den waaronder hij zijn planten houdt, wel eens heel andere kweekmethoden de 
beste zijn. Je kan in deze hobby nooit zeggen 'zo moet het en niet anders'. 
Bovendien zijn de meeste succulentaleden toch wel individualisten. Ze horen 
weliswaar graag precies hoe je de plantjes moet verzorgen, maar willen ook wel 
erg graag hun eigen kleine gangetje gaan.
Dat neemt niet weg dat we graag van zoveel mogelijk Succulentaleden horen 
op wat voor manier zij hun planten vertroetelen en hoe zijn in het begin hebben 
getobt en welke moeilijkheden ze hebben moeten overwinnen. Er zit altijd wel 
iets in waardoor bij een ander plotseling het inzicht kan doorbreken of waardoor 
er een goed idee ontstaat. Maar houd één ding in gedachten: cactussen zijn 
geen spruitjes...

Aat van Uijen
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C A CTO  Fl LATE LI E
SUCCULENTEN OP POSTZEGELS 4
De wereld rond met stempels

HAN DAAMEN

Onder deze nieuwe titel gaan we verder met cactussen en andere succulenten 
op stempels. Het jaar 1990 was een goed cactuszegeljaar en hopelijk wordt er in 
1991 evenveel aandacht besteed aan dit onderwerp.
In de vorige aflevering zijn we teruggekomen in Nederland. We vertrekken 
wederom richting Duitsland. Het valt op dat de vele Duitse stempels gemaakt 
zijn na 1970, ter gelegenheid van postzegel- en cactusbeurzen. De eerste fraaie 
stempels zijn gestileerd, maar de afbeeldingen werden in de latere jaren steeds 
duidelijker zodat ze ook voorzien konden worden van een naam. Afbeelding 1 is 
duidelijk een Leuchtenbergiaprincipis Hook. met zijn sterk verlengde tuberkels. 
Ook Graaf F.M. Knuth uit Denemarken (geen onbekende voor ons) gebruikte 
tussen 1921-1923 een rode fantasiestempel (afb. 3, volgende bladzij) met een

Opuntia species. Dit stempel is niet officieel, evenals de door de Poolse cactus
vereniging gebruikte stempels (afb. 2). Enkele zijn wel officieel. Ook Tsjecho- 
slowakije heeft enkele stempels waaronder een Euphorbia milii op een 
eerstedagenvelop (FDC). Veel leuker is een FDC met een cactuslogo (afb. 4, 
volgende bladzij) waarvan de zegel in eerste instantie niets met cactussen te 
maken lijkt te hebben. Op deze zegel staat Petr Bezruc, een Tsjechische 
dichter. En ja hoor, er is een cactus naar hem genoemd namelijk Wigginsia 
bezrucii (Fric) D.M Port., ook bekend onder de naam Malacocarpus bezrucii. 
Helaas is de cactus op de envelop niet diegene die genoemd is naar deze 
persoon. Rusland heeft voor zover ik weet geen stempels met succulenten 
maar heeft wel fraaie postwaardestukken en enveloppen waarop cactussen 
staan.

Helmersflat 51, 4707 CN Roosendaal (Wordt vervolgd)
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EEN BEGRIJPELIJKE VERZUCHTING
Reactie op een artikel van de heer Schraets

J.J.DE MORREE

In het decembernummer schrijft de heer Schraets in zijn artikel "Plaatsing van 
cactussen in geslachten" een opmerkelijke uitspraak waar ik niet zo goed raad 
mee weet, maar die ik wel begrijp. Deze luidt; "Daarom geloof ik, dat voor ons 
liefhebbers een indeling in geslachten moet plaatsvinden op grond van kenmer
ken die door onszelf kunnen worden waargenomen. Het heeft geen zin de 
cactussen in te delen op grond van, pakweg, de vorm van cellen, want vrijwel 
geen liefhebber kan deze vorm waarnemen. Daarom lijkt me een indeling naar 
de vorm en grootte van de zaden voor de liefhebber minder zinvol. Van vele 
planten krijgt de liefhebber nauwelijks de kans om zaden te zien ..
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De heer Schraets zou graag hebben dat er een indeling speciaal voor de 
liefhebber kan worden gemaakt. Overigens moet me toch even van het hart dat 
de indelingscriteria van geslachten zich toch grotendeels beperken tot de vorm 
van het plantelichaam, het voorkomen van ribben of tepels, inplant van de 
doorns, al of niet bezitten van wol of cephalium, bloembouw, vruchtvorm en 
zaadvorm. Deze uiterlijke kenmerken zijn, behalve de drie laatsten, voor een 
groot deel het hele jaar waarneembaar. Pas op het niveau van series en soorten 
komt de strijd van de zaadstructuur, bloembouw, plantesappen (van celvorm 
heb ik nog geen voorbeeld gezien) en dergelijke criteria pas in volle omvang 
naar voren.
Het probleem is dat een indeling in geslachten een werkwijze is die niet bedoeld 
is voor de oprechte amateur, maar om de bioloog vat te laten krijgen op de 
verwantschappen binnen de levende natuur. De taxonomen, de ontwerpers, 
gebruiken daarvoor criteria die voor hen nuttig zijn en zullen geen rekening met 
liefhebbers houden. Er kan nooit een tweede, sterk vereenvoudigde indeling 
van de cactussen worden ontworpen die speciaal voor de liefhebber bedoeld is. 
Als binnen één en hetzelfde geslacht een plantengroep zijn gespecialiseerde 
zaden verspreidt met behulp van mieren en een andere plantengroep zich heeft 
toegelegd om zijn zaden te verspreiden door middel van luchtkamers in de 
zaadwand waardoor ze blijven drijven op een waterstroompje, dan zijn dat 
ongetwijfeld verschillende soorten, maar dat hoeft aan de bedoorning niet te 
zien te zijn. Vaak zeker niet op de groeiplaatsen, waar verschillende soorten 
cactussen van een geslacht er allen even stoffig, ingekrompen en verweerd 
uitzien. Als we dan niet op de zaden letten valt ons een essentieel verschil niet 
op. (Wat maakt het een plant overigens uit of we hem niet herkennen; als zijn 
nakomelingen maar goed terecht komen!)
Naast dit inhoudelijke probleem is voor de landen waar de cactussen voorko
men de uitdaging om onderzoek ernaar te stimuleren niet groot. De planten 
hebben geen economisch nut, zijn vaak eerder tot last en zodoende heeft de 
wetenschap zich niet mondiaal op deze plantengroep gestort. Het is opvallend 
maar ook begrijpelijk dat botanische tuinen in bijvoorbeeld Engeland, Zwitser
land en Oostenrijk veel cactusonderzoek doen en de rijk van cactussen voor
ziene landen niet.

Het onderzoek dat nodig is voor het indelen van cactusgeslachten en -soorten 
is tot voor kort niet echt ter plaatse gedaan en voor een deel in de hobbysfeer 
terechtgekomen. Verzamelaars die naam willen maken storten zich op een 
nieuw statussymbool. "Ik vond in een ver land een - naar mijn weten (sorry 
mijnheer Reppenhagen) - nieuwe cactus en heb hem naar mezelf vernoemd cq. 
laten vernoemen". Daardoor is mede een doolhof van willekeur ontstaan.
De oprechte amateur begeeft zich als hij een plant wil benoemen in een wereld 
waarin hij niet thuis is, namelijk de plantensystematiek. Deze is uitermate 
gebruikersonvriendelijk. Maar u vraagt zich toch ook nooit eerst af wat de 
electronica in huishoudelijke apparatuur is als u een wasmachine bij zijn merk
naam noemt? We zijn gebruikers van produkten van techniek en wetenschap. 
Wij kijken naar de buitenkant en daaraan herkennen we het. Het wordt al knap 
lastig als de merknaam op een artikel is afgeplakt of eraf is gehaald. Maar 
gelukkig kijken de ontwerpers en technici erg grondig naar de binnenkant. Een 
Philips is geen Philips omdat er ergens op de kast een naam is ingestanst of 
opgeschroefd. Datgene wat het produkt uitmaakt is een samensmelting van de 
know-how, deombouwen het binnenwerk. Dat gaat ook op voor onze vetplan
ten en cactussen. Er is veel know-how in gestopt en de specialisaties zijn niet 
altijd even duidelijk aan de buitenkant zichtbaar. De natuur heeft geen enkele
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behoefte om ons een handje te helpen door voor heel duidelijke uiterlijke 
kenmerken te zorgen. Het gaat de natuur erom te zorgen dat planten voorspoe
dig leven en rijkelijk nakomelingen voortbrengen.
Bij het cactusverzamelen en bij het plaatsen van etiketten bij planten maken we 
gebruik van de vruchten van de wetenschap. Alleen de handleiding is voor 
velen zo verrekte ingewikkeld geschreven, omdat de natuur zo oneindig meer 
complex in elkaar steekt dan een broodrooster of een CD-speler (en er zit in de 
natuur geen naamplaatje op geschroefd).

Er is dus een grote discrepantie tussen de belangen van de levende natuur, de 
belangen van de taxonomen als ontwerpers van een indeling van geslachten en 
de belangen van de liefhebber. Dat kan een probleem zijn als we uit interesse 
dieper op de materie willen ingaan. De verzuchting van de heer Schraets zal 
voor een deel voortkomen uit het feit dat er tot nu toe weinig aan is gedaan om 
de amateurs te helpen met een gebruiksvriendelijke handleiding voor het her
kennen van cactussen. Dat kan ook niet voor het hele gebied. Hooguit voor 
geslachten is het nog te doen.
Het probleem is echter niet uniek voor de succulentenverzamelaars. Heeft één 
van u allen wel eens geprobeerd om een willekeurig langs de kant van de weg 
groeiend plantje zonder bloem te determineren met een Nederlandse flora en 
bent u daar toen ook nog in geslaagd? Bij mij, als bioloog, is het vaak zo gegaan 
dat ik de plant wel kende en dat ik hem dan in de flora wel wist thuis te brengen. 
Forse determinatietabellen van 40 to t 50 pagina's lang kunnen mensen tot totale 
wanhoop brengen en uiteindelijk zal het zonder bloem en zaadkenmerken niet 
lukken om ze te benoemen.
Waar ligt dus het probleem voor de succulentenverzamelaar? Hij duikt in een 
verzamelgebied dat zeer uitgestrekt is. Het indelen van planten in hokjes is dus 
niet zomaar even aan te leren en jammer genoeg niet sterk te vereenvoudigen. 
Er zijn dan denk ik een aantal keuzen en ik zal er drie noemen. De eerste is lekker 
verzamelen van mooie planten en vertrouwen op andermans kennis als het om 
het geven van namen gaat. De plant bloeit er niet minder om!!! De tweede keus 
is het geïnteresseerd lezen over alles en nog wat omtrent onze hobby om na 
jarenlange studie ineens te merken dat er enig licht gaat gloren. De derde keus 
is om naar aanleiding van gesprekken met doorgewinterde liefhebbers te 
komen to t het opzetten van een beperkte verzameling van enkele geslachten en 
die goed te leren kennen. Die beperkte aanpak is overigens in de loop der jaren 
door verbreding van de interesse voor uitbreiding vatbaar. Als we maar plezier 
aan onze hobby beleven.
Nu is de heer Schraets al een doorgewinterde verzamelaar, dus hij heeft al lang 
een keuze gemaakt wat betreft zijn manier van verzamelen. Het laatste gedeelte 
van dit stuk was dus meer een advies voor beginnende leden of leden die zich 
nog zo voelen.

Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam.
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TAXONOMIE
HET GESLACHT MAMMILLARIA; EEN UITLEG VOOR DE 
(NOG) NIET GESPECIALISEERDE LIEFHEBBER (I)
J.J. DE MORREE
De soortenrijkdom is bij het geslacht Mammillaria bijzonder groot. Daarbij is er 
ook een grote variatie aan vormen in dit geslacht te vinden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er veel leden zijn die zich voor deze planten interesseren. In de 
enquête die enige jaren geleden onder succulentaleden is gehouden bleek 34% 
van de liefhebbers zich in Mammillaria's te specialiseren. Ikzelf kan me ook als 
overtuigd enthousiasteling tot deze groep rekenen. Blijkbaar heeft het geslacht 
wel het nodige te bieden. Voor de 'postzegelverzamelaars' is de genoemde 
grote soortenrijkdom - bijna 200 soorten met vele variëteiten - iets om zich 
verlekkerd op te storten. Ook voor degenen die van afwisselende vormen 
houden is er voldoende aanbod. Strenge zuiltjes (M. rhodantha, M. taylorio- 
rum ) naast kleine bolletjes (M . humboldtii). Grote bloemen (M. theresae, M. 
deherdtiana) naast uitbundige kransen met kleine, meestal rood of paars 
gekleurde bloemetjes (M . hahniana, M. matudae). Eenlingen (M. solisioides) 
naast sterk spruitende monumentale stukken [M. parkinsonii, M. magni- 
mamma). Grote zeldzaamheden die moeilijk te bemachtigen zijn (M. hernande- 
zii, M. viescensis) naast 'onkruid'. (M. prolifera, M. zeilmanniana).
Maar zoals dat zo vaak gaat met planten die in de belangstelling staan: het 
plantenaanbod is door willekeurig benoemen van nieuwe soorten en variëteiten 
veranderd in een complete chaos van namen. Een voorbeeld: als u in uw 
verzameling in het bezit bent van M. aylostera, M. balsasensis, M. balsasoides, 
M. barkeri, M. colonensis, M. guiengolensisen M. nelsonii, dan hebt u gewoon 
een heleboel planten van M. beneckei (waarvoor een aantal mensen u onge
twijfeld benijdt vanwege de mooie soort). Kort geleden heeft de verzamelaar 
Reppenhagen ook weer een duit in het zakje gedaan toen hij een boek uitgaf 
met grote aantallen nieuwe soorten waarvan maar sterk te betwijfelen valt of 
dat nog realiteitszin heeft.
In eerste instantie is het voor de beginnende liefhebber een wellustig wentelen 
in steeds maar nieuwe Mammillaria-aanwinsten waar maar geen einde aan lijkt 
te komen. Maar het gevaar dreigt, dat men na verloop van tijd een totaal 
onoverzichtelijke verzameling heeft, waarbij blijkt dat er toch wel een aanzien
lijk aantal planten met verschillende namen er hetzelfde uitzien en in wezen ook 
dezelfde soorten zijn. Hoe kan de geïnteresseerde liefhebber enig inzicht krijgen 
in zo'n omvangrijk geslacht (dat dan ten onrechte ook nog eens door allerlei 
'kenners' extra volumineus is gemaakt).
Hiervoor is een aantal verschillende aanknopingspunten. Een goede hulp zou in 
principe een determineertabel kunnen zijn zoals die ook in de Nederlandse flora 
staat voor Nederlandse planten. Hierin zou men kunnen aflezen dat een plant 
met 25 randdoorns en 1 gehaakte en 4 rechte middendoorns in een areoool 
onbetwistbaar M. mercadensis is. Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet, 
want er zijn misschien wel 20 Mammillariasoorten die aan deze kenmerken 
beantwoorden en er zijn ook mercadensisplanten die 6-7 middendoorns heb
ben. Doorns bieden dus geen echte uitkomst. Vervolgens kan er meer gedetail
leerd naar plantvorm, bloem, bes en zaad worden gekeken, maar voor ik enige 
hoop creëer kan maar het beste gezegd worden dat er geen eenvoudige 
determineertabel voor Mammillaria's bestaat.
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Mammillaria baumii Foto: T. Neutelings

Toch is een plant, zeker door kenners, met enige moeite van een juiste naam te 
voorzien. Hoe doen ze dat dan en waar halen ze die kennis vandaan?
Het is niet bedoeling om van iedereen via dit artikel een autoriteit te maken, 
maar ik wil trachten om een aantal paden in het doolhof aan te geven.
In de loop der jaren is er dooreen aantal deskundigen geprobeerd om de nodige 
systematiek aan het geslacht te bedrijven. Het zou te ver voeren om deze alle de 
revue te laten passeren en ik zal me beperken met een indeling die van zeer 
recente datum is (1987) en die alle Mammillaria's op een aantal kenmerken 
bevredigend indeelt. Ik doel op het systeem van de Engelse botanicus David 
Hunt van de Royal Botanical Gardens te Kew (Kew Gardens). Nu is het zeker 
niet zo dat Hunt alles zelf heeft verzonnen. Hij leunt regelmatig op illustere 
voorgangers zoals Schumann, Craig en Buxbaum. Maar het voordeel van zijn 
indeling is dat er heel wat is samengevoegd en opgeschoond en dat ook de 
meeste nieuwontdekte soorten in het systeem zijn opgenomen.

Laten we er even va n uitgaan dat u geen voorkennis heeft van de Mammillaria's, 
want anders kunt u planten vaak al bij voorbaat met behulp van uw geheugen 
herkennen. De indeling van het geslacht Mammillaria bestaat uit een hele grote 
groep echte Mammillaria's: het ondergeslacht Mammillaria, en een vijftal min
der duidelijk verwante groepen waar men vanuit ontwikkelingsoogpunt 
beschouwd nog niet goed raad mee weet. Deze vijf kleine ondergeslachten 
hangen er een beetje bij.
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Als eerste grote scheiding is bij het ondergeslacht Mammillaria een kenmerk 
gekozen dat niet direct aan de plant is waar te nemen. Het gaat om de 
eigenschap van het bezitten van melksap in de plant. Jammer eigenlijk dat je in 
een plant moet prikken om achter deze eigenschap te komen, maar het is wel 
een aanvaardbaar criterium.

Mammillaria maritima Foto: T. Neutelings
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Het ondergeslacht Mammillaria is dan onder te verdelen in 3 secties:
- De grote groep van bijna 100 soorten die geen melksap bezitten maar 

waterig sap. Ze heten daarom de sectie Hydrochylus, (hydro = water en 
chylos = sap).

- De tweede groep van rond de 50 soorten heeft duidelijk melksap in de tepels 
en het plantelichaam en heette al vanouds Galactochylus (galactos = melk). 
Hunt noemt ze nu de sectie Mammillaria, waarbij de associatie met mamma, 
wat borst betekent ook te onthouden valt.

- Eigenlijk zou er geen derde groep kunnen zijn rond 1 kenmerk, maar er 
blijken een kleine 20 soorten te zijn die hooguit diep in het plantelichaam en 
bij de wortelbasis melksap bevatten en ook nog niet even consequent 
gedurende het jaar. Dit is de derde sectie: Subhydrochylus.

De eerste scheiding is nu gemaakt en we kunnen nu aan planten constateren 
dat bijvoorbeeld M. wildii of M. zeilmanniana tot Hydrochylus hoort en M. 
magnimamma bij de melksaphoudende groep. Ontdekken dat M. rhodantha bij 
magnimamma bij de melksaphoudende groep. Ontdekken dat M. rhodantha bij 
de sectie Subhydrochylus hoort is wat lastiger.

In schema ziet de eerste aanzet van de indeling er als volgt uit.

I ONDERGESLACHTEN ONDERGESLACHT MAMMILLARIA

MAMMILLOYDIA
OEHMEA
DOLICHOTHELE
COCHEMIA

1i i
sectie
HYDROCHYLUS

sectie
SUBHYDROCHYLUS

sectie
MAMMILLARIA
(GALACTOCHYLUS)

Voor we ons nu verder verdiepen in de drie grote secties zal ik de vijf kleine 
ondergeslachten invullen. Het eerste kleine ondergeslacht bestaat maar uit 1 
soort, namelijk de mooie witte bol M. candida. Vanwege de afwijkende zaad- 
structuur vermoedt Hunt dat deze niet echt bij de andere Mammillaria's thuis
hoort. Het ondergeslacht dat M. candida bevat heet Mammilloydia. Een 
tweede buitenbeentje met een aparte lange bloembuis en grote bloem is M. 
beneckei, een haakdoornige die erg kougevoelig is. Deze plant komt in zijn 
eentje in het ondergeslacht Oehmea.
Het derde ondergeslacht is veel bekender en deze planten hoorden vroeger 
onder een eigen geslacht Dolichothele thuis. Tegenwoordig vindt men dat deze 
planten toch wel Mammillaria's zijn, maar door hun aparte lange tepels en hun 
veelal gele bloemen nemen ze een speciale plaats in. Zes soorten vormen nu het 
ondergeslacht Dolichothele. M. longimamma en M. surculosa horen hier onder 
andere bij. Het vierde kleine ondergeslacht kenmerkt zich door fraaie scheve 
rode bloemen en heette vroeger als apart geslacht Cochemia. Nu vallen de drie 
soorten als subgeslacht onder Mammillaria. M. poselgeri is de bekendste. 
Het laatste kleine ondergeslacht is Mamillopsis met als enige vertegenwoordi
ger M. senilis. De sneeuwwitte plant heeft rode bloemen die met een hele lange 
bloembuis hun pracht tonen. Ze zijn niet scheef als bij Cochemia's maar 
symmetrisch. Nergens ziet men bij Mammillaria's verder zo'n bloem en de soort 
neemt een aparte plaats in.
We kunnen het schema wat verder invullen en ons in de volgende afleveringen 
bezighouden met de drie grote secties.

(Wordt vervolgd)
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INDELING VAN HET GESLACHT M AMMILLARIA VOLGENS HUNT (1987)

Genus Mammillaria

M. subgenus Mammilloydia
Type species: M. candida

1. M. candida

M. subgenus Oehmea 
Type species: M. beneckei

2. M. beneckei IM. netso-
nii)

M. colonensis 
M. guiengolensis

M. subgenus Dolichothele
Type species: M. longi- 
mamma

3. M. longimamma
var. longimamma 
var. uberiformis

4. M. sphaerica
5. M. melaleuca
6. M. baumii
7. M. carretii
8. M. surculosa

M . subgenus Cochemiea 
Type species: M. halei

9. M. pondii
M. maritima 
M. setispina

10. M. halei
11. M. poselgeri

M. Subgenus Mamillopsis
Type species: M. senilis

12. M. senilis
var. senilis 
var. diguetii

M. subgenus Mammillaria 
Sectie Hydrochylus 
Serie 1 Longiflorae
Type species: M. longiflora

13. M. longiflora
f. longiflora 
f. stampferi

14. M. saboae
var. saboae 

f. saboae 
f. haudeana 

var. goldii
15. M. theresae
16. M. napina

M. hernandezii
17. M. deherdtiana

var. deherdtiana 
var. dodsonii

Serie II Ancistracanthae
Lectotype species: M. dioica
18. M. tetrancistra
19. M. guelzowiana
20. M. wrightii

var. wrightii 
f. wrightii 
f. wolfii 

var. wilcoxii 
iM. meridiorosei)

21. M. viridiflora (M. chave-
zii, M. orestera)

22. M. barbata
M. garessii 
M. morricalii 
M. santaclarensis

23. M. zephyranthoides
24. M. heidiae
25. M. mainiae
26. M. thornberi

27. M. yaquensis
28. M. fraileana

M. slevinii
29. M. occidentalis
30. M. mazatlanensis

M. patonii
31. M. sheldonii

M. alamensis 
M. gueldemanniana 

(M. guirocobensis)
32. M. milleri (Af. micro

carpa nom. prov.)
33. M. grahamii

M. oliviae
34. M. insularis
35. M. boolii
36. M. schumannii
37. M. blossfeldiana

M. shurliana
38. M. goodridgii
39. M. hutchisoniana

IM. bullardiana)
M. louisiae

40. M. swinglei
M. inaiae

41. M. multidigitata
42. M. capensis
43. M. armillata

M. cerralboa
44. M. phitauiana
45. M. dioica

M . angelensis 
M . estebanensis 
M. albicans

46. M. neopalmeri

Serie III. Stylothalae
Type species: M. wildii
47. M. fittkaui
48. M. zeilmanniana
49. M. guillauminiana
50. M. berkiana
51. M. bombycina
52. M. perezdelarosae
53. M. moelleriana

M. cowperae
54. M. pennispinosa

var. pennispinosa 
var. nazasensis

55. M. mercadensis
M. sinistrohamata

56. M. jaliscana
M. kleiniorum

57. M. zacatecasensis
58. M. rettigiana

M. flavihamata 
M. gilensis 
M. posseltiana

59. M. weingartiana
M. unihamata

60. M. stella-de-tacubaya
M. gasseriana

61. M. mathildae
62. M. erythrosperma

M . multiformis 
M . limonensis 
M . variabilis

63. M. bocasana
M . longicoma 
IM. knebeliana?)

64. M. aurihamata
IM. aureoviridis?,
(M. erectohamata?)

65. M. leucantha
M. sanluisensis Hort. 
non Shurly

66. M. nana (M . eschan
(zieri?)

67. M. pygmaea
M. pubispina

68. M. painteri
69. M. wildii (M. glochidia- 

ta l, M. scheihasei?)
M. calleana

70. M. oteroi
71. M. glassii

var. ascensionis 
var. nominis-dulcis 
var. siberiensis

Serie IV. Prolifsrae
Type species: M. prolifera
72. M. schwarzii
73. M. prolifera

var. prolifera 
var. arachnoidea 
var. haitiensis 
var. texana (M . multi- 
ceps, M. granulata?)

74. M. pilispina
M. sanluisensis 

Shurly (M. subtilis)
75. M. albicoma
76. M. picta

M. anniana 
M. aurisaeta 
M. viereckii

77. M. vetula
78. M. gracilis

Serie V Lasiacanthae
Type species: M. lasiacantha
79. M. lasiacantha

M. denudata 
M. egregia 
M. lengdobleriana 
M. magallanii 
M. roseocentra?

80. M. plumosa
81. M. carmenae
82. M. schiedeana

var. schiedeana 
var. dumetorum

83. M . humboldtii
84. M . laui

f. laui
f.dasyacantha 
f. subducta

85. M . lenta
86. M . aureilanata
87. M . herrerae

var. herrerae 
var. albiflora

88. M. pectinifera
f. pectinifera 
f. solisioides

Serie VI. Sphacelatae
Type species: M. sphacelata
89. M. kraehenbuehlii
90. M. sphacelata

var. sphacelata 
var. viperina

91. M. tonalensis

Serie VII Leptocladodae
Type species: M. elongata
92. M. pottsii
93. M. elongata

M. echinaria
94. M. microhelia

M. microheliopsis
95. M. densispina

M. mieheana
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SerieVIII Decipientes
Type species: M. decipiens
96. M. decipiens

M . albescens 
M. camptotricha

Sectie Subhydrochylus
Type species: M. guerreronis 
Serie IX. Heterochlorae
Lectotype species: M. disco
lor
97. M. rhodantha

M. aureiceps 
M. calacantha 
M. fera-rubra 
M. mollendorffiana 
M. mundtii Hort,
M. pringlei

98. M. polythele
M. durispina 
M. kewensis 
M. obconella

99. M. wiesingeri
M . erectacantha 
Hort.

100. M. discolor
M. esperanzaensis 
M. schmollii

Serie X. Polyacanthae
Type species: M. spinosis

sima
101. M. backebergiana

M. ernestii
102. M. meyranii

M. bambusiphila
103. M. matudae
104. M. spinosissima

M. auricoma 
M. centraliplumosa 
M. gasterantha 
M. pilcayensis 
M. virginis 
M. tomentosa?

105. M. nunezii
M. bella
M. hubertmulleri

106. M. guerreronis
107. M. rekoi

var. rekoi 
var. aureispina 
var. leptacantha 
M. pseudorekoi?

108.,M. duoformis
M. erythrocalix 
M. rossiana 
M. hamata?

109. M. magnifica
110. M. xaltianguensis
111. M. eriacantha

Serie XI. Supertextae
Type species: M. supertexta
112. M. haageana

var. haageana 
M. collina (M . ele 

gans Hort.)
M. conspicua 
M . san-angelensis 
M. vaupelii 
var. schmollii

113. M. supertexta (M.
lanata,
M. martinezii)

114. M. crucigera
115. M. huitzilopochtli
116. M. dixanthocentron

M . flavicentra
117. M. albilanata

M . fuauxiana 
M.reppenhagenii 
M . tegelbergiana 
M. halbingeri?

118. M. columbiana
M. ruestii 
M. yucatanensis

Sectie Mammillaria
[Galactochylus)

Serie XII Leucocephalae
Type species: M. parkinsonii
119. M. geminispina

M . leucocentra
120. M. perbella

M . cadereytensis 
M . infernillensis 
M . queretarica 
M . rosensis?
M . vonwyssiana?

121. M. hahniana
M. bravoae 
M. mendeliana 
M. woodsii 
M. saetigera?

122. M. klissingiana
M. brauneana

123. M. muehlenpfordtii
124. M. parkinsonii

M. auriareolis
125. M. chionocephala

M. ritteriaria 
M. caerulea

126. M . formosa
M. microthele

127. M . sempervivi
M. pseudocrucigera

Serie XIII. Mammillaria (Ma- 
crothelae)

Type species: M. mammillaris
128. M. mammillaris

M. pseudosimplex?
129. M. nivosa

M. ekmanii?
130. M. heyderi

M. gaumeri 
M. gummifera 
M. hemisphaerica 

(M. applanata)
M . macdougalii 
M . meiacantha 
M . sororia?

131. M. grusonii
K/l. pachycylindrica

132. M. zeyeriana
M. wagneriana?

133. M. coahuilensis
M. albiarmata

134. M. uncinata
M. Iloydii?

135. M. melanocentra
136. M. rubrograndis
137. M. petterssonii

M. obscura?
138. M. gigantea

M. hamiltonhoytea 
M. ocotillensis

139. M. winterae
M. zahniana

140. M. roseoalba
141. M. magnimamma

M. bucareliensis 
M. macracantha?

M. vagaspina 
M. zuccariniana

142. M. compressa
M. esseriana?
M. conopsea

143. M. scrippsiana
M. pseudoscripp- 

siana
144. M. standleyi

M. auricantha 
M. auritricha 
M. bellacantha 
M. canelensis 
M. floresii 
M. laneusumma 
M. mayensis 
M. montensis 
M. xanthina?

145. M. hertrichiana
146. M. miegiana
147. M. tayloriorum
148. M. sonorensis

M. bellisiana 
M. craigii 
M. movensis 
M. tesopacensis

149. M. bocensis
M. neoschwarzeana 
M. rubida 
M. ortegae?

150. M. johnstonii
151. M. lindsayi
152. M. marksiana
153. M. brandegeei

M.gabbii 
M. lewisiana 
M. glareosa (M. daw- 
sonii)

154. M. peninsularix
155. M. baxteriana
156. M. petrophila

M. arida 
M. gatesii 
M. marshalliana 
M. pacifica

157. M. evermanniana

Serie XIV Polyedrae
Type species: M. polyedra
158. M. knippeliana
159. M. karwinskiana (M.

confusa,
M. conzattii)
M. multiseta?
M . nejapensis 
M. neomystax 
M. praelii?

160. M. voburnensis
M. beiseiii 
M. collinsii 
M. eichlamii

161. M. polyedra
162. M. carnea

M . orcuttii?
163. M. sartorii (M .

tenampensis)
M . echinops?

164. M. mystax
M . casoi 
M . crispiseta 
M . huajuapensis 
M. mixtecensis 
M. varieaculeata

84



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

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 f  40,-/ 
Bfrs 725, jeugdleden f  20,-/Bfrs 365 en voor 
elders wonende leden f  50,-. Inschrijfgeld voor 
nieuwe leden f  7,50/Bfrs 140.
Opzeggen: uiterlijk 1 december, schriftelijk, bij de 
ledenadministratie.
Postgironummer 680596 t.n.v. Succulenta te Vol
kel. 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 postgirodienstt.n.v. Succulenta te Vol
kel.

LEDENADMINISTRATIE
M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hooge- 
veen.
Aanmelding en verzoeken om inlichtingen uitslui
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.

BELGISCHE BELANGEN
J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109,1851 
Grimbergen België.

VERENIGINGSNIEUWS
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. 
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het ver
schijnen.

MAANDBLAD
Hoofdredakteur: A. van Uijen, Goeverneurstraat 
11,3532 XV Utrecht.
Redakteur: L.E. Groen, Alexanderweg 72, 6721 
HH Bennekom.
Redakteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 
2264 SH Leidschendam.

LOSSE NUMMERS
P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odilia- 
peel.

REDAKTIERAAD:
R. van Donkelaar, A.B. Pullen (voorzitter) en B. 
Zonneveld.
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. Beatrix- 
laan 10, 7711 KG Nieuwleusen.

ADVERTENTIES EN VRAAG EN AANBOD
J. Smit-Reesink, Pr. Willem Alexanderlaan 104, 
6721 AE Bennekom. Tel. 08389-17551 
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN
1/16 pag. f  30,-/Bfrs 600; 1/8 pag. f  55,-/Bfrs 
1100; 1/4 pag f  85,-/Bfrs 1700; 1/2 pag. f 140,-/ 
Bfrs 2800; 1 pag. f  240,-/Bfrs 4800.
Kortingen op aanvraag.

INSTELLINGEN

BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus è f 1,50/Bfrs. 30 te bestellen op giro- 
rek.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 
Lunteren, tel. 08388-3579.
Inclusief portokosten:
1. Het boek Discocactus, Engels of Duits. Prijs 
f 7,50/Bfrs 150.
2. Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verkla
rend woordenboek van nagenoeg alle voorko
mende Latijnse cactus- en vetplantennamen. 
Prijs /  15,50/Bfrs 310.
3. Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten. Prijs f  6,-/Bfrs 120.
4. Bewaarband voor het tijdschrift. Een jaargang 
per band. Prijs f  16,-/Bfrs 330.
5. Verenigingsspeld in brochevorm of als steek- 
speld. Prijs f 4,-/Bfrs 80.
6. Ansichtkaarten met afbeeldingen van succu
lenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50/Bfrs 
50.
Tegen vergoeding van portokosten zijn propa- 
gandafolders en affiches te verkrijgen.

Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kor
tingen.
Bestellen uitsluitend door overschrijving van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succu
lenta 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. Succu
lenta te Volkel.

29



EVENEMENTENKALENDER 1991 2 Juni Jaarlijkse tentoonstelling Cac-
20 Apr Bijeenkomst van de Algemene 

Studieclub bij Hr Rubingh in 
Soest.

tusweelde afd Noorderkem- 
pen, info Hanendreef 63,2930 
Brasschaat.

27-28 Apr Beurs en tentoonstelling afd 
Haarlem,info in het Febrnum- 
mer.

8 Juni 3e Ruil- en verkoopbeurs afd 
Leiden, info in het Aprilnum
mer.

27-28 Apr Jaarlijkse bijeenkomst van 
Internoto ,deze keer in Neder
land op de Flevohof, info bij 
F.R. de Groot.

8 Juni 3e Grote beurs van Cactussen 
en Vetplanten,deze zal gehou
den worden in het centrum van 
Vilvoorde.

4 Mei Friese cactus en vetplanten
beurs in Leeuwarden, info in 
het Jan.-nummer.

9 Juni Open dag, afd Nrd & Midden 
Limburg,info J.Raemakers
04750-15934

4-10 Mei Cactussen en vetplantenshow 
in Hortus in Haren, info in het 
Aprilnummer.

16 Juni Opendeurdag Leuchtenber- 
gia, info F.Hofkens 0032- 
3-6633795.

5 Mei Ruilbeurs, Cactusvrienden
Lim burg in Cultureel centrum 
Dekenstr 40 te Heusden- 
Zolder

16-22 Juni 24e Biennial Convention van 
de Cactus en Succulent 
Society van America,te hou
den in San Antonio,Texas info

5 Mei Opendeurdag bij M.Desender- 
Bruneel, C.Barbierlaan 9, 
8021 Loppem. van

bij Claude Townsend,5102 Vil- 
lage Green,San Antonio,Texas 
78218 USA.

09.00-20.00 uur. 22-23 Juni Tentoonstelling van de afd Den
9 Mei Cactustentoonstelling en

beurs in de Achterhoek, info in
Helder,info W.Lohrengel
02230-25777.

het Febr-nummer. 29 Juni Plantenbeurs afd. Dordrecht
9-11-12 Mei Opendeurdag bij Callebert 

Joris, tel 050/826419
en omstreken, info in het April
nummer.

15 Mei Busreis van de afd Arnhem 
naar Hr Noltee en Arboretum 
Trompenburg.Leden en intro- 
ducees van andere afdelingen 
kunnen ook mee. Inlicht

29 Juni Open dag en plantenliefheb- 
bersmarkt tgv Agragrische 
Open Dag in het Land van 
Heusden en Altena, info in het 
Aprilnummer.

08389-17551. 30 Juni 10e Open-Deur-Dag van Gru-
15-20 Mei Cactusexpo te Monaco. sonia.
18 Mei Open dag afd Zeeland,info bij 

Bertus Spee 01105-2595.
24 Aug Ruilbeurs afd. West Brabant, 

info in het Aprilnummer.
18,19,20 Mei Opendeurdagen Leuchtenber- 

gia, info F. Hofkens
0032-3-6633795.

31 Aug Succulentenbeurs van het 
Oosten, info in het Febr.num- 
mer.

18,19,20,25,26 Opendeurdagen van Cactus- 31 Aug Hoya themadag bij fa van Don-
Mei weelde Turnhout, info bij Hr. kelaar.

M .Huygaerts, 014-418735
Turnhout, België.

7 Sept Cactus- en vetplantenmarkt te 
Nijmegen.

25 Mei Goudse cactusbeurs,info in 7-8 Sept ELK te Blankenberge.
het Febr.-nummer. 22 Sept Internationale Succulenten

25-26 Mei Tentoonstelling van Leuchten- 
bergia in het D ienstencen
trum ,Schoolstr 44 te Schilde.

beurs, afd Leuchtenbergia in 
het Dienstencentrum te Schil
de, info bij F. Hofkens, St Job-

25 Mei-2 Juni Cactustentoonstelling in Bota
nische tuin Overloon, rond col

sesteenweg 93, 2930 Bras
schaat, België.

lectie van Beuningen. Nadere 
info volgt.

5 0 k t Cactusbeurs van het Noorden 
te Zuid Laren, info in het April

1 Juni Liempdse Plantenliefhobbers- nummer.

1 Juni
1 Juni

beurs.info bij F. van Tricht 
04116-84250
Nationale Hortusdag.
3e Vlaamse cactusbeurs door 
de club van POEKE, info en 
inschrijving bij F. Delabarre, 
Damaststr. 43, 9030 Mariaker- 
ke België.

26 Okt Euphorbia themadag bij fa van 
Donkelaar.

1-2 Juni Cactustentoonstelling en
beurs afd Zuid-Limburg, info in 
het Aprilnummer.
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KENT U DIT?

"MAANDBLAD VOOR LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN, VETPLANTEN EN KAMERPLANTEN”

Het is Belgisch.
Het is rijk geïllustreerd met meerdere kleur- en zwart-wit foto’s.
Het staat boordevol met artikels over plantbesprekingen, kultuurervaringen van zowel specialisten als 
van minder gevorderde liefhebbers, reiservaringen opgedaan door veldonderzoekers, probleembe- 
sprekingen en "technische”  artikels.
Bovendien goedkoop, profiteer NU van ons reclame-aanbod: slechts 450 Bfr of 24 f.
Vraag een GRATIS proefnummer aan bij:
Ledenadministratie en verzending tijdschrift "Cactusweelde", VAN WEYENBERGE. Jozef Van 
Bogaertstraat 14, B-9200 Dendermonde. Tel. 052/22.28.41.

CACTUSTENTOONSTELLING EN -BEURS VAN SUCCULENTA ZUID-LIMBURG

Datum: 1 en 2 juni 1991. Plaats: Stadskwekerij, Drabbelstraat, Maastricht.
Openingstijden zijn vanaf 8.30 u voor inschrijvers; vanaf 10.00 u. tot 17.00 u . voor belangstellenden. De 
tafelhuur bedraagt f 2,50 per meter per dag.
Indien u een plaats wilt reserveren op onze beurs kan dit schriftelijk of telefonisch bij de heer J. Essers, 
Hokkelenbergstraat 8,6444 AG Brunssum. Tel. 045-251191. De heer Essers kan u tevens alle noodza
kelijke inlichtingen verstrekken.

PLANTENBEURS AFDELING DORDRECHT EN OMSTREKEN

Op zaterdag, 29 juni 1991, organiseren wij een plantenbeurs.
Mede door het succes van het vorig jaar organiseren wij deze beurs weer op de Voorstraat West te 
Dordrecht van 8.30 uur tot 17.00 uur.
De Voorstraat West is een winkelstraat in het oude centrum  van Dordrecht bij de Grote Kerk. Voor de 
winkels komen in de straat overdekte kramen te staan.
De beurs wordt medegeorganiseerd door de Winkeliers-Vereniging, die voor de reclame in de dag en 
streekbladen zal zorgen. Tevens begint op die dag het druk bezochte Havenfestival te Dordrecht. 
Tijdens de beurs is ons informatieadres in de winkel van Vreeken (planten en bloemen) Voorstraat 448. 
Inlichtingen bij Lia Bouma. Tel. 078-311191 tot 21 mei 1991 en Bert Mimpen. Tel. 078-171905 (na 18 
uur).
De kosten voor kraamhuur zijn f 5,- per strekkende meter.

CACTUSSEN EN VETPLANTENSHOW IN HORTUS HAREN

Van 4 t/m 10 mei a.s. organiseert Hortus Haren i.s.m. de afdelingen Succulenta Delfzijl, Drenthe en 
Groningen een grote cactussen- en vetplantenshow.
De show wordt opgebouwd uit plantenmateriaal dat door diverse leden van de deelnemende afdelings- 
verenigingen beschikbaar is gesteld. In een ruimte van ca. 100 m2 wordt een overzicht gegeven van de 
variatie welke binnen deze plantengroep aanwezig is. Daarnaast is er een informatiestand aanwezig 
voor informatie betreffende het kweken van cactussen en vetplanten en/of het lidmaatschap van 
Succulenta.
Op 4,5  en 9 mei zullen tevens demonstraties worden gegeven over het zaaien en enten van cactussen. 
Daarnaast worden er enkele korte diavoordrachten gehouden. Beide activiteiten vinden plaats om 
11.00 en 14.00 uur.
Naast de 'levende' cactussen biedt de Hortus ook de mogelijkheid om tijdens de cactusshow een 
bezoek te brengen aan een expositie van Carla Wolters. Inde expositie zullen illustraties en reisversla
gen van haar te bekijken zijn.
TIP: op 4 mei wordt door Succulenta afd. Fryslên in Leeuwarden een cactussen- en vetplantenbeurs 
georganiseerd. Een eventuele combinatie van beide evenememten is vooral voor de mensen die iets 
verder moeten reizen een aardige mogelijkheid.
Voor meer informatie: HORTUS HAREN, Kerklaan 34, 9751 NN HAREN. Tel. 050-632010.

Op zaterdag 24 aug. 1991 houdt afd. West Brabant haar

GROTE JAARLIJKSE BEURS

in de zaal van Café Rest. "De Linden” , Markt 82, Etten-Leur. Gezien de goede resultaten van het vorige 
jaar, belooft deze beurs ook nu weer zéér interessant te worden.
Openingstijd van 10 tot 15 u. Toegang gratis, evenals de reservering van tafels.
Inlichtingen hierover bij: Mevr. M. Verbraak, v. Gilselaan 14,4702 GK Roosendaal. Tel. 01650-33919.
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AFDELINGSNIEUWS 
Afd. Achterhoek.
Mei, nabespreking tentoonstelling aansluitend 
dia's.
Afd. Amsterdam.
20 April, exkursie.
17 Mei, bijeenkomst nog geen programma 
bekend.
Plaats; "De Rietwijker” , 3e Schinkelstraat 9, 
Amsterdam.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
2 Mei, voordracht door R. van Donkelaar over 
Euphorbia’s.
Plaats; Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
dorp”  achter het pand Floralaan 18 in Wagenin- 
gen.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Brabant-België.
26 April, Echinocerei door Jos Vrenken.
31 Mei, Grongo’s hobby door Nico Uittenbroek. 
Plaats; Horteco, de Bavaylei 119 Vil
voorde. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Delfzijl e.o.
2 Mei, Hr van Dijk houdt een lezing over zaaien en 
alles wat daar zoal bij komt kijken.
4 Mei, onderling kasbezoek.
Plaats; Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam.Aanvang 19.40 uur 
Afd. Drenthe.
1 Mei, op kasbezoek bij Anjo Keizer.
Afd. Flevozoom.
22 April, "bijzondere”  plantenavond.
24 Mei. Dick Abbenes vertelt over zijn Rebutia’s. 
Plaats; Groen van Prinstererschool, Verkeers
weg 51, Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Fryslan.
14 Mei, Hr de Looze met .......  een verrassing!
Plaats; Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, 
Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Gooi- en Eemland.
27 April, excursie naar het Westland.
Afd. Gouda e.o.
16 Mei, mogelijk een lezing van Nico.
Plaats; ” ’t Brandpunt”  Turfmarkt 58.Gouda. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
23 Mei, Hr Noordermeer vertelt over zijn reis naar 
Madagascar.
Plaats; Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen.
16 Mei, onderlinge ruilbeurs na de pauze enten. 
Plaats; Bovenzaal van de Hortus de Wolf in 
Haren. Aanvang 19.30 uur.
Afd.Den Helder e.o.
25 Mei, excursie.
Plaats; Kantine van de Gemeentelijke Plantsoe
nendienst, Soembastraat 83, Den Helder. Aan
vang 13.45 uur.
Afd. Hoeksche Waard.
2 Mei, open avond en ruilbeurs.
25 Mei, openkasdag.
Plaats; Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha
ven in Numansdorp.
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Nijmegen.
7 Mei, ruilbeurs en praatavond.
Plaats; Opleidingscentrum 't Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Tilburg.
13 Mei, Hr Vereist met andere Succulenten. 
Plaats; Kasteelhoeve, Hasseltstr 256 Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Utrecht e.o.
4 Mei, excursie met het accent op de rotsplanten. 
16 Mei, excursie naar Wijk bij Duurstede.
Afd. West-Brabant.
20 April, Hr de Looze reis door Amerika.
4 Mei, excursie.
Plaats; café rest. "De Linden” , Markt 82, Etten- 
Leur.Aanvang 14.00 uur.
Afd. Ysselstreek.
26 April, lezing.
Plaats; Zutphen.
Afd. Zaanstreek.
3 Mei, kasbezoek bij eigen leden.
Afd. Zeeland.
26 April, bijeenkomst planten van de maand Ade- 
nium en Pachypodium.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zuid Limburg.
7 Mei, Ruilbeurs, stekken en dia’s van de lande
lijke diatheek..
Plaats; Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert.Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zwolle.
25 April, lezing met dia’s door Hr Bercht over zijn 
reis door Argentinië.
Plaats; Centrum voor Tuinbouwonderwijs, 
Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 
uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN.
Cactus-Flora.
21 Mei, Ruilvergadering.
Plaats, Prov. Instit. voortuin- en landbouw, Mech- 
elsevest 3000 te Leuven.
Cactusvrienden Limburg.
20 Mei, Hr Fons Beukelaars leert ons enten, theo
rie en praktijk.
Plaats; Cultureel Centrum van Heusden- 
Zolder.Aanvang 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
16 Mei, Theorie en praktijk van het enten door Hr 
Daemen.
Plaats; lokaal "Vogelzang” , Miksebaan 25, Bras- 
schaat.Aanvang 20.00 uur.
Grusonia.
4 Mei, eendagsreis.
10 Mei, Mexico door Hr Michel Jamin.
Plaats; Jeugdclubhuis Prinsendreef te Ardooie. 
Aanvang 20.00 uur.
Islaya.
3 Mei, Cactussen of Succulenten door A.Beuke- 
Id6 rs.
Plaats; R.B.S./R.M.S., Stationstraat 82, Aal- 
ter.Aanvang 20.00 uur.
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CACTUSSEN- EN VETPLANTENBEURS TE ZUIDLAREN

Op zaterdag 5 oktober 1991 organiseren de afdelingen Delfzijl, Drenthe en Groningen wederom de 
grote jaarlijkse Succulentenbeurs in de "Sprookjeshof" te Zuidlaren. Dit jaar zal deze laatste beurs van 
het seizoen bijzonder veel bezoekers trekken. Ons is namelijk ter ore gekomen, dat de beurs in 
Osnabruck dit jaar waarschijnlijk geen doorgang vindt, zodat veel liefhebbers uit Noord-Duitsland hun 
weg naar Zuidlaren zullen vinden.
Heren standhouders verzoeken wij derhalve zeer vroegtijdig tafels te reserveren. Tafelhuur f 3,00 per 
meter. Leden van de organiserende afdelingen hebben vóór 1 juli een voorkeursrecht voor deze 
reservering, daarna niet meer!
Technische gegevens: Inbreng verkoopmateriaal 8.30-10.00 uur. Geopend voor het publiek van 10.00 
tot 16.00 uur. Verloting met fraaie (planten)prijzen, grote propagandastand, ruime parkeergelegenheid, 
lopend buffet aanwezig. GRATIS ENTREE!
Reserveringen: Piet van Veen, de Gast 33a, 9801 AB Zuidhorn. Tel. 05940-2166. Bij reservering dient 
het verschuldigde bedrag terstond te worden overgemaakt op gironr. 867246 of banknr. 37.58.55.718, 
beide t.n.v. P. van Veen.

Zaterdag 29 juni OPEN DAG EN PLANTENLIEFHEBBERSMARKT
in het kader van de

AGRARISCHE OPEN DAG LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Een twintigtal agrarische bedrijven, kwekers, tuinders, landbouwers, veetelers hebben hun bedrijven 
voor het publiek opengesteld.
Bij ons zijn er rondleidingen door de kassen en de tuinen. Daarnaast wordt een LIEFHEBBERSMARKT 
georganiseerd waaraan een tiental plantenliefhebbersverenigingen en groepen deelnemen. Ook zijn 
er diverse liefhebberkwekers aanwezig met interessante planten voor de verkoop.
Op deze dag zal de bekende auteur van plantenboeken Dhr. WIM OUDSHOORN aanwezig zijn om het 
verschijnen van zijn nieuwste boek 'OVER CACTUSSEN EN VETPLANTEN’ luister bij te zetten. 
Uiteraard zal dit boek hier te koop zijn.
Bloemen- en plantentuin van Donkelaar, Laantje 1, Werkendam.

ZATERDAG 8 JUN11991 DE VIERDE LEIDSE CACTUSBEURS

Op zaterdag 8 juni 1991 organiseert de afdeling Leiden haar vierde nationale cactusbeurs in het 
Wijkgebouw "Actief” , Berlagestraat 2 te Leiden. Op dezelfde dag wordt de blije bijenmarkt gehouden 
op de Sterrenwachtlaan (bij de Hortus).
De beurs begint om 10.00 uur en zal sluiten rond 16.00 uur. Voor tafelreservering kan men bellen naar T. 
Hoekstra. Telefoon 01718-71497. De tafelkosten zijn 5 gulden per strekkende meter.
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Open deurdagen
op 9 en 20 mei resp. 
Hemelvaartsdag en 

2e Pinksterdag.

Cactuskwekerij Lakerveld
(tussen Lexmond en Meerkerk) 

Lexmond, Lakerveld 89 
Tel. 03474-1718

CACTUSKWEKERIJ

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

Kas open:
di. t/m  vrij. van 9.00-18.00 uur 

zaterdag van 9.00-17.00 uur 
maandag van 13.00-18.00 uur

JJ. O O U G  /U S O  V IV I  R O W L A N D , CACTUSSEN- EN VETPLANTENKWEKERIJ
200  S P R IN G  R O A D . K E M P S T O N . KRAMER

TUI B E D F O R D , E N G L A N D  M K 4 2  6 N D . Hegedijk 120,8404 GE Langezwaag

CACTUSSEN- EN (tussen Heerenveen en Gorredijk)
Telefoon 05130-88140

VETPLANTENZADEN Geopend: ma.-za. 9.00-18.00 uur
Schrijf vandaag nog voor

GRATIS ZAADLIJST
dinsdagmiddag gesloten.

OOK V EEL ANDERE SUCCULENTEN
o.a. Tillandsla's.

HET IS WEER VOORJAAR!
Onze presentatie is sterk uitgebreid. Kom eens kijken. 
Bijzondere tuinplanten, alpenplanten. Fraai natuursteen. 
Groot sortiment. Nieuw: onze vijverdemonstratietuin.
En natuurlijk staat ons succulentarium vanaf april in bloei!

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 150983

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641 
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 17.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 16.00 uur

Onze rijke sortering en bloemkleurschakering. 
Herbeleef met ons dit ontwakende plantenleven.

"Kom, zie en overtuig uzelf”
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SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992!

DEN HAAG -ZOETERMEER1992

We schrijven deze stukjes niet voor een dag- of weekblad; als we over deze aflevering zitten te piekeren 
is de vorige nog niet eens door u gelezen. Over mogelijke reakties daarop is dus nog niets te melden. 
Op 13 maart was de Succulenta Werkgroep Floriade weer bijeen in de kantine van de Firma Edelman te 
Reeuwijk, voor de derde werkbespreking. Er zijn al positieve berichten binnengekomen, zoals;
Van de Firma Rooks is er een aanbod om het benodigde lavagruis te sponsoren.
De voorzitter van Lophphora te Gent, auteur van het boekje 'Geschiedenis der Belgische Cactusvere
nigingen’, Freddy Delabarre is bereid delen van zijn grote historische dokufnentenverzameling op de 
Floriade te tonen.
De fa. Van Donkelaar te Werkendam sponsort f  1000,- en stelt planten ter beschikking.
De Afdeling Rotterdam heeft een bedrag van f  250,-ter beschikking gesteld.
Van de Afdeling ’s-Gravenhage komt Peter Borgs, die veel ervaring heeft met standbouw, voorde bouw 
en de inrichting van de 'haciënda' en de informatiestand.
Een eerste bespreking met de grafisch ontwerper Oebele Riemersma uit Den Bosch was zeer positief, 
we bleken met onze nog vage ideeën op gelijke golflengte te zitten. Er is een tijdschema opgesteld om 
te komen tot een serie ontwerpen voor een affiche, een strooifolder en een sticker.
Nico Uittenbroek rapporteerde over het bezoek dat hij samen met Rob de Groot begin maart bracht aan 
het Floriadekantoor in Zoetermeer. In het algemeen werden onze plannen gunstig ontvangen, 
men was zeer positief over de indeling, dacht eraan ook in andere kassen een dergelijk schemate gaan 
hanteren. Op diverse punten is weer wat meer duidelijkheid gekomen. Zo weten we nu dat de poot- 
hoogte van de kassen 3.70 m zal zijn en de nokhoogte 5,75 m. Dat lijkt erg technisch, maar betekent dat 
de werkhoogte ongeveer 4 m zal zijn. Er kunnen dus echt wel grote planten geplaatst worden. De 
kassen worden in deze zomer neergezet, dus we kunnen in da herfst aan het werk, grond ophogen, 
vijver aanleggen en bouwen aan de voorlichtingsstand.
Water, electriciteit en afvoer worden tot de kas aangelegd, de bemanning zal dus de handen kunnen 
wassen en een bakje koffie kunnen zetten. Er bleken wel enkele veranderingen te zijn in de plaats en de 
uitvoering van de beide toegangen, Nico kon al een schets tonen van de daardoor iets gewijzigde 
indeling. Hierover een volgende keer meer.
We hebben een lijstje gemaakt van de dingen die we nodig hebben en die we hopen via sponsoring, 
lenen of van individuele leden te verkrijgen.
Afsluitbare kast of dressoir, tafeltje en enkele stoelen voor het afgesloten deel van de Info-stand, zodat 
de dienstdoende vrijwilligers hun spullen kunnen opbergen en even uitrusten.
Een elektricien en materiaal voor het maken van aansluitingen in dit vertrek.
Een loodgieter en materiaal voor daar monteren van een keukenblokje.
Een doe-het-zelver als assistent van Peter Borgs bij het bouwen van de haciënda.
Drie tuintafeltjes en ongeveer 12 stoeltjes (in ’spaanse stijl’ , eventueel van riet, voor het exotische 
uiterlijk?) bedoeld voor de zitjes waar bezoekers even kunnen uitblazen.
Vitrines voor het uitstallen van spullen op de Info-stand,diverse afmetingen. We hebben zowel staande 
en hangende als vlakliggende nodig, deze laatste met een diepte van ongeveer 20 cm en een breedte 
van 60 cm, de lengte is minder belangrijk, die passen we wei in.
Vierkante glazen platen met kruisstukjes voor het monteren van een etage re.
(Grind)tegels, 40 x 60 cm, drie partijen in verschillende kleur, totaal 285 stuks, en 60 stuks daarbij 
passende van 20 x 20 cm.
Bielzen 18 x 28 in diverse lengten, totaal 75 m.
Grote stukken lavasteen, 10 ton.
Boomstammen, open haard hout,koppen van houten heipalen, 25 tot 100 cm lang met een doorsnede 
van 15-30 cm.
Cactussen, echt zo gevarieerd mogelijk. We noemen geen soorten, pak het boek van Haage maar, van 
A tot Z kunnen we alles gebruiken! Afmetingen van kindervuistgrootte tot 4 m hoge zuilen. Voor het 
maken van groepen, ook graag grotere aantallen van één soort.
Vetplanten, we noemen Echeveria, Crassula, Sedum, Sempervivum, Kalachoe , Haworthia etc. en 
natuurlijk de hoog-succulenten voor het Afrika gedeelte. Mesems, Conophytums, enz. Bijzondere 
soorten? Des te beter!
Een klein aluminium hobbykasje, idem muur- of gevelkasje ongeveer 1,5 m breed, idem platte bakken. 
Zwaar landbouw- of vijverplastik, 10 x 6 m.
Normaal landbouwplastik, 20 x 6 m.
Grillige stukken hout, boomstronken, een grillig gevormde boom voor het plaatsen van Tillandsia’s, 4 
tot 6 m hoog.
Nieuwe kasruiten, ongeveer 60 x 120 cm, 20 stuks.
Plastic pijpen (doorsnede 12-15 cm) zoals vorige maand al gevraagd.
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U ziet, een hele verlanglijst. We vragen iedereen bij zijn relaties na te gaan wie dit beschikbaar heeft. 
We zullen dit dus in okt./nov.in Zoetermeer nodig hebben, na afloop van de Floriade in oktober 1992 
komt het materiaal weer beschikbaar. Planten moeten in maart 1992 ter beschikking staan, omdat dan 
met de beplanting van de inmiddels ingerichte kas begonnen wordt.
Tenslotte, de centjes! We roepen alle Afdelingen op om wat te doen. Vooral die Afdelingen waarvoor de 
afstand te groot om met het eigenlijke werk kunnen helpen, kunnen een belangrijke steun leveren. 
Organiseer een extra verloting, een speciale verkoop, een inzameling op de bijeenkomsten en straks 
op de beurzen, alles kan bijdragen om Succulenta goed voor de dag te laten komen.
Belangrijke kontaktpunten:
Postgiro 680596 tnv. Penningmeester Succulenta te Volkel staat open! Vermeld op uw overschrijving: 
Floriade ’92.
Nico Uittenbroek, (0182914068 na 18 uur, voor alle zaken betreffende materiaal en planten.
Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), Cronestein 17, 2804 EK Gouda voor alle andere bijzonderhe
den.

Wordt vervolgd
Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135

Opgaven voor het juni-nummer moeten vóór 15 
mei bij mevr. J. Smlt-Reeeink, 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 opge
nomen.

Door particulier te koop gevraagd: Zaailingen 
of stekken van cactussen. Niet de bekende soor
ten alleen. Betaal maximaal f 0,50 per stuk 
afhankelijk van soort en grootte. L. Sterk. Tel. 
03443-2133.

Gevraagd: Dia’s of copies van succulenten op 
hun vindplaatsen. Dia’s van kamerplanten zijn 
ook welkom. Tevens zoek ik Copiapoa cinerea en 
Copiacopoa barquitensis van ongeveer 5 cm 
doorsnede op eigen wortel. Ik ben bereid een 
goede prijs te geven. Schrijf met prijsopgave naar 
Van Doorselaere Rudy, Godveerdegemstraat 
116, 9620 Zottegem, België.

NIEUWE LEDEN

Klop C.G., Burg. Ypeystraat 20, 3361 HC Slie- 
drecht
Arens A.J., Dorpsstraat 714,1566 EP Assendelft
Meer A. v.d., Ypelobrink 31, 7544 CB Enschede
Teunenbroek Mw. H. van, Ant. v. Alphenstraat 2,
5212 AG ’s-Hertogenbosch
Dijkema W.P.L., Postbus 1968, 2125 Randburg
Curfs Mevr., Putweg 28,6301 KL Valkenburg a.d.
Geul
Stijnman-v. Timmeren E., Watertorenstraat 47b, 
9671 LH Winschoten
Graus H., Heuvelweg 16, 6415 XZ Heerlen 
Cact. Weelde VI. Ardennen, Brakelstraat 91, 
09620 Zottegem
Desmalines J., Kerkweg 43, 03190 Boortmeer- 
beek
Vanluyten dhr./mevr., Meibloemstraat 17, 01120 
Brussel
Dijken A. van, Boerschaplaan 35, 7824 NA 
Emmen
Vingerhoed B., Kleis 63,1911 MD Uitgeest 
Feenstra D., Hoofdkade 16, 9524 PK Buinerveen 
Smits W., Klaverstraat 42,5025 MD Tilburg 
Cactusver. Genk, Stationsstraat 86,03650 Dilsen 
Cloot R., Waaierhofstraat 22, 03680 Maaseik

FRANS NOLTEE
Ruim 1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS sortimentslijst aan.

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

Geopend van 30 maart tot 1 november op zaterdag van 10 en 3 uur. Verder op afspraak.
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CULTUURERVARINGEN MET PARODIA'S: DE FABELS EN 
DE FEITEN ( 1)

WILLY VERHEULPEN

De aarzelende beginner die moeizaam zijn of haar weg zoekt tussen al die 
verwarrende namen van cactusgeslachten krijgt tegenwoordig maar weinig 
begeleiding bij de cultuur en verzorging van de planten die hij graag zou willen 
kweken. Algemene aanwijzingen zijn wel voorhanden en de populaire geslach
ten zijn ook wel goed gedocumenteerd, maar zelfs hier wordt al vlug naar de 
gespecialiseerde literatuur verwezen, wat voor de beginner meestal geen leuk 
leesvoer is. Naar mijn gevoel hapert er toch iets aan de doorstroming van 
informatie van gevorderden naar beginners en in de loop der jaren zie ik die 
informatiekloof alsmaar groter worden.
Anderzijds merk ik toch dat veel nieuwelingen niet echt meer geïnteresseerd 
zijn in de fundamentele aspecten van de hobby en door het reusachtige 
handels(over?)aanbod aan planten, een soort 'consumptiegedrag' ontwikke
len. Het louter 'aankopen' schijnt de overhand te hebben op het 'kweken'. 
Nuttige informatie over de niet zo 'commerciële' geslachten blijft dus voor de 
zoekende liefhebber schaars en als hij die al vindt, is ze verouderd - of wat erger 
is, foutief! - zonder dat hij het weet. We zullen hier een poging doen om ideeën 
te bundelen van de algemene (andere?) inzichten zoals ze door de leden van de 
internationale werkgroep Parodia (IPK - Inter Parodia Kette) meestal stilzwij
gend en met de nodige varianten in de praktijk worden toegepast. Het zijn geen 
'kookrecepten' maar een bundeling van ervaringen. Ze staan open voor 
nuances en - hopelijk nuttig - commentaar. Als uitgangspunt worden algemeen 
bekende 'Parodia-waarheden' genomen.

Parodia's zijn hooggebergteplanten
Dit is een zeer generaliserende uitspraak! Dit plantengeslacht komt voor in een 
enorm uitgestrekt gebied dat alle soorten bodemgesteldheid omvat, op hoog
ten van pakweg 500 m (P. campestra misschien zelfs nog lager, vanaf 150 m?) 
tot bijna 4000 m (P. suprema). Men kan dus moeilijk stellen dat het alle 
hooggebergteplanten zijn.
Opvallend is bovendien dat de hoger groeiende soorten steeds in de beschut
ting van de gemiddeld warmere dalen voorkomen. Temperatuur en neerslag 
vertonen hier geen echt uitgesproken extremen zoals men zou verwachten. De 
diversiteit van de groeiplaatsen blijkt uit het voorkomen van de soorten van dit 
geslacht van gebieden waar uitgesproken droge en natte perioden elkaar 
afwisselen tot gebieden met loofwouden met continu vrij veel vocht (zie ook het 
artikel van J. Lambert over P. microsperma, onlangs verschenen in Succu
lenta).

Parodia's zijn makkelijk te kweken
Ja, op voorwaarde dat men enig idee heeft over de cultuureisen. Gebaseerd op 
het vorige 'wanbegrip' (Parodia's komen uit het hooggebergte) onderwerpt 
men deze planten vaak aan een streng 'heet/koud' en 'nat/droog' seizoen. Zij 
bedanken u daarvoor met een snel en roemloos einde. Algemeen kan men 
stellen dat men moet streven naar een niet te hoge zomertemperatuur met een 
matige maar continue vochtigheid. Daarmee bedoel ik alleen maar dat uitge
sproken periodes van gieten en droog houden niet zo zijn aan te bevelen. 
Toevoer van heel veel frisse lucht is noodzakelijk, dus veel luchten, voor de 
kaskweker reeds vanaf de eerste mooie dagen. Het nevelen in voor- en najaar
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ter compensatie van watergift laat ik sinds enige jaren achterwege. Het bescha
digt onherroepelijk de prachtige wolvorming van de planten alhoewel een fikse 
regenbui of nevel wel overeenkomt met de toestand op de natuurlijke groei
plaatsen. Het argument dat dit nevelen bevorderlijk is voor de groeiaanzet in het 
voorjaar is dikwijls een zwak argument, daar het een compensatie is voor een 
niet optimale overwintering.
In hoeverre men in cultuur de natuur getrouw moet nabootsen blijft natuurlijk 
een punt van eigen interpretatie. Van Parodia's zijn prachtige, sterk wollige 
planten te kweken. In de vrije natuur blijft deze wol door de klimaatsomstandig- 
heden niet behouden. Een cultuurmethode die deze wolvorming beschermt 
zou dus als weinig natuurlijk kunnen worden gedoodverfd, maar een discussie 
hierover is meer filosofie dan cultuurervaring.

Planten van de 'maassii-suprema-groep', met grote, krachtige en meestal 
enigszins vervlochten doorns, komen voor op de hoogst gelegen groeiplaatsen 
en verdragen dus het beste extreme condities (mishandeling?). Zulke condities 
zijn echter verre van ideaal te noemen. De waarnemingen doen vermoeden dat 
zij om te bloeien een langere continue periode met óf hogere temperaturen óf 
veel uren zonlicht nodig hebben. Dat wil zeggen dat bloei meestal alleen in een 
lange hete zomer plaatsvindt. Uitzonderingen bevestigen de regel. De groei in 
deze groep is over het algemeen vrij traag te noemen.

De grote en gevarieerde overgangsgroep (waartoe bijvoorbeeld P. mairanana, 
P. tubercutata en andere behoren) die kleinere zwarte zaden heeft maar nog 
verschilt van de echte kleinzadige (microsperme) soorten, heeft reeds een meer 
uitgesproken voorkeur voor niet al te ver uiteenlopende cultuuromstandighe- 
den. De groeisnelheid is goed en bloei is reeds mogelijk vanaf het derde 
levensjaar na het uitzaaien. De plantjes zijn dan meestal ongeveer 2-3 cm in 
doorsnede.

Parodia hausteiniana Foto's: A. van Uijen
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Parodia otuyensis

De microsperme soorten kunnen eigenlijk alleen maar echt met succes worden 
gehouden als men de algemene regel goed toepast. Groei- en bloeisnelheid zijn 
als bij de vorige groep en liggen misschien nog iets gunstiger. Naarmate de 
planten ouder worden, bloeien ze alsmaar uitbundiger. Het hoeft hoop ik niette 
worden gezegd dat men regels moet toepassen met gezond verstand, dat wil 
zeggen dat bijvoorbeeld bij regenweer naar een drogere bodem moet worden 
gestreefd dan bij warm weer. Maar zo slim was u ook al denk ik.

Alhoewel wordt aangeraden Parodia's te kweken in humusrijke zanderige sub
straten, waarin ze voortreffelijk groeien, verkrijgt men een over langere periode 
stabielere groei in meer lemige en sterker minerale substraten. Het aandeel van 
mineralen en gesteente kan hier zonder probleem oplopen tot 60%, terwijl het 
humusaandeel zonder nadeel beperkt kan blijven tot 15 - 20%. Sterk korrelige 
bestanddelen (poreuze brokken steen tot 1 cm doorsnee) bevorderen de groei 
zeer sterk door stimulering van de groei van het wortelstelsel.
Als minerale toevoeging geven grof vergruisde bloempotten of oude bakstenen 
(uitgangsmateriaal.een paar jaar laten 'uitregenen' is gunstig) gemengd met 
lavakorrelszeer bevredigende resultaten. (Oppassen met lavakorrels: vele lava
soorten reageren alkalisch tot zeer alkalisch wat na korte tijd onherroepelijk tot 
volledig wortelverlies leidt! De echte 'lavakweker' staat hier in de loop der jaren 
nog een paar verrassingen te wachten!).
Gezien het omvangrijke areaal waarin deze planten voorkomen, is een alge
mene optimale kweekbodem bijna niet samen te stellen, maar laten we ervan 
uitgaan dat de sterk minerale variant door de betere drainage iets beter 
beschermt tegen 'tijdelijke wateroverlast' na het gieten. Tevens is de vochtop- 
slag beter dan bij turf-humus-potgrond substraten wat bij warm zomerweer een 
langere vochtigheid garandeert. Het sterke anorganische karakter van deze 
bodem is een weinig geschikt milieu voor ziekteverwekkende schimmels en 
bacteriën. De kans op verlies is hier in alle opzichten kleiner, zeker voor de 
minder ervaren beginner en alle soorten passen zich wonderwel aan deze 
bodem aan.
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Parodia's wortelen ondiep
Over het algemeen is dit wel juist als men over de cultuur in humusbodems 
spreekt. Oorzaak en gevolg worden hier echter omgewisseld. Door niet opti
male cultuuromstandigheden vormt de plant maar een zwak wortelstelsel, wat 
snel tot de conclusie leidt dat men met een ondiep wortelende plant te doen 
heeft. Het feit dat deze planten dikwijls ook een dun draderig wortelstelsel 
bezitten dat bij de minste cultuurfout sterk wordt gereduceerd, versterkt deze 
indruk nog.
Gerenommeerde 'oppervlakte-wortelaars' zoals P chrysacanthion en P. penicil
lata hebben de neiging om na verloop van tijd nogal los in de pot te staan. Bij 
cultuur in sterker minerale bodems met veel grof gesteente moet het vocht 
dieper worden gezocht en dan is de doorworteling veel intenser. Bij ompotten 
komt het dan niet zelden voor dat de hele pot vol wortels zit.
De overgangsgroep met soorten zoals P. yamparaezi, P. tuberculata, P. 
otuyensis enzovoorts, zijn zeer krachtige wortelaars die niet zelden in één 
seizoen hun wortels door de afvoergaten van de pot sturen. Sommige soorten 
van de maassii-vormengroep ontwikkelen zelfs een 'bijna' penwortel en dienen 
reeds als kleine plant in vrij diepe potten te worden geplant {P suprema).

Parodia's moeten (mogen) koud worden overwinterd
Als men kijkt naar het klimaat op de natuurlijke groeiplaatsen, blijkt dat het niet 
ideaal is om Parodia's te koud te overwinteren (maar ja, die stookkosten 
nietwaar!). Een temperatuur van 10-12 °C is vrijwel ideaal, een kleine watergift 
kan in deze omstandigheden niet helemaal achterwege worden gelaten. Hoe en 
wanneer hangt af van de plaatselijke omstandigheden. De soorten uit de 
Zuidboliviaanse provincie Ayopaya en de vormen rond P. schwebsiana willen 
het zelfs nog iets warmer hebben (14 °C), anders krijgen ze koudevlekken of 
gaan zij na enige tijd onherroepelijk verloren door rotting.
De dunne draadachtige wortels van vele Parodiasoorten schijnen er op te 
wijzen dat een grote ondergrondse wateropslag niet nodig is. Hieruit mag men 
de conclusie trekken dat een winterse watergift zeker niet uit den boze is voor 
de lager groeiende soorten. Een hogere wintertemperatuur is hier dan ook 
nodig. Tevens belet deze watergift de te sterke teruggang van de in de zomer 
opgedane reserves en het afsterven van de (vele) haarwortels.

Parodia's leven niet erg lang
Hoe lang is lang ? In vergelijking met een stokoude Carnegiea worden Parodia's 
misschien niet echt oud. Correcte gegevens ontbreken echter geheel. Observa
ties in cultuur lijken er op te wijzen dat de fijnzadige soorten het minder lang 
zouden uitzingen dan de echte 'hooggebergtejongens'. Zelf bezit ik een P. 
maxima van 24 jaar en in een oude verzameling zag ik eens een P. penicillata 
(fijnzadige) ter grootte van een flinke overmaatse voetbal! Bij Haage in Erfurt, 
ex-DDR zag ik importen die dateren van de periode tussen de twee wereldoorlo
gen (rond 1930) en die zagen er nog bepaald fris uit!
Verkeerde cultuur lijkt mij meer een reden tot afsterven dan echte ouderdom. 
Persoonlijk vrees ik dat vooral een te koude overwintering ongunstig is en 
eerder een vroegtijdig einde betekent dan werkelijke ouderdom. Het overwe
gend fijne wortelstelsel van deze soorten is niet in staat om zich na zeer droge en 
koude overwinteringen steeds weer ieder voorjaar te herstellen. Het gevolg is 
een steeds krimpende plant die de winterverliezen niet meer kan compenseren 
in de zomer.

(Wordt vervolgd)

88



TAXONOMIE
DE TAXONOMISCHE RANGSCHIKKING VAN AGAVE 
NIZANDENSIS Cutak

BERND ULLRICH

Agave nizandensis in de verzameling van Elio Mengarelli, Laigueglia, Italië Foto van de auteur

De meeste beschrijvingen van continentale Agaven van na 1935 zijn van de 
hand van H.S. Gentry, maar er is een opvallende uitzondering.

Ladislaus Cutak (1951 a:74) schreef: "In 1947 verzamelde de auteur zeven 
Agaven in de Mexicaanse staten Chiapas, Michoacan en Oaxaca die nu in de 
cactuskas van de Missouri Botanical Garden in St. Louis mooi tentoongesteld 
staan. Tot nu toe is hun identiteit niet vastgesteld, maar tenminste één ervan 
lijkt een onbeschreven soort te zijn. Het is een lage, zachtbladige plant die 
zodevormend groeit en werd gevonden in de natuurlijke 'rotstuin' bij Nizanda, 
Oaxaca." Reeds enige maanden later (1951b) beschrijft hij zijn Agave nizan
densis Cutak, één van de spectaculairste nieuwe vondsten van het hele 
geslacht. De rozet van ongeveer 33 cm lange bladeren begon op 24 mei 1951 
met de ontwikkeling van een bloeiwijze die aanvankelijk een groeitempo van 6,4 
cm per dag had en op 30 juni met 117 cm haar maximale hoogte bereikte. De 
bloemen, verspreid in groepjes van 2-4 op het bovenste vijfde deel van de 13 
mm lange zijtakjes, openden zich tussen 8 en 30 juli.
Cutak schrijft dan: "De soort hoort in het ondergeslacht Agave, maar in welke 
groep ze thuishoort is niet duidelijk."
A.J. Breitung (1960:182-183) toont een rozet met bloeistengel uit de tuin Les 
Cèdres van Marnier-Lapostolle. Hij meldt dat de plant "nu veelvuldig in cultuur 
is te vinden" en voegt uit een persoonlijke briefwisseling deze mededeling van
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T. McDougall toe: "...Hoewel ik de plant ruim 20 jaar ken, kom ik uit mijn 
aantekeningen slechts op drie natuurlijke vindplaatsen: Santo Domingo 
Petapa, San Miguel Chimalapa en Nizanda. Alle liggen in de Isthmus van 
Tehuantepec in Oaxaca, zo'n 50 kilometer hemelsbreed van elkaar verwijderd. 
De hoogteligging van de habitat varieert van 170 tot 340 m."
In een volgend artikel over de herinvoering van A. nizandensis schrijft McDou
gall (1960): "Weliswaar bestaat er al een beschrijving in manuscriptvorm, 
gebaseerd op eerdere vondsten, waarin de auteur L. Cutak de naam 'aloefolia' 
voorstelt, maar al met al kan nauwelijks worden gezegd dat de plant in cultuur is 
gebracht... In november 1957 verzamelde de auteur zaad op de natuurlijke 
vindplaats. Ongeveer een halve kilo werd geoogst en naar handelaren in Califor- 
nië verzonden." Zijn artikel gaat vergezeld van de enige sindsdien gepubliceerde 
standplaatsfoto van A. nizandensis, die hij reeds in februari 1941 bij San Miguel 
Chimalapa had genomen.
Uit dit zaad opgekweekte plantjes worden door het International Succulent 
Institute in 1960 aangeboden (ISI 180). Eén van die planten bloeit, zoals Keen 
meldt, in 1971, dus nog geen 14 jaar oud. Zijn exemplaar had toen 20 cm lange 
bladeren, maar geen afleggers. Hij bestoof de bloemen, waarvan er zes zaaddo
zen vormden.
Shields (1972) geeft een bloeibeschrijving van A. nizandensis, waarin zij de 
bloembuis 25 mm lang noemt, ongetwijfeld met inbegrip van het ovarium. De 
plant spruitte na de bloei en vormde enkele zaaddozen.
E. en B. Lamb (1963) geven aan, dat A. nizandensis spruiten vormt als de rozet 
een doorsnee van ongeveer 20 cm heeft bereikt.
Glass (1983:108) vermeldt een kunstmatige hybride tussen A. nizandensis en A. 
striata Zucc. ssp. falcata (Engelmann)Gentry in de tuin van Dudley B. Gold in 
Cuernacava, Morelos. De bijgevoegde foto laat zien dat in de zo ontstane zeer 
karakteristieke plant inderdaad de eigenschappen van de uit twee groepen 
afkomstige ouders zijn gecombineerd.

De systematische rangschikking
Jacobsen (1954:80) deelt A. nizandensis als "? " bij Bergers groep der Ana- 
camptagave in, tezamen met A. pendula Schnittspahn, A. celsii Hooker, 
enzovoorts. Deze soorten hebben weliswaar ook zachtvlezige bladeren die 
relatief weinig vezelig zijn en kleine randdoorns hebben, maar de bloeiverhou- 
dingen, de geometrie van de bloeiwijze en de macromorfologie van de zaden 
spreken niet ten gunst van een nauwe verwantschap.
Gentry rekent de plant in zijn monografie (1982:63) to t zijn groep Amolae en 
merkt op: "De kleine A. nizandensis is uitgesproken afwijkend, vanwege haar 
kleine schermvormige bloeiwijze in combinatie met een rozet zoals die in het 
ondergeslacht Littaea voorkomt. Ze past niet goed in één van de groepen van 
de ondergeslachten Agave of Littaea en wordt voorlopig gemakshalve hier 
geplaatst."

De fylogenetische verbanden binnen het geslacht Agave zijn sindsdien nog 
grotendeels onopgelost. Er is noch omvattend onderzoek gedaan aan de 
zaden, noch aan de morfologie van de stuifmeelkorrels. Stelt men nu de vraag 
tot welk ondergeslacht A. nizandensis eigenlijk behoort, dan is op grond van de 
habitus het antwoord "L ittaea". Desalniettemin heeft ze kleine, kortgesteelde 
bloembosjesen op basis daarvan prevaleert een indeling bij Agave. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de scheiding tussen een aarvormige bloeiwijze bij 
Littaea en een pluimvormige bij Agave niet absoluut is. Enerzijds bestaan er 
natuurlijk tussenvormen (natuurhybriden), zoals A. peacockii Croucher (Ullrich
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1990a) en A. arizonica Gentry & Weber en anderzijds komen er pluimvormige 
bloeiwijzen voor bij A. utahensis Engelmann (ondergeslacht Littaea) en omge
keerd treffen we aarvormige bloeiwijzen aan bij het 'complex' van/4. potatorum 
Zuccarini (ondergeslacht Agave).
De auteur vond op de typevindplaats bij Nizanda kiemkrachtige zaden, die met 
hun 6x4  mm voor Littaea ongewoon groot zijn en met een gewicht van 5,8 mg 
ook tamelijk zwaar. De typische, onbedoornde vertegenwoordigers van de 
groep Amolaea, zoals A. attenuata Salm-Dyck (Ullrich 1990b), A. pedunculi- 
fera Trelease en ook A. vilmoriniana Berger, hebben de kleinste zaden van alle 
groepen van het geslacht Agave, met een gewicht van 0,6 - 2,8 mg. Gentry's 
tijdelijke indeling van A. nizandensis (waarvan hij klaarblijkelijk zaad noch 
zaaddozen heeft gezien) in de groep der Amolae wordt door de macromorfolo- 
gie niet bevestigd.
Terwijl de hierboven opgevoerde vertegenwoordigers van de Amolaea meestal 
wat forser uit de kluiten zijn gewassen en van Sonora tot Michoacan, Guerrero, 
Mexico en Hidalgo voorkomen, heeft de inheemse A. nizandensis een zeer 
beperkt verspreidingsgebied in de Isthmus van Tehuantepec in Oaxaca. Boven
dien hoort de plant op grond van fytogeografische argumenten niet bij de 
Amolaea thuis.
Met de huidige kennis van zaken lijkt het de auteur het meest werkbaar de 
uiterste karakteristieke A. nizandensis recht te doen met een eigen groep. 
Aanbeveling B1 bij artikel 21 van de International Code of Botanical Nomencla- 
ture (Berlijn, 1987) stelt: "Het toevoegsel van een ondergeslacht of sectie is bij 
voorkeur een zelfstandig naamwoord en het toevoegsel van een ondersectie of 
lagere onderverdeling van een geslacht is bij voorkeur een bijvoegelijk naam
woord in meervoudsvorm." Gentry (1982) gebruikt voor zijn 'groepen' bijvoege
lijke naamwoorden in meervoudsvorm (Filiferae, Marginatae, Americanae, 
Umbelliferae enzooorts), maar verklaart (1982: XI): "Deze groepen staan gelijk 
aan secties ..." wat verenigbaar is met aanbeveling B1 van artikel 21.

AGAVEL. SUBGENUS LITTAEA SERIE NIZANDENSAEULLRICH SER. NOV.
Planta parva Aloe acauli similis foliis plerum que stoloniferae vel caespitosae. Folia carnosa parce 
fibrosa aculeis minutis. Inflorescentia 1-2 m longa fasciculis paucis, 2-5-floribus, ramulis brevibus. 
Flores pallide lutea; tubus segmentis multo brevior. Stamina ad orem tubi inserta. Capsula (?). 
Semen grande 6 x 4  mm.

Type species: Agave nizandensis Cutak, Cact. Succ. Jnl. (U.S.) 23(5): 143-145, 09-10-1951 
Holotype: L. Cutak 19 (21-02-1947), km 233 Tehuantepec National Railroad, Nizanda, Oaxaca, 
Mexico; in Herb. MO.

Planten stamloos, klein, Aloe-achtig, licht bebladerd, gewoonlijk spruitend tot zodevormend. 
Bladeren zachtvlezig, met weinig vezels, zwakke bedoorning. Bloeiwijze 1-2 m hoog, in het 
bovenste kwart met enkele kortgesteelde bosjes van 2-5 bloemen. Bloemen bleekgeel, buis veel 
korter dan de tepalen, meeldraden nabij de buisopening ingeplant. Zaaddozen (?). Zaad groot, 6x4 
mm. Verspreiding: Isthmus van Tehuantepec in Oaxaca, Mexico.

Zusammenfassung
Zur systematische Position von Agave nizandensis Cutak
Die Systematik und Taxonomie der Agaven wurde im vergangenen halben Jahrhundert ganz 
überwiegend von H.S. Gentry getragen. L. Cutak (1951) beschreibt jedoch eine der bemerkenswer- 
testen Arten der gesamten Gattung, A. nizandensis. Obwohl T. McDougall (1960) diese Art schon 
um 1940 auf seinen ausgedehnten Sammlungen in Oaxaca am Isthmus von Tehuantepec ent- 
deckte, bedurfte es eines halben kilos von ihm 1957 gesammelte Samens, um diese kleine, eher an 
eine Aloë errinnernde Agave in der Kultur allgemein zu verbreiten. C. Glass (1983) berichtet von 
einer kuriosen Hybride mit A. striata Zucc. ssp. falcata (Engelm.)Gentry im Garten von Dudley B. 
Gold in Cuernacava, Morelos. Keen (1971) und Shields (1972) zeigen durch erfolgreiche bestau- 
bungsversuche die Selbstfertilitat von A. nizandensis auf, die als eine der kleinsten und ausserge- 
wöhnlichsten Agaven-Arten jedem Sukkulentenliebhaber empfohlen werden kann.
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Die systematischer! Position von A. nizandensis war von Anfang an, wegen der kleinen Blütenbü- 
schel an kurzen 'Seitenasten' die ihr eher einen Platz in de Untergattung Agave zuweisen, in 
Verbindung mit ihrem littaeoiden Habitus, unklar. Gentry (1982) ordnet sie 'vorlaufig' in seine 
GruppeAmo/aeein. Jedoch weder in phytogeographischer Hinsicht, noch nach dergrossmorpho- 
logie der Samen zu urteilen, ist die endemische A. nizandensis mit den Amolae eng verwandt. Der 
Autor halt es daher für am praktikabelsten, dieser ausserst distinkten Art durch eine ihr eigene 
Gruppe gerecht zu werden. Die Diagnose für Agave L. sect. Nizandensae Ullrich, sect. nov. 
(Subgenus Littaea) lautet:
Pflanzen stammlos, aloeahnlich, klein, locker beblattert, gewöhnlich auslaufertreibend bis rasen- 
bildend. Blatter weichfleissig, mit wenigen Fasern und schwacher Bestachelung. Blütenstand 1-2 
m hoch, im oberen vierten Teile mit wenigen, kurzgestielten Büscheln zu 2-5 Blüten. Blüten 
blassgelb, Röhre viel kürzer als die Tepalen, Staubfaden nahe der Röhrenöffnung eingefügt. 
Kapseln (?). Samen gross, 6x4 mm. Verbreitung am Isthmus von Tehuantepec, Oaxaca, Mexico.

Giessenerstr. 110, D-6301 Pohlheim 1, Duitsland
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Thelocactus conothele

Foto's W. A lsemgeest

De laatste jaren werden heel wat planten als nieuwe soort beschreven die zo 
veel weg hebben van reeds eerder bekende soorten, dat het voor onze liefheb
berij nog nauwelijks interessant is om daar nog op in te gaan. Een welkome 
afwisseling was daarom de beschrijving van Thelocactus lausseri Riha & Busek 
in het Duitse tijdschrift Kakteen und andere Sukkulenten van augustus 1986. 
Deze plant bleek overigens al jaren geleden door enkele handelaren in omloop 
te zijn gebracht zonder dat werd beseft dat het hier om een nieuwe soort ging.

Ondertussen hebben ook wij deze planten een aantal jaren in de verzameling en 
de soort heeft ons niet teleurgesteld. Het blijkt een makkelijke groeierte zijn, die 
ook op eigen wortel tegen een stootje kan. De plant komt probleemloos in bloei, 
het is veelal één van de eerste planten die het voorjaar aankondigt, met vele 
bloemen tegelijk.
De vermelding in de nieuwbeschrijving dat de soort slechts éénmaal per jaar in 
het voorjaar bloeit, zoals dat ook het geval is bij de vormen van T. conothele 
blijkt niet te kloppen.
Het eerste jaar bloeiden de planten inderdaad slechts eenmaal in het voorjaar, 
maar in de daarop volgende jaren bleek de soort, net als de vormen van T. 
bicolor het gehele groeiseizoen te bloeien.
In het voorjaar van 1990 kregen we een zaailing van slechts 2 cm groot in bloei. 
Dit is bijzonder daar de meeste Thelocactussen toch minimaal 5 cm groot 
moeten zijn, willen zij in bloei kunnen komen.
Ook hebben we enkele zaailingen geënt op Pereskiopsis. Zeer opvallend is dan, 
dat de entlingen onmiddelijk beginnen te spruiten, iets dat normaal pas op veel 
latere leeftijd gebeurt of veelal helemaal niet.
In 1990 oogstten we de eerste zaden. Omdat deze al zeer vroeg in het jaar rijp 
waren, hebben we als experiment een deel direct uitgezaaid. Nu blijkt dat daar 
niets van is gekiemd. We zullen de rest van die eerste zaadoogst eens over een 
groter aantal jaren verspreid uitzaaien om te onderzoeken wanneer de kiem- 
kracht het grootst is.
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De soort lijkt oppervlakkig gezien nog het meest op T. bicolorvar. bolansis, de 
bloem is echter volledig afwijkend door de aanwezigheid van een karmijnrode 
middenstreep op de smalle bloembladeren, net als bij het geslacht Echinofossu- 
locactus.
Toch is de aanwezigheid van een middenstreep op de bloembladeren waar in de 
beschrijving van deze soort zoveel ophef over gemaakt wordt, niet echt uniek 
binnen het geslacht Thelocactus. In onze verzamelingen constateerden wij 
deze middenstreep al bij T. conothele var. conothele. Uit zaadonderzoek is 
gebleken dat deze soort inderdaad verwant is met T. conothele en dan speciaal 
de variëteit argenteus.

T. lausseri komt van een standplaats die ver is gelegen van andere Thelocactus- 
sen, in de Siërra de Las Ovejas ten noorden van Quatrocienegas in de meest 
noordelijke staat van Mexico, Coahuila. Een gebied dat sterk aan erosie onder
hevig is met een spaarzame begroeiing. De temperaturen variëren van -14 °C 
tot +40 °C. De soort groeit hier sterk verspreid met enkele solitaire planten, dit 
in tegenstelling to t de meeste andere Thelocactussen die veelal enorme groe
pen vormen of massaal voorkomen.

Het is een schitterende soort met nog vele vragen - wat mede daarom onze 
hobby zo boeiend maakt. Tevens is met het bovenstaand verhaal aangegeven 
wat ons nu al zo lang in deze liefhebberij boeit, namelijk wat is de verwantschap 
tussen de verschillende soorten en wat is de oorsprong.

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort
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BESPREKING

Flower, Garden Et Botanical Books - Catalogus Antiquariaat Jan Meemelink

Een catalogus is natuurlijk geen leesboek, maar we dachten de cactus-bibliofielen onder ons wel 
een dienst te bewijzen door bekendheid te geven aan boekhandels waar (oude) boeken over 
succulenten zijn te krijgen.
De 68 pagina's tellende catalogus van dit op plantenboeken gespecialiseerde antiquariaat is fraai 
vormgegeven en overzichtelijk ingedeeld. De boeken zijn binnen een aantal rubrieken op nummer 
geordend. In die rubrieken vindt men onder andere boeken over historie, plantencollecties, rots
planten, medicinale planten, evolutie, enzovoorts. Het hoofdstuk over succulenten telt zo'n 25 
boeken, waaronder een aantal interessante titels van vooroorlogse en modernere (uitverkochte) 
werken.
De catalogus is te bestellen door overmaking van f  6,50 op giro 1270946. Het adres van het 
antiquariaat is: Mankesstraat 6, 2597 CN Den Haag, tel.: 070-3240536. Bezoek op afspraak.

Aat van Uijen
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LEZERSVRAGEN

Het heeft even geduurd! Al enkele malen heeft de redactieraad het voornemen 
uitgesproken om een lezersrubriek te beginnen. Het wachten was vooral op de 
eerste vragen. Wij hopen dat deze rubriek in een behoefte mag voorzien. 
Tenslotte zijn het de lezers die over het voortbestaan van de rubriek beschikken. 
Dus, stuur al uw vragen naar de redactieraad - voor het adres: zie gele inlegvel.

De redactieraad

Mevrouw M. Verbraak uit Roosendaal vraagt hoe 't komt dat de rozetten van 
haar Aeoniums steeds kleiner worden. De planten staan altijd buiten en worden 
alleen bij vorst in de serre gezet.

Antwoord: De rozetten van Aeoniums (en sommige andere vetplanten) 
bestaan uit vele bladeren die zeer dicht opeen zijn ingeplant. De stengel groeit 
door en maakt aan de top steeds nieuwe bladeren, terwijl aan de onderzijde van 
de rozet steeds bladeren afsterven. Ik denk dat velen regelmatig de oude 
bladeren wegnemen. Wanneer de nieuwgevormde bladeren kleiner zijn dan de 
oude, wordt de rozet dus ook kleiner.
Het kleiner worden van de nieuwgevormde bladeren heeft waarschijnlijk te 
maken met de voedingstoestand van de plant. Aeoniums hebben een zanderig 
grondmengsel nodig, dat echter behoorlijk rijk aan voedingsstoffen moet zijn. 
Als de planten jarenlang in dezelfde pot staan kunnen er gebreksverschijnselen 
optreden. Als de planten goede wortels hebben zou een regelmatige bemesting 
in het groeiseizoen waarschijnlijk voldoende zijn om de planten weer gezond te 
laten groeien. Verder hebben de planten veel licht nodig - wat niet wil zeggen 
dat ze ook in de felle zon moeten staan. Overigens is het juist, dat Aeoniums 
's zomers liever buiten dan in een gloeiendhete kas staan.

De Heer Nedermeyer uit Dordrecht is van plan een leegstaand aquarium (afme
tingen 120 x 40 x 40 cm) op een landschappelijke manier met cactussen in te 
richten en stelt daarover een aantal vragen, die ik hier kortheidshalve samenvat.
1. Het aquarium ontvangt geen direct zonlicht. Is het zinvol de planten met TL- 
buizen te belichten?
2. Hoe bereik je een koele overwintering in een verwarmde kamer? Bestaan er 
speciale koelelementen of apparaten voor dit doel?
3. Wat is het beste grondmengsel om in dit aquarium te gebruiken? Is er nog een 
speciale drainagelaag nodig?
4. Welke cactussoorten adviseert u, rekening houdend met de hoogte van het 
aquarium en de standplaats?
5. Wat is de beste tijd van het jaar om een verzameling cactussen aan te 
schaffen en welke leveranciers kunt u adviseren?

Antwoord: Uitgaande van bovenstaande vragen moet mij van het hart, dat de 
schrijver het zich niet gemakkelijk maakt. Als ik, door omstandigheden 
gedwongen, planten moest kweken in een verwarmde kamer en onder kunst
licht, zou ik zeker geen cactussen nemen. Moeten het toch cactussen zijn, dan 
zou ik mij beperken tot oerwoudbewoners, epiphyten van het geslacht Rhip- 
salis en verwanten. Hiermede is, wellicht in combinatie met Tillandsia's en 
sommige Orchideeën, binnenshuis wel wat moois te maken.
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In het aquarium kan een vochtige atmosfeer in stand worden gehouden en de 
planten kunnen worden opgebonden - bijvoorbeeld op varenwortel - of in 
mandjes met veenmos en bladgrond worden gekweekt. Vanwege de hoogte 
zijn ampels nauwelijks toe te passen.
Voorde belichting kan men daglicht TL-buizen gebruiken. Een overwintering bij 
kamertemperatuur is voor deze soorten aanvaardbaar.
Het is niet onmogelijk om zonaanbidders, wat de meeste bolcactussen zijn, 
voortdurend onder kunstlicht te kweken. Zeer veel licht is dan echter nodig. In 
dat geval kan men de planten in een goed drainerend grondmengsel bovenop 
een laag kiezel of panslag of iets dergelijks planten. Toch zullen er vroeg of laat 
problemen kunnen ontstaan als de bak geen afwatering heeft.
Het probleem van de koele overwintering blijft. En overwintert u te warm, dan 
bloeit er niets. Kunstmatige koeling? Nooit aan beginnen, zou ik zeggen, zelfs 
als er apparaten daartoe voorhanden zijn.
Aanschaf van planten kan in principe in ieder jaargetijde gebeuren. Hebt u nog 
geen ervaring, doe het dan in voorjaar of zomer. Adressen van leveranciers 
noem ik hier niet. Ik verwijs u graag naar onze adverteerders. Of als u toch lid 
bent van Succulenta: ga eens bij andere liefhebbers kijken of bezoek eens een 
beurs. U komt er altijd rijker vandaan dan u er heen ging.

Ton Pullen
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VAN DE REDACTIE
VERWARMEND

Elke maand valt er een nieuwe aflevering van Succulenta in uw brievenbus. Als 
u een trouw en standvastig liefhebber van cactussen bent, stapelen de afleve
ringen zich op of worden ingebonden tot een ware collectie. Hoewel we er niet 
echt bij stilstaan, ligt daarin een schat aan informatie besloten. Regelmatig 
blader ik in de oude jaargangen omdat ik geboeid ben geraakt door een voor mij 
nieuw aantrekkelijk geslacht of om wat gegevens op te zoeken over een 
bepaalde plant. Het blijkt dan steeds weer dat in artikelen in Succulenta 
gegevens zijn te vinden over allerlei onderwerpen waar de meeste cactusboe- 
ken in het geheel geen aandacht aan besteden.
Tijdens het lezen en doorbladeren constateer ik ook datje persoonlijke interesse 
voor cactussen verschuift en dat een artikel dat je indertijd niet aansprak of 
waar je niets zinvols uit wist te halen, nu ineens zeer de moeite waard is. 
Jarenlang bijvoorbeeld sloeg ik de informatie over kasjes, verwarmingsmoge- 
lijkheden, materialen en isolatie over, omdat ik die voorzieningen al had en een 
goed advies in de wind sloeg vanwege de kosten van een verandering. Nu ik een 
nieuw kasje in mijn achtertuin ga bouwen kan ik alsnog van deze gegevens 
kennisnemen.
Tot nu toe kon ik voor verwarming volstaan met een thermostatisch geregelde 
250 Watt verwarmingslamp en een aantal lagen noppenfolie over elkaar, maar 
dat zal nu niet meer voldoende zijn.
Het is goed om vroegtijdig tot een overwogen oordeel ten aanzien van de 
verwarming te komen, want we gaan weliswaar de zomer tegemoet, maar 
daarna volgt onvermijdelijk weer een winter. Het dan ad hoe beslissen om een 
goedkope oliekachel over te nemen van de buren leidt vast to t mislukkingen en 
in het ergste geval to t het bevriezen van de verzameling.
Het was wel even spijtig toen ik berekende dat electrische verwarming voor mij 
weerde handigste keuze was. Het aansluiten op de energievriendelijke CV-ketel 
werd onbetaalbaar. Electriciteit zal in het gebruik echter duurder uitvallen dan 
gas. Maar kom, laat ik na dit schrijven even naar m'n cactussen gaan kijken; 
daar is het momenteel al 30°C zonder verwarming. Een hartverwarmende 
aanblik.

Jan Jaap de Morree
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FOCKEA

AAT VAN UI JEN

Caudexplanten heetten enige tijd geleden de nieuwe rage te worden. Inderdaad 
is de belangstelling ervoor enigszins gegroeid, maar een flinke toename van 
liefhebbers die zich op dit soort planten is gaan toeleggen, heb ik toch niet 
kunnen waarnemen. Jammer wel, maar verklaarbaar, want uit die op zichzelf 
fraai caudexen of wortelknollen groeit vaak een flink struikgewas. Voor een 
enigszins uitgebreide collectie van deze planten is dus wel wat ruimte nodig. 
Dat geldt in ieder geval voor de vertegenwoordigers van Fockea, een Zuidafri- 
kaans geslacht uit de familie der Asclepiadaceae of Zijdeplanten. In de verza
melingen hier ten lande ben ik to t nu toe drie soorten uit het geslacht tegenge
komen, te weten Fockea edulis, F. tugalensis en F. angustifolia.
Van de bloem van eerstgenoemde is een afbeelding te zien op het omslag van 
dit nummer. Deze bloemen zijn ongeveer 2 cm in doorsnee en verschijnen 
overvloedig als de plant een redelijke grootte heeft bereikt. Dat wil zeggen dat 
de wortelknol dan zo'n 10 cm doorsnee heeft en de dunne, windende takken tot 
het dak van de kas reiken. De bloem heeft een heel aparte groene kleur en 
samen met de merkwaardig gekromde bloembladeren vormt dit een bijzonder 
geheel.
Fockea angustifolia lijkt qua bloembouw veel op F. edulis, maar de kleur van de 
bloem is geel en de bladeren zijn, zoals de naam al aangeeft, zeer smal. Deze 
plant kan reeds als klein exemplaar bloeien.
Fockea tugalensis onderscheidt zich van de vorige twee doordat het oppervlak 
van de wortelknol een meer bladderige roodbruine bast heeft, in plaats van grijs 
en glad met wratjes. Deze plant heeft bladeren die aan de onderkant prachtig 
paars gekleurd zijn. De twee exemplaren die ik bezit, verschillen van bloem- 
kleur; de één heeft groenig-gele bloemen, die van de andere zijn veel roder 
gekleurd.



Fockea

tugalensis

Het zijn interessante planten die de moeite van het kweken waard zijn. En met 
die omvang valt ook best te schipperen, de wortelknol neemt niet meer plaats in 
dan een flinke cactus met pot, terwijl boven een tablet meestal toch wel plek is 
om de takken te laten klimmen.
Erg moeilijk in cultuur zijn ze evenmin. Ze houden natuurlijk van warmte en ook 
een behoorlijke watergift. Als een Fockea een tijdje te lang droog staat, is dat 
meteen te merken doordat de knol gaat schrompelen. Het is dan nog niet te 
laat, weer een paar keer goed gieten en de plant zuigt zich weer vol. 's Winters 
kunnen de planten geruime tijd nachttemperaturen tot 6 °C verdragen, met een 
incidentele val tot tegen het vriespunt.
Ook in de winter vinden ze het prettig af en toe wat water te krijgen, zoveel dat 
de knol net niet indroogt. Een behandeling die overigens voor veel succulente 
Asclepiadaceae gunstig is. Er zijn echter ook liefhebbers die de planten in de 
winter geheel droog laten, maar ik vermoed dat dit tot het afvallen van de 
bladeren kan leiden.

Fockea

angustifolia



Vermeerderen vindt plaats door zaad. Dit is niet echt algemeen verkrijgbaar; 
één van de bronnen die incidenteel zaden aanbiedt, is de International Ascle- 
piad Society. Zeer veel soorten uit de familie der Zijdeplanten zijn zelffertiel. 
Door het ingewikkelde bestuivingsmechanisme is het verkrijgen van zaad van 
deze planten echter meestal een toevalstreffer. Tot nu toe heb ik nog geen 
zaadpeulen aan mijn Fockea's mogen aantreffen.
Met een exemplaar van F. edulis heb ik geprobeerd de plant te vermeerderen 
door een caudex in stukken te verdelen. Tot op heden, nu al enige jaren later, 
hebben deze nog geen wortel geschoten. Eén afgesneden tak heeft met enige 
moeite geworteld, maar of hier ook een echte wortelknol uit zal groeien is nog 
zeer de vraag. Er zijn overigens maar weinig caudexvormers die gémakkelijk op 
deze manier zijn te vermeerderen. We blijven dus voorlopig aangewezen op 
zaad.

Goeverneurstraat 11, 3532 XV Utrecht

CULTUURERVARINGEN MET PARODIA'S: DE FABELS EN 
DE FEITEN ( 2 )

WILLY VERHEULPEN

Nadat in de vorige aflevering misverstanden over de algemene cultuur van Parodia's uit de weg zijn 
geruimd, worden nu vooroordelen omtrent het zaaien aan de kaak gesteld.

Parodia's moeten donker worden gezaaid
Dit is natuurlijk larie. Parodia's zijn lichtkiemers, zoals praktisch alle cactussen. 
Zelfs het afdekken met kleine kiezelsteentjes is voor de fijnzadige soorten reeds 
af te raden. Merkbaar lagere kiemingspercentages zijn er het gevolg van. Niet 
doen dus. Wel schermen tegen felle zon die de temperatuur abnormaal hoog 
kan laten oplopen.

Parodia's moeten koud(er) worden gezaaid
De leukerd die deze fabel ooit de wereld in gestuurd heeft zou ik graag eens 
ontmoeten. Reeds jaren wordt deze 'niet-informatie' vrolijk verder overgeleverd 
zonder dat iemand zich de moeite getroost dit te ontzenuwen. Zijn er dan zo 
weinig Parodia- liefhebbers onder ons?
Men zou toch beter moeten weten. Tot mijn eigen schade en schande heb ik 
jaar na jaar deze stelregel geloofd en jaar na jaar waanzinnige hoeveelheden 
zaaisels na enige maanden moeten weggooien. Ten einde raad heb ik alle goede 
raad van de meer ervarenen over boord gegooid en ben vanaf nul alles gaan 
uitproberen.

Parodia's zaaien
Het zaaien van Parodia's is misschien wat ingewikkelder dan van gewone 
soorten en daarom wil ik er hier wat verder op ingaan. Als men eenmaal het 
trucje te pakken heeft, beschikt men meteen over een basismethode waarmee 
ongeveer alles te zaaien en op te kweken is.
Alhoewel in verschillende tijdschriften moderne zaaimethoden zoals de 
Fleischer-methode uitvoerig werden beschreven, pas ik die zelf niet meer toe. 
Na enig experimenteren bleek de methode vrij omslachtig en vrij onhandig in
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het gebruik. Het vervelende was het nauwelijks hoger rendement van de 
methode ten opzichte van een meer klassieke methode in bijvoorbeeld plastic 
zakjes. Het toepassen van de methode Fleischer (gedurende twee jaar) was 
echter mede een goede leerschool om tot de huidige bevindingen te komen. 
Daarom dus, iets meer uitgebreid, enige basisregels waarop men zich kan 
oriënteren.

De 'zwartzadige soorten' hebben zaden die 1 tot bijna 2 mm groot zijn en zwart 
van kleur zijn. Het witte kurkachtige aanhangsel is niet al te groot. De zaadhuid 
ziet er meestal ruw uit door de aanwezigheid van kleine bobbeltjes.
De 'fijnzadige soorten' hebben meestal vosbruine kleine zaden met een door
snee van 0,5 mm of zelfs veel minder. Ga echter niet alleen op de kleur af. 
Sommige fijnzadigen zijn zo donker gekleurd dat ze bijna zwart lijken. Het grote 
tot zeer grote aanhangsel dat witachtig tot geel en kurkachtig van structuur is, 
kan u hier op weg helpen om te weten wat u in de kuip hebt. De zaadhuid ziet er 
meestal glad glanzend uit.

De fijnzadigen zaait u in grote porties van minstens 100 zaden uit en liefst veel 
meer. Waarom zaadhandelaren zich de moeite getroosten om steeds weer die 
voor microsperme Parodia's belachelijke '20 - 25 zaden' porties te leveren is mij 
een raadsel (Clichéfonds knoop het maar in uw oren!). Zulke kleine porties 
kopen is meestal weggegooid geld.
Fijnzadigen groeien alleen maar vlot op als ze met velen bij en op elkaar staan 
(soms tot wel 2 cm hoog). Ze moeten als kussentjes of zoden tegen mekaar 
opgroeien, zich als het ware verdringend om als eerste groot te zijn.
Voor de zwartzadigen kunnen de gewone porties volstaan omdat ze verder van 
elkaar en als enkelvoudige planten ook goed opgroeien. Beide zaadtypen 
worden in volledig gesloten systemen gezaaid bijvoorbeeld plastic bloempotjes 
'opgesloten' in plastic zakjes. Elk zaaibakje met enige mechanische stevigheid 
dat vlot en vrijwel waterdicht kan worden afgesloten voldoet echter om in uit te 
zaaien. Let wel, er moet voldoende zaaigrond in kunnen.

P. penicillata 

var. nivosa

Foto: A. van Uijen
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Foto van de schrijver

Substraat
Men zorgt voor een korrelig en overwegend mineraal maar poreus substraat, 
bijvoorbeeld lava, gebroken argex korrels, potscherven, een klein deel grof 
rijnzand, enzovoorts. Het humusaandeel, zeg maar potgrond, hoeft niet meer 
te zijn dan ongeveer 20-30%. Een deel hiervan voegt men toe in de vorm van 
turf of sphagnum, dit moet ervoor zorgen dat de zuurgraad op peil wordt 
gehouden. Indien U aan 'regenwormenmest' kunt komen, is dit het neusje van 
de zalm voor wat betreft het humusaandeel. Gemalen houtskool (aktieve kool) 
moet worden toegevoegd tot 10 of 20%. Wat de korrelgrootte betreft hoeft u 
het zich niet te moeilijk maken, alles wat door een gewone huishoudzeef met 
een maaswijdte van ongeveer 1 mm2 gaat, is goed.
Essentieel is dat de componenten ruim van tevoren, bijvoorbeeld drie maanden, 
worden gemengd en het mengsel dan donker en enigszins vochtig wordt 
gehouden waarbij het regelmatig eens door mekaar wordt gemengd. U hoeft 
niet bang te zijn dat de boel gaat schimmelen, een goed substraat doet dit 
namelijk in deze omstandigheden niet. Krijgt u toch schimmel dan hebt u geluk 
want dan was het substraat niet geschikt voor uitzaai en is er een verloren 
zaaisel uitgespaard.
Stomen, branden of steriliseren van de grond doe ik zelf reeds jaren niet meer. 
Het levert veel meer werk en stank, maar geen verbeterde resultaten en/of 
verhoogd kiem- of groeirendement. Tevens moet men weten dat een op deze 
wijze 'gedood' substraat bij eventuele schimmel infectie vrijwel niet is te behan
delen aangezien er geen enkel remmende invloed van de bodemflora meer is. 

'Alleen hoge doses fungiciden zijn dan nog in staat om de schade enigszins in te 
dammen. Mijn ervaring is dat meestal alles reddeloos verloren gaat.

U moet de zaden ontsmetten. TMTD (handelsnaam onder andere Pomarsol of 
Thiram) is een uitstekend middel voor dit doel. Het beschermt de ontkiemende 
embryo's daadwerkelijk tegen de schimmels.
Aangaande 'nat' of 'droog' behandelen heeft ieder zo zijn eigen idee. Persoon
lijk houd ik het, na jaren 'nat' ontsmetten, nu op de droge methode. Het 
inpoederen van de zaden geeft duidelijk een betere en langere bescherming 
tijdens de kiemperiode.

(Wordt vervolgd)
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TAXONOMIE
RHIPSALIDOPSIS ROSEA var. RIOGRANDENSIS Prestlé 
Een nieuwe variëteit uit Rio Grande do Sul

K.H. PRESTLÉ

De vindplaats van Rhipsalidopsis rosea var. riograndensis

Rhipsalidopsis rosea werd rond 1910 door de Zweedse botanicus Per Dusen 
ontdekt in de bossen van de Zuidbraziliaanse staat Parana en in 1912 door G. 
Lagerheim beschreven. Meer precieze gegevens over de vindplaats ontbreken 
echter en het is onzeker of de toenmalige opgegeven vindplaats juist is, daar de 
soort tot op heden in Parana niet werd teruggevonden.
Ondanks de eenmalige vondst werd R. rosea snel een bekende en verbreide 
soort. De plant leent zich goed voor vermeerdering en veredeling en is thans in 
verschillende cultuurvormen in de handel. Samen met de uit Santa Catarina in 
Zuid-Brazilië afkomstige roodbloeiende Rhipsalidopsis gaertneri vormt R. rosea 
een apart geslacht. Ofschoon er zeker uiterlijke overeenkomsten aanwezig zijn 
met het geslacht Schlumbergera en andere bladcactussen, zijn ze volgens F. 
Buxbaum toch wezenlijk verschillend.

Leden
De Engelse vertaling van de Latijnse diagnose van het door Britton en Rosé 
opgestelde geslacht Rhipsalidopsis luidt als volgt:
"Somewhat shrubby, erect, reclining or pendulous, the joints 3 to 5-angled; 
branches usually several, terminal; areoles small, sometimes bearing setae; 
flowers terminal, with a rotate limb and a very short tube; stamens erect; style 
slender; fruit unknown."
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Buxbaum heeft zich in 1961 bij de bewerking van het geslacht Rhipsalidopsis 
voor de publicatie in Krainz "Die Kakteen" diepgaand beziggehouden met dit 
geslacht en daarbij een uitvoerige diagnose opgesteld. Evenwel, ook deze 
diagnose moet met enig voorbehoud worden bekeken, daar ze is opgesteld aan 
de hand van cultuurplanten. Centraal in de diagnose staat de vertakking van de 
leden alsmede het aanwezig zijn van enkelvoudige en samengestelde areolen. 
In een additioneel artikel "Klarung der nomenklatorische Fragen bei den 
Hylocereideae-Rhipsalinae" uit hij het vermoeden dat het aanwezig zijn van 
vlakke leden bij Rhipsalidopsis voornamelijk komt door het enten op sterke 
onderstammen en dat natuurplanten slechts drie-, vier- of vijfhoekige leden 
bezitten. Dat lijkt mij niet juist. Bij de door mij gevonden variëteit waren zowel 
hoekige als vlakke leden aanwezig. Dat geënte planten op den duur mogelijker
wijze meer vlakke leden vormen, wordt volgens mij eerder veroorzaakt door 
selectie. Door het voortdurende gebruik van vlakke leden bij het enten op 
Selenicereus en Pereskiopsis is er geselecteerd op dit kenmerk, waarbij het 
cereoïde karakter is teruggedrongen.
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Over de vertakking van de leden staat in de originele beschrijving "terminal". 
Beiden hebben gelijk, bij natuurplanten komen zowel terminale als pseudoter- 
minale vertakking voor.
Of R. rosea epifytisch is, dus op bomen groeit, zoals in de originele diagnose 
staat, betwijfel ik vanuit mijn kennis evenzeer. De door mij gevonden R. rosea 
var. riograndensis groeit terrestrisch, dus in de bodem, op een amorfe, steile 
wand. Mogelijkerwijs is de reden dat tot op heden geen verdere vondsten in 
Parana zijn gedaan, dat men op totaal verkeerde plaatsen heeft gezocht!

Plensbui
Tijdens mijn tweede reis door de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, in 1983, 
bezochten we ook de noordelijk en hoger gelegen gebieden van de Geral. We 
kwamen terecht in de Aparados da Serra en wel in dat deel dat bij de cactuslief
hebbers vooral bekend is vanwege Brasilicactus graessneri en Brasiliparodia 
buenekeri. De reis verliep niet zonder problemen daar, totaal onverwacht in die 
relatief droge zomer, de hemel zijn regenpoorten opende en een enorme 
plensbui op ons neerdaalde. De hoeveelheid was zo enorm dat in korte tijd de 
kleine beken tot metershoge rivieren opzwollen. Om twaalf uur was de hemel 
zo donker dat het me zelfs gelukte om overdag zogenaamde nachtfoto's te 
maken. Desondanks bereikten we via enkele zijwegen en de droge periodes 
tussen de buien de ongeveer 60 tot 80 m diepe canyon in de Aparadosda Serra. 
Hier konden we op een hoogvlakte enkele diep in 't water staande exemplaren 
van Brasiliparodia's buenekeri verzamelen. De sterke regenval had de vegetatie 
aan de rand van de canyon goed gedaan; de planten waren fris, groen en 
sappig.

Ondanks het feit dat ik van een vorig bezoek aan de canyon wist dat het 
gesteente van de wanden amorf was en gemakkelijk afbrokkelde, probeerde ik 
toch voorzichtig enkele meters langs de wand af te dalen, daar ik er onder 
andere terrestrisch groeiende orchideeën vermoedde. Bij het zoeken naar deze 
planten bemerkte ik naast enkele orchideeën en varens, verscholen tussen de 
begroeiing, een klein plantje met leden en het uiterlijk van een Rhipsalidopsis. Ik 
geloofde mijn ogen niet; meer dan 2000 km zuidelijker dan in de literatuur 
aangegeven had ik een groeiplaats van planten uit dit geslacht ontdekt.
De plant was 6 tot 8 cm groot en had ongeveer tien takken. De leden waren 
allemaal zeer klein en braken gemakkelijk af. Opvallend was het aantal cereoïde 
en met kleine witte bedoornde areolen bezette leden; kantige en vlakke leden 
waren in ongeveer gelijke verhouding aanwezig.
Verder zoeken was onmogelijk; met touwen zou deze noordwand wel kunnen 
worden overwonnen en zou men zeker meer planten van deze variëteit kunnen 
vinden.

In de afgelopen jaren werd getracht deze vondst te vermeerderen en tot bloei te 
brengen. Het bleek dat de vermeerdering in de kas niet zo gemakkelijk ging; 
buiten in de open lucht bij een milde temperatuur verliep de beworteling veel 
voorspoediger. Daar de groei op eigen wortel niet snel ging, werden entingen 
uitgevoerd op Selenicereus grandiflorus. Na twee jaar verschenen de eerste 
bloemen.
In een vergelijking met R. rosea var. rosea valt op dat deze variëteit riogran
densis sterker en robuuster is. De leden zijn wat breder, maar niet zo breed als 
bij R. gaertneri. De bloemvorm is afwijkend van die van var. rosea en de 
bloemkleur is iets lichter. Echter bloembouw en vorm van de takken duiden 
zonder meer op R. rosea, maar wel als een goede variëteit.
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Rhipsalidopsis rosea var. Riograndensis Prestlé var. nov.
Habitus klein, struikachtig groeiend, terrestrisch, 6 tot 8 cm hoog en breed. Gelede takken, 
leden twee-, drie- of vierhoekig, donkergroen, matglanzend, aan de randen violetrood. 
Leden in cultuur 2 tot 2,5 cm lang en 0,8 tot 1 cm breed, platrond en hoekig, in het 
jeugdstadium bezet met kleine witte bedoornde areolen, later kaal. Vertakking terminaal of 
pseudoterminaal.
Areolen afzonderlijk op de zijkant van de leden, of meerdere bijeen in het groeipunt, 0,1 cm 
diameter, bruin, bezet met bruine borstelharen; onderlinge afstand 0,5 cm.
Bloem kort trechtervormig, 3 cm diameter en 1,5 cm hoog, licht lilawit. Receptaculum 
nauwelijks gevormd, 0,5 cm lang, samen met de buitenste bloembladeren een korte buis 
vormend. Helmdraden lila, 0,3tot 0,5cm lang, losstaand. Helmknoppen geel. Stijl dun, wit, 
0,7 cm lang. Stempel wit, met vijf 0,3 cm lange naar buiten opgerolde stempellobben. 
Petalen smal, spiesvormig, witachtig lila met een intensief lila gekleurde middennerf, 1,5 tot 
1,7 cm lang en 0,3 cm breed.
Vrucht groteren forser dan bij het type, geelachtig groen, 1,0 cm lang en 0,7 cm breed, met 
vier kanten, deze ronder dan bij het type, fertiel.
Zaad scheef, eivormig, testa glad, roodbruin.
Vindplaats Aparados da Serra, Herval, Rio Grande do Sul, Brazilië. Gevonden december 
1983, tijdens een reis met mijn Braziliaanse vriend F. Stockinger. Veldnummer PR 427. 
Type gedeponeerd in het Herbarium van de Rijksuniversiteit van Utrecht.

RHIPSALIDOPSIS ROSEA VAR. RIOGRANDENSIS PRESTLÉ VAR. NOV.
Planta parva nana fruticosa terrestris 6,0 ad 8,0 cm alta et 6,0 ad 8,0 cm ambitu, ramis ex articulis consistentibus, 
2-4 costatis atroviridibus obsolete nitidis, marginibus magento-roseis.
Articuli in cultura 2,0 - 2,5 cm longi et 0,8 - 1,0 cm lati, applanato-rotundi et angulosi in statu iuvenili, areolis 
aculeatis parvis albi praediti, postea glabrescentibus, articuli terminales et pseudo-terminales.
Areolis in costis articulorum solitaribus vel in vertice collectivis, 0,1 cm diametro brunneis et saetis brunneis 
praeditis, areolis 0,5 cm inter se distantibus.
Floribus dilute lilacino-albis, breviter infundibuliformis, 3,0 cm diametro et 1,5 cm altis, receptaculo vix conspi
cuo, 0,5 cm longo cum foliis perianthii tubum brevem formanti, staminibus Niacinis, 0,3 - 0,5 cm longis, antheris 
luteis, stylo albo tenui 0,7 cm longo, stigmate albo cum 5 lobulis 0,3 cm longis, petalis angustis hastiformibus 
albo-lilacinis 1,5 -1,7 cm longis et 0,3 cm latis cum nervo mediali intente lilacino.
Fructu maiore et robustiore quam in typo, luteolo-viridi, 1,0 cm longo et 0,7 cm lato, in 4 partes diviso, costis 
baccae magis rotundatis quam in typo, fertili.
Seminibus obliquis oviformibus, testa glabra, rubiginosis.
Statio Aparados da Serra, Herval, Rio Grande do Sul, Brasilia. Numerus campi PR 427. Planta mense Decembri 
1983 in itinere cum amico meo F. Stockinger inventa.
Typus in Herbario universitatis regni Ultraejecti, Hollandia, depositus.

Vergelijkende tabel van Rhipsalidopsis rosea var. rosea en var. riograndensis

var. rosea var. riograndensis

groeiwijze epifytisch terrestrisch

leden smal, fijn breder, robuuster

bloembladeren spatel vormig spiesvormig

vrucht hoekig, roodachtig, steriel ronder, groen, fertiel

Cultuur
R. rosea groeit op eigen wortel zeer goed als de aarde zowel goed doorlatend als 
humusrijk is. De bodemvochtigheid dient niet te hoog en zeer constant te zijn. 
De planten nooit in direct zonlicht plaatsen, maar in halfschaduw. Zowel in de 
kas als op de vensterbank dient hiermee rekening te worden gehouden! In de 
winter droog houden, wel regelmatig sproeien en indien de plant is geënt, niet 
geheel laten uitdrogen, anders vallen de leden af. Vanaf februari iets vaker
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Links: R. rosea 

Rechts: R. Rosea 

var. riograndensis
i

sproeien en pas na de knopvorming beginnen met gieten. De bloeitijd is mei. 
De planten in de winter zo zetten dat de temperatuur niet onder de 8 a 10 °C 
daalt, lagere temperaturen worden dooreen onderstam als Selenicereusgran- 
diflorus niet goed verdragen en bij natte wortel rot de plant weg.

Vertaling: Ludwig Bercht

De heer J. A Huijsson dank ik hartelijk voor het in het Latijn vertalen van de diagnose 

Vijverweg 12, 4561 AL Veghel NB

Links: R. rosea 

Rechts R. rosea 

var. riograndensis
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EVENEMENTENKALENDER 1991
18 Mei Open dag afd Zeeland, info in 

dit nummer.
18,19,20 Mei Opendeurdagen Leuchtenber

gia, info F. Hofkens 
0032-3-6633795.

18, 19, 20, 25, Opendeurdagen van Cactus
26 Mei weelde Turnhout, info bij Hr. 

M.Huygaerts, 014-418735
Turnhout, België.

25 Mei Goudse cactusbeurs, info in 
het Februari-nummer.

25-26 Mei Tentoonstelling van Leuchten
bergia in het Dienstencentrum, 
Schoolstr 44 te Schilde.

25 Mei-2 Juni Cactustentoonstelling in Bota
nische Tuin Overloon, rond col
lectie van Beuningen. Info in 
dit nummer.

1 Juni Liempdse Plantenliefhebbers- 
beurs, info in dit nummer.

1 Juni Nationale Hortusdag.
1 Juni 3e Vlaamse cactusbeurs door 

de club van POEKE, info en 
inschrijving bij F. Delabarre, 
Damaststr. 43, 9030 Maria- 
kerke België.

1-2 Juni Cactustentoonstelling en
beurs afd Zuid-Limburg, info in 
het Aprilnummer.

2 Juni Jaarlijkse tentoonstelling Cac
tusweelde afd Noorderkem
pen, info Hanendreef 63, 2930 
Brasschaat.

8 Juni 3e Ruil- en verkoopbeurs afd 
Leiden, info in het Aprilnum
mer.

8 Juni Open dag Udink, Mijnsheren- 
weg 20, Kudelstaart.

8 Juni 3e Grote beurs van Cactussen 
en vetplanten, deze zal gehou
den worden in het centrum van 
Vilvoorde.

9 Juni Open dag, afd Nrd & Midden 
Limburg, info in dit nummer.

15 Juni Open dag bij Geling, Noorder- 
straat 274, Hoogezand- 
Sappemeer.

16 Juni Opendeurdag Leuchtenber
gia, info F.Hofkens 0032-3- 
6633795.

16-22 Juni 24e Biennial Convention van 
de Cactus en Succulent
Society van America, te hou
den in San Antonio, Texas 
info bij Claude Townsend, 5102 
Village Green, San Antonio, 
Texas 78218 USA.

22-23 Juni Tentoonstelling van de afd Den 
Helder, info W.Lohrengel 
02230-25777.

29 Juni Plantenbeurs afd. Dordrecht 
en omstreken, info in het April
nummer.

29 Juni Open dag en plantenliefheb- 
bersmarkt tgv Agragrische

Open Dag in het Land van 
Heusden en Altena, info in het 
Aprilnummer.

30 Juni 10e Open-Deur-Dag bij 10 
leden van Grusonia, info bij 
J.Keirse 050-824660.

24 Aug Ruilbeurs afd. West Brabant, 
info in het Aprilnummer.

31 Aug Succulentenbeurs van het 
Oosten, info in het Februari
nummer.

31 Aug Hoya themadag bij fa van Don- 
kelaar.

7 Sept Cactus- en vetplantenmarkt te 
Nijmegen.

7-8 Sept ELK te Blankenberge, info in 
het Mei-nummer.

22 Sept Internationale Succulenten
beurs, afd Leuchtenbergia in 
het Dienstencentrum te 
Schilde, info bij F.Hofkens, St 
Jobsesteenweg 93, 2930 Bras
schaat, België.

5 Okt Cactusbeurs van het Noorden 
te Zuid Laren, info in het April
nummer.

26 Okt Euphorbia themadag bij fa van 
Donkelaar.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN.
Cactus-Flora.
21 Mei, Ruilvergadering.
18 Juni, J. Craps met ‘Lava en afgeleide produk- 
ten‘
Plaats, Prov. Instit. voortuin-en landbouw, Mech- 
elsevest 3000 te Leuven.
Cactusvrienden Limburg.
20 Mei, Fons Beukelaers leert ons enten.
17 Juni, Henk de Looze brengt ons zijn tweede 
deel van de lezing ‘18000 km door de VS‘
Plaats; Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. 
Aanvang 20. 00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
8 Juni, studiebezoek bij E. van der Auwera te 
Reet.
20 Juni, ledenvergadering met 'Kultuurtips' door 
Hr Van de Cavye
Plaats; lokaal ‘Vogelzang', Miksebaan 25, Bras- 
schaat. Aanvang 20. 00 uur.
Grusonia.
14 Juni, Asclepiadaceae deel 2 door L. van de 
Meutter.
22 Juni, de ‘Groentjes’ in een kas vaneen liefheb
ber.
Plaats; Don Bosco te Torhout.
Aanvang 20. 00 uur.
Islaya.
7 Juni, Cactussen bekeken door A. Liekens. 
Plaats; R. B. S. /R. M. S ., Stationstraat 82, Aalter. 
Aanvang 20. 00 uur.
Leuchtenbergia.
14 Juni, Zuid-Afrika door A. Goossens.
16 Juni, opendeurdag bij diverse leden.
Plaats; Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 
Schilde. Aanvang 20. 00 uur.
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BESTE SUCCULENTENLIEFHEBBER

Zoals u wellicht al eerder in Succulenta hebt kunnen lezen wordt in de botanische tuin van Overloon 
van 25 mei tot en met 2 juni 1991 een cactustentoonstelling georganiseerd. Centraal daarin staat 
onze eigen collectie die wij hebben overgenomen van de familie van wijlen Toon van Beuningen. In 
de oranjeriekas zal daarnaast een inzending van cactuskwekerij Hovens te Lottum te zien zijn.
Voorts ligt het in onze bedoeling een aantal inzendingen van collega-botanische tuinen naar Over
loon te halen.
Een ander element dat wellicht voor U interessant kan zijn betreft de inzendingen van individuele lief
hebbers van cactussen en andere succulenten. Daarbij streven wij ernaar van iedere afdeling van 
succulenta minimaal een inzending naar Overloon te halen.
De inzendingen zullen dooreen Jury (F. van Tricht), voorzitter Succulenta, J. Hovens, cactuskwekerij 
Lottum en Drs. A. Weerts, hortulanus van de Overloonse Botanische Tuin) worden beobrdeeld in twee 
categorieën, te weten cactussen en overige succulente planten.
In elk van de categorieën zijn 3 prijzen te vergeven bestaande uit een legpenning in ’goud, zilver en 
brons’.
Wij beseffen heel goed dat de planten die U eventueel zou willen inzenden veelal van grote waarde 
zijn, niet alleen in geld uitgedrukt maar ook in emotionele zin. Daarom hechten wij eraan om te bena
drukken dat niets zal worden nagelaten ter bescherming van de planten en de verzorging ervan.
- De planten worden ondergebracht in de oranjerie die in deze tijd van het jaar leeg staat omdat de 

kuipplanten buiten staan.
De planten worden tentoongesteld met vermelding van de naam van de eigenaar en eventuele 
bijzonderheden van de planten.
De planten zullen gedurende de tentoonstelling worden verzorgd door leden van de afdelingen 
Nijmegen en Noord en Midden Limburg van Succulenta.
Deze afdelingen zullen ook zorg dragen voor de bewaking gedurende de tentoonstelling en zullen 
ook de voorlichting rond de planten verzorgen.
De Stichting Botanische Tuin zal een verzekering ten behoeve van de ingezonden planten afsluiten 
(calamiteiten/diefstal).

- De Stichting zal met iedere individuele eigenaar een bruikleenovereenkomst afsluiten voor de duur 
van de tentoonstelling. Als aanhangsel van deze bruikleen-overeenkomst wordt van de eigenaar 
een lijstje gevraagd met daarop de door hem of haar ter beschikking gestelde planten en de waarde 
van die planten.

- De Stichting zal de kosten voor het transport van de planten naar en van Overloon voor haar 
rekening nemen. Zulks uiteraard in redelijkheid waarbij wij er van uitgaan dat de afdelingen het 
transport centraal regelen zodat niet iedere eigenaar zelf naar Overloon moet rijden.

- Voor het transport wordt per kilometer f 0,25 uitgekeerd.
Naar wij hopen spreekt de opzet van de tentoonstelling zoals wij die beogen U aan en bent U bereid 
een aantal planten bij ons door het grote publiek te laten bekijken. Het zal naar onze stellige overtui
ging leiden tot een beter begrip voor U als liefhebber van deze plantenfamilie en de vereniging succu
lenta als geheel.
Deze oproep geldt tevens voor de afdelingen van Succulenta als zij een mogelijkheid zien om als 
afdeling een inzending te verzorgen.
Wij hopen van harte dat wij U in de week van 25 mei tot 2 juni in onze mooie maar nog jonge botani
sche tuin mogen begroeten en dat dit initiatief, dat mede tot stand kwam via een aantal leden van Uw 
vereniging, een succes zal blijken te zijn en eventueel een vervolg zal krijgen in de toekomst. 
Vertrouwende op uw medewerking,

Het bestuur van de botanische tuin 
te Overloon

Liefhebbers.
Het is niet bij een uitdaging alleen gebleven want bij de organisatie voor de 1ste Liempdse planten- 
liefhebbersbeurs druppelen de reserveringen nog steeds binnen.
Het belooft dus een klein succesje te worden. Er zijn al reserveringen binnen van cactus
vetplantenliefhebbers,tillandsia’s, bonsai en rotsplanten. Daarnaast ook een pottenbakker, Origami- 
kunstenaar en zijdeschilderen.
Het provincieplaatsje Liempde, waar deze markt gehouden wordt ligt aan de Rijksweg A2 tussen 
Eindhoven en ’s Hertogenbosch.
De markt wordt gehouden, op Zaterdag 1 Juni, aan het Loo-eind te Liempde. De kraamhuur zal f 40,- 
per kraam (4mtr) bedragen.
De organisatie verzoekt U tijdig te reserveren.
Met vriendelijke groeten. F.van Tricht 04116-84250.
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AFDELINÜSNIEUWS 
Afd. Achterhoek.
Mei, nabespreking tentoonstelling en dia’s 
Juni, tuin hr van Gelder en dia’s.
Afd. Amsterdam.
Juni, op kasbezoek bij H. Brouwer en J. Pot. 
Plaats; ‘De Rietwijker', 3e Schinkelstraat 9, 
Amsterdam. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Arnhem.
13 Juni, voordracht door G. van Huffel aanslui
tend planten op naam brengen.
Plaats; Zaaltje van de speeltuinvereniging ‘Tuin
dorp' achter het pand Floralaan 18 in Wagenin- 
gen. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Brabant-België.
31 Mei, Gringo’s hobby door Nico Uittenbroek. 
Plaats; Horteco, de Bavaylei 119, Vilvoorde. Aan
vang 20. 00 uur.
Afd. Delfzijl e. o.
6 juni, lezing door Hr van Veen.
Plaats; Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam. Aanvang 19. 40 uur.
Afd. Drenthe.
5 Juni, op bezoek bij J. van Eijsden.
Afd. Flevozoom.
Een andere avond dan gebruikelijk n. I. Vrijdag 24 
Mei, Hr D. Abbenes houdt een lezing over Rebu- 
tia ’s.
17 Juni, onderlinge ruilbeurs.
Plaats; Groen van Prinstererschool, Verkeers
weg 51, Harderwijk. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Gouda e. o.
15 Juni, dagtocht naar diverse plaatsen in België. 
20 Juni, ?????????
Plaats; ‘ ’t Brandpunt' Turfmarkt 58. Gouda Aan
vang 20. 00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e. o.
23 Mei, Hr Noordermeer vertelt over zijn reis naar 
Madagascar.
Plaats; Grote zaal sporthal ‘Zuidhaghe’, Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Groningen.
8 Juni, op bezoek bij de afd Bremen.
20 Juni, kasje kijken bij eigen leden.
Afd. Den Heldere, o.
25 Mei, excursie 
Afd. Hoeksche Waard.
13 Juni, de jaarlijkse bingo.
Plaats; Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha
ven in Numansdorp.
Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Nijmegen.
4 Juni, dia’s van eigen leden.
Plaats; Opleidingscentum ’t Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Noord- en Midden Limburg.
9 Juni, open dag bij diverse leden.
Afd. Rotterdam e. o.
27 Mei, Hr Shirley met Ceropegia's.
Plaats; bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, 
Rösener Manzstraat 80. Aanvang 20. 00 uur. 
Afd. Tilburg.
10 Juni, thema-avond.
Plaats; Kasteelhoeve, Hasseltstr 256 Tilburg. 
Aanvang 20. 00 uur.

Afd. Utrecht e. o.
13 juni, Donderdagavondexcursie naar Laker- 
veld in Lexmond.
Afd. West-Brabant.
15 Juni, interne ruilbeurs en plantenkeuring. 
Plaats; café rest. ‘De Linden', Markt 82, Etten- 
Leur. Aanvang 14. 00 uur.
Afd. West Friesland.
24 Mei, inwijding nieuwe kas bij fam. Zachte- 
Vijverstra in Hoorn.
15 Juni, excursie naar de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest en een cactuskweker in Drachten. 
Afd. Ysselstreek.
31 Mei, werkavond. te Goor.
22 Juni, excursie naar Noord Nederland.
Afd. Zaanstreek.
7 Juni, lezing van C. Grootscholten.
Plaats; Stadskwekerij, Brusseisestraat 10, Zaan
dam. Aanvang 20. 00 uur.
Afd. Zeeiand.
31 Mei, een voordracht van Eduard van Hoof- 
stadt.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19. 30 uur.
Afd. Zuid Limburg.
4 Juni, een lezing over het Zuidwesten van de VS 
doorH. de Looze
Plaats; Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert. Aanvang 19. 30 uur.
Afd. Zwoile.
23 Mei, Rariteitenavond, eenieder wordt verzocht 
zijn byzondere planten mee te nemen.
Plaats; Centrum voor Tuinbouwonderwijs, 
Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19. 30 
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.

D O U G  A N D  V iV I  R O W tA N D ,
2 0 0  S P R IN G  D O A D , K E M P S T O N , 
B E D F O R D , E N G L A N D  M K 4 2  8 N D .

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST
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OPEN DAG AFDELING ZEELAND

Op zaterdag 18 mei a.s. stellen een aantal leden van de afd. Zeeland van "Succulenta” hun kassen 
open voor alle belangstellenden.
Er zijn deze dag weer talloze bloeiende kaktussen en vetplanten te bewonderen.
Tevens enkele bijzonder mooie rotstuinen met vele zeldzame Alpineplanten.

leder is op deze open dag van 10 tot 16 uur van harte welkom op de volgende adressen:
1 C. Markusse, Koos Vorrinkstraat 31, Goes.
2 J. de Jonge, Scheidestraat 95, Goes
3 J. Minnaar, H A. Hankenstraat 18, Wilheiminadorp
4 H. v.d. Linde, Prunusstraat 55, ’s Gravenpolder
5 B. Spee, Diepeneestraat4, Borssele
6 R. Wondergem, Dorpsstraat 48, Biggekerke
7 J. Antheunisse, Zach. Jansenstraat 39, Middelburg
8 J. Mesu, Nachtegaal laan 12, Middelburg
9 T. de Rijke, Noordweg 444, Middelburg 

10 P. Dekker, Noordweg 476, Middelburg 
Voor neer informatie belt U 01105-2595.

OPEN DAG AFDELING NOORD EN MIDDEN LIMBURG

De afdeling N. en M. Limburg houdt op 9 juni a.s. haar jaarlijkse open dag. U bent tussen 10.00 en 
17.00 uur van harte welkom bij de nagenoemde leden.
T. Gommans, St. Jozeflaan 8, Smakt-Venray.
L. v. Crooy, Julianastraat 8, Panningen
R. Doek, St. Vincentiusstraat 7, Panningen 
A. Kurvers, Patersstraat 14, Panningen 
A. Dorssers, Snelkensstraat 28a, Sevenum 
H. Knapen, Kortestraat 1, Asten (bij molen)
W. v. Brussel, Kommerstraat56, Someren 
P. Wijnen, Vaarselstraat 46, Someren 
J. Speycken, Maasstraat 12, Broekhuizenvorst 
A. Coopmans, Irenestraat 27, Grubbenvorst 
J. Schraets, Tegelseweg 131, Venlo 
J. Vostermans, Schooiweg 55, Venlo 
F. Maessen, Bereklauw 19, Herkenbosch
M. Biesnaar, Kasteel Verduynenstraat 9, Roermond 
P. Verstappen, Bosscherven 46, Hom
C. Wolters, Broekweg 27, Haelen

J. Raemakers, 2e secr.

De afdeling BRABANT-BELGIË organiseert:
DERDE GROTE BEURS VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN TE VILVOORDE OP 8 JUN11991 
Alle succulentenliefhebbers zijn van harte welkom, als standhouder of als bezoeker. Aan standhou
ders wordt een geringe bijdrage van Bfr. 50 (f 3) per tafel aangerekend, te betalen ter plaatse!
Elke jaar meer dan 1000 kooplustige bezoekers!!!
Zaterdag is eveneens marktdag te Vilvoorde (op een boogscheut van de beurs).
U kan er ook een geslaagde uitstap van maken, winkelstraat en cafés met gezellige terrasjes zijn 
vlakbij.
De beurs is geopend van 9 uur tot 14 uur (standhouders vanaf 8 uur) en gaat door in zaal ” De Witte 
Leeuw” , Grote Markt 21 Vilvoorde. Dit is in het centrum van Vilvoorde nabij het stadhuis, op ca. 7 
min. van het station. Bewegwijzering "cactusbeurs” wordt aangebracht. Vilvoorde bereik je via de 
autoweg Antwerpen-Brussel afrit Vilvoorde.
Inschrijven en inlichtingen M. Verreth, Schriekstraat 77, B2223 Schriek. Tel.: 015/23.32.18 of J. Mon- 
sieuxtel. 02/269.22.01.
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FRANS NOLTEE
Ruim 1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS sortimentslijst aan.

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

Geopend van 30 maart tot 1 november op zaterdag van 10 en 3 uur. Verder op afspraak.

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Bankastraat 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
Tel. 070-3505648

HET IS WEER VOORJAAR!
Onze presentatie is sterk uitgebreid. Kom eens kijken. 
Bijzondere tuinplanten, alpenplanten. Fraai natuursteen. 
Groot sortiment. Nieuw: onze vijverdemonstratietuin.
En natuurlijk staat ons succulentarium vanaf april in bloei!

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 150983

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641 
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 17.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 16.00 uur
Onze rijke sortering en bloemkleurschakering. 

Herbeleef met ons dit ontwakende plantenleven.

Cactuslove is in the air... 
Wh ere? Overhere!

CACTUSKWEKERIJ

: S p e c ia l Plcirits
H. de Vries, Folgeralaan 2B 
Drachten, tel. 05120-20699 

Kas open:
di. t/m  vrij. van 9.00-18.00 uur 

zaterdag van 9.00-17.00 uur 
maandag van 13.00-18.00 uur
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SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992!

DEN HAAG-ZOETERMEER1992

We schrijven deze stukjes altijd op het nippertje, Rob de Groot slijt zijn schoenzolen met vergeefse 
tochten naar de brievenbus om te zien of onze bijdrage wel op tijd zal zijn. Deze maal hadden we de 
vroege zomer in de tweede week van april als excuus.
Ondanks dit voorproefje op wat hopelijk een prachtige zomer gaat worden, krijg ik nu bij het schrijven 
bijna een herfstachtig gevoel. Als herfstbladeren zo snel vallen de kalenderblaadjes, de tijd vliegt, over 
nog geen elf maanden zal de koningin op 10 april 1992 de Floriade openen. Er moet nog zo veel werk 
gedaan worden, we hebben fraaie plannen gemaakt, maar het zal in hoge mate van u aller inzet 
afhangen wat daarvan ook uitgevoerd zal kunnen worden. We zouden zo graag iets van ons enthou
siasme aan u willen overdragen, zodat iedere afdeling en ieder individueel lid van Succulenta straks vol 
trots zal kunnen zeggen: Wat een prachtig resultaat hebben we samen bereikt! Overigens, van de Afd. 
Noord Limburg vernemen we dat zij volgend jaar een dagtocht naar de Floriade zullen gaan maken. 
Een prima idee om ook in uw afdeling bij de planning van het jaarprogramma 1992 te betrekken.

In de maartaflevering hebben we u een hele lijst van wensen voorgeschoteld, er is ontzettend veel 
divers materiaal nodig om de prachtige show op te bouwen die we ons voorstellen. Bekijkt u die lijst nog 
eens, praat er over in de Afdelingen en laat ons weten waar we op zullen kunnen rekenen. Dit is zeer 
belangrijk, geef dergelijke berichten door aan de bekende adressen (zie hieronder), onverschillig of u 
financiële steun, materialen, planten of mankracht kunt aanbieden. Soms lezen we in Afdelingsbladen 
dat er dit of dat geregeld is, maar wij hebben daar dan nog niets van gehoord. Houdt ons s.v.p. zo goed 
mogelijk op de hoogte.

Van de Afdeling Eindhoven vernamen we dat zij boeken gaan verkopen, opbrengst voor onze Floriade- 
kas. Bekijk wat uw afdeling kan doen, een speciale plantenverkoop zou een mogelijkheid zijn.
De Afdeling Gouda heeft al enige malen de opbrengst van een op de bijeenkomst gehouden inzame
ling overgemaakt. Waar blijven de andere? Denk er ais organiserende afdeling aan om bij Beurzen en 
andere evenementen onder bezoekers en deelnemers een dergelijke inzameling te houden.

Een praktische tip voor mensen die tentoonstellingsplanten willen en kunnen leveren. Denk er aan dat 
de planten duidelijk gemerkt worden met de naam van de eigenaar, niet alleen maar een etiket erbij ste
ken dat verloren zou kunnen gaan, maar met bestendige verf op de pot. Zorg er ook voor om bijtijds ver
pakkingsmateriaal voor de planten te verzamelen, massa’s oude kranten en kartonnen dozen in allerlei 
maten. Een cactus die een reis gaat maken moet beter verpakt worden dan een bosje bloemen van de 
markt.
Nico zoekt, naast alle cactussen van A tot Z waar we vorige maand al om vroegen, iemand die een groot 
exemplaar van Pereskia of dergelijke ter beschikking wil stellen. Voor de sfeer hebben we enkele oude 
stallantarens nodig. Om dakpannen te suggereren zoeken we een partijtje plastic golfplaten met een 
grote golf. Die worden dan verzaagd en in steenkleur geverfd. Heeft er iemand relaties met een 
verffabriek of schildersbedrijf die ons aan goedkope, liefst gratis, verf kunnen helpen?

We herhalen tot slot nog eens het belangrijkste. We zijn er van overtuigd dat we een schitterende show 
op kunnen bouwen. In hoeverre we onze plannen ook kunnen uitvoeren hangt af van de steun die de 
Succulenta Werkgroep Floriade van de totale vereniging zal krijgen. Wij willen hard werken, maar uw 
hulp is beslissend!

Belangrijke kontaktpunten:
Postgiro 680596 tnv. Penningmeester Succulenta te Vol kei staat open! Vermeld op uw overschrijving: 
Floriade '92.
Nico Uittenbroek, (01829)4068 na 18 uur, voor alle zaken betreffend materiaal en planten.
Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), Cronestein 17, 2804 EK Gouda voor alle andere bijzonderhe
den.

Wordt vervolgd
Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135
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Opgaven voor het juli-augustus-nummer moeten 
vóór 15 juni 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 betref
fende worden opgenomen.

Te koop: Gevelserre Type ” roma”  volledig in alu
minium. Afm. 2.31 x 3.12 m + 2 dakramen. Aan
koopprijs 34000 Bfr. Verkoopprijs n.o.t.k. Te bevr. 
Hoffmann W., Van Tichelenlei 6, B-2160 Wom- 
melgem, tel. 00.32.3.353.85.62.

Te koop aangeboden: Succ. 1965 t/m 1985 
genaaid en gebonden a f  25,- per jaargang. 
Tevens inbinden en innaaien van uw jaargangen 
a f  10,-, bedrukken f  5 ,-per jaargang, excl. porto 
kosten. J.E.K. Wienese, Schacntstraat 112, 6163 
LL Geleen, tel. 0742305. Postgiro 3044 21.

NIEUWE LEDEN

Dijken K.W. van, Semsstraat 35, 9501 GB Stads
kanaal.
Kuyvenhoven H., Schuylenburglaan 68, 3571 SK 
Utrecht.
Veld A. de, Noordmolenstraat 36A, 3035 RK Rot
terdam.
Broukx H., Rue de Moerkerke 20, 01210 Brussel. 
Haan A. de, Gouden Leeuw 739, 1103 KR 
Amsterdam.

Rooij J.P.A. van, Wolfsberg 29, 5721 HR Asten. 
Hoebrechts A., Avendorenstraat 44, 03300 Tie
nen.
Dogger R., Bernhardlaan 76,1791 XH Den Burg. 
Dogger J., Dijkweg 400,1619 JM Andijk.
Bos J. v.d., Holleweg 12, 6365 BS Schinnen. 
Wartenberg A., Zirkoon 16, 5231 KB ’s-Hertogen- 
bosch.
Nieuwenhuys B., Zebraspoor 208, 3605 GM 
Maarssen.
Arkes L., Schuineslootweg 20, 7777 RASchuine- 
sloot.
Kalee G.M., Uiterwaardenstraat 242/2,1079 CW 
Amsterdam.
Laarhoven A., St. Peterlaan 68,6821 HK Arnhem.

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

Lilienstrasse 5, Postbus 1107, W -Duitsland 
Kwekerij: Hegnacher Strasse

*  Meer dan 200 geslachten, meer dan 1000 soorten 
interessante cactussen en andere succulenten.

*  Verzending over de hele wereld.

* Bezoekers en groepen zijn van harte welkom.

* De nieuwe plantenlijst 91/92 ontvangt u op aan
vraag tegen een internationale antwoordcoupon.

Op 8 juni 1991
P
E

van 9-15 uur kunt U onze kwekerij met meer dan 8000 m2 aan 
cactussen en succulenten bezichtigen. Tevens zullen er dia-series 
vertoond worden van cactussen op buitenlandse kwekerijen.

De koffie staat klaar.

D
A
G

UBINK gespecialiseerd in cactussen
Mijnsheren weg 20 
1433 AS Kudelstaart bij Aalsmeer 
Telefoon 02977-26880
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LEZERSVRAGEN
Van de Heer H. Daamen te Roosendaal ontvingen wij een brief vol brandende 
vragen, waarvan hier een aantal aan de orde zal komen.
In welk boek staat beschreven hoe de evolutie van de andere succulenten in 
Afrika is verlopen?
Antwoord: In diverse boeken kan men afbeeldingen aantreffen waarop te zien 
is dat planten uit totaal verschillende families min of meer dezelfde bouw 
hebben. Zo komen er stamsucculenten voor in de Cactaceae, Euphorbiaceae, 
Compositae, Asclepiadaceae, Vitaceae en nog enkele andere families.
Dit verschijnsel, het optreden van een gelijksoortige, parallelle ontwikkeling in 
de evolutie van verschillende soorten op verschillende plaatsen op deze aarde, 
noemt men convergentie. Het mechanisme, dat hiertoe leidt is de natuurlijke 
selectie, in het geval van de succulenten selectie in aanpassingen aan een 
steeds droger wordende omgeving. In 'The illustrated encyclopedia of Succu
lents' van Gordon Rowley is een hoofdstuk gewijd aan de evolutie van succu
lenten.
Helemaal voor zich spreken de beide foto's op pagina's 66 en 67, respectievelijk 
van een Opuntia tephrocactoides en een Euphorbia caput-medusae. Conver
gentie wordt hier op onnavolgbare wijze in beeld gebracht.

Uit mijn Opuntia komt soms een wittige pasta. Is dit een soort hars of is dit een 
aantasting door een insekt? De pasta wordt later hard.
Antwoord: Sommige cactussen verliezen bij (kleine) beschadigingen een wit 
melksap, dat aan de lucht opdroogt.

Ik kreeg te horen, dat cactussen radioactieve straling absorberen. Is dit waar en 
heeft dit gevolgen voor de plant: bijvoorbeeld cristaatvorming?
Antwoord: Elk organisme krijgt altijd te maken met de zogenaamde achter
grondstraling, een soort natuurlijke radioactiviteit, afkomstig van kosmische 
straling uit bodem en lucht (radon en thorium), uit voedsel en water.
In de buurt van radioactieve bronnen zoals kerncentrales, of na atoomproeven 
kan de stralingsdosis vele malen groter worden. Radioactiviteit kan, net als alle 
ioniserende straling, mutaties veroorzaken, veranderingen in het erfelijk mate
riaal van een levend organisme. Of er inderdaad mutaties optreden en hoe die 
zich manifesteren hangt van vele factoren af. Zo is een levende cel vaak in staat 
de schade tengevolge van een geringe dosis straling te repareren. Ongetwijfeld 
zullen ook bij cactussen en vetplanten zulke veranderingen kunnen optreden. 
Of het ontstaan van cristaten daar ook bijhoort meen ik te moeten betwijfelen. 
Dit is waarschijnlijk (deels?) ook erfelijk bepaald. Lees de artikelen, die over 
cristaten eerder in ons maandblad verschenen zijn.
Tijdens een televisieprogramma kreeg mijn vriendin te horen, dat cactussen en 
rozen verre familieleden zijn. Is dit waar?
Antwoord: Een cactus behoort tot de Cactusfamilie {Cactaceae). Een roos tot 
de Rozenfamilie (Rosaceae). Zelfs behoren zij tot verschillende Orden: Caryo- 
phyllales en Rosales. Van een nauwe familieband is dus geen sprake. Als vast
staand wordt aangenomen dat de nauwste verwanten van de cactussen moe
ten worden gezocht in de Karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae).

In de natuur gebeurt het wel eens, dat de bloemkleur plotseling verandert. Men
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spreekt dan van een albino. Het Zandblauwtje - een Nederlands plantje - heb ik 
eens als albino gezien. Bestaan er ook albinovormen van cactussen? Of wordt 
zoiets als een variëteit gezien?
Antwoord: In de eerste plaats lijkt mij de term 'albino' niet van toepassing op 
een variëteit van een plant, die uitsluitend verschilt door de witte bloem. De 
bloemkleur wordt veroorzaakt door kleurstoffen, die zich hetzij in plastiden in 
het celplasma, hetzij opgelost in de vacuole bevinden.
Een plant bezit in zijn erfelijk materiaal (degenen) de informatie, die nodig is om 
die kleurstof te kunnen maken. Verdwijnt die informatie, bijvoorbeeld door het 
verlies van of verandering in zo'n gen, dan zal de betreffende bloemkleur niet 
meer kunnen worden gemaakt en is de bloemkleur wit. Dit komt bij vele planten 
voor en zal ongetwijfeld ook bij cactussen mogelijk zijn. Veelal wordt zo'n 
witbloeiende variant als vorm of variëteit beschreven (forma alba). Als er verder 
geen verschillen zijn, lijkt mij de rang van variëteit te hoog gegrepen. Maar ook 
daarover kan men van mening verschillen.

Ton Pullen

Mevrouw Heylens uit Denderleeuw heeft een christusdoorn met spatelvormige 
bladeren en crème bloemen. Haar idee is dat het een kruising is tussen Euphor
bia lophogona en Euphorbia milii. Het bijzondere nu is dat deze plant een takje 
heeft gevormd met rode bloemen. Gevraagd wordt een mogelijke verklaring.

Antwoord: Dit is helaas niet zo simpel. Ten eerste moet ik uit de bloemkleur 
opmaken dat de gebruikte E. milii er één met gele bloemen moet zijn (bijvoor
beeld var. tananarive). Vervolgens is het zo dat alle Euphorbia's van het milii- 
complex tetraploïd zijn, dus elke eigenschap is vier maal aanwezig. We gaan er 
nu voor het gemak van uit dat er slechts één gen is voor alle bloemkleuren. Dit 
lijkt niet erg waarschijnlijk, maar het klopt goed met mijn eigen waarnemingen. 
Dit ene gen kan dus coderen voor rode, gele, roze of witte bloemkleur. Een 
plant heeft dan bijvoorbeeld drie maal een gen voor geel en eenmaal voor rood 
(totaal vier omdat de planten tetraploïd zijn). Dit is in feite het geval met de 
variëteit tananarive (geel-geel-geel-rood). E. lophogona is meestal roze tot wit 
en heeft dan bijvoorbeeld roze-roze-wit-wit. De plant in kwestie heeft dan 
waarschijnlijk roze-wit-geel-rood, wat resulteert in crème. Als er nu een fout bij 
de verdeling van de chromosomen optreedt (nondisjunctie) of een opnieuw 
rangschikken van chromosoom-stukken (mitotische recombinatie) dan kan er 
de combinatie rood-rood-wit-roze of een andere combinatie met twee maal 
rood ontstaan. Als deze gebeurtenis in een groeipunt optreedt, zal deze tak 
rode bloemen hebben en houden.

Ben J.M. Zonneveld

Lezers die vragen, worden bij ons 
niet overgeslagen.

Zend uw vragen aan de redactieraad.
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OP DE GROEIPLAATSEN
BRAZILIË, HET LAND VAN DE CEPH ALIUM DRAGERS (IX)
CARLA WOLTERS

Melocactus ernestii

Maandag 28.7.86
Eindelijk, ons vertrek uit Salvador-city is een feit. In alle vroegte, het is dan 
inmiddels alweer 24 °C, hervatten we onze tocht, maar we waren nog maar net 
onderweg of we moesten rechtsomkeert maken vanwege vergeten attributen. 
Toen wachtte ons nog een minder aardige verrassing, door een rekenfoutje 
moesten we flink op de overnachtingskosten bijbetalen. We waren een beetje 
ontdaan door dit onaangename voorval.
Na deze tegenvaller maakten we ons uit de voeten richting vliegveld. Het is een 
waar netwerk van wegen, maar na een paar missers vonden we alsnog de route 
naar Feira de Santana. We kunnen nu wel stellen dat we langzaam maar zeker 
onze aftocht richting Rio blazen. Het bordje met de kilometerafstand naar Rio 
liegt er niet om: meer dan 1500 km voor de boeg! Maar we kunnen het 
uitsmeren over een kleine week.
Op de eerste de beste standplaats huisden tientallen Melocactus salvadorensis 
86111. Fraaie gave en symmetrisch gevormde planten die zomaar in het losse 
zand wortelden (in tegenstelling tot het gros der Melo's). Bij een volgende stop 
openbaarde zich een rijk bestand aan Melocactus spec. 86114 die vaak dubbel- 
koppige en spruitende planten omvatte. Het landschap veranderde achter de 
Feira de Santana snel in de bekende caatinga. Ik voelde me weer in mijn element 
en leefde weer helemaal op.
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Melocactus salvadorensis als koopwaar langs de weg!

Het bewolkt broeierige weertype had plaats gemaakt voor een droge atmos
feer: overdag zinderend heet, 's nachts verkwikkend koel. Langs de weg bood 
men in de regel heel wat producten aan in sjofele tentjes, van fruit, manden, 
flessen en flesjes sterke drank van de meest dubieuze samenstelling tot cactus
sen (Melocactus salvadorensis) aan toe! Ze worden losgetrokken, bevuild en 
ruw gestapeld aangeboden. Als sierplant zullen ze nauwelijks aftrek vinden, 
bovendien staan ze bij bosjes in het wild, mogelijk worden ze gegeten? Even 
verderop veehuiden en (zang)vogeltjes in veel te kleine behuizingen.
's Middags ging de groep verder op zoek naar Melocactus ernestii. Het werdt 
een haastige trip. Rond 17.00 uur is er feitelijk al zoveel schaduw dat fotografe
ren zonder flitsen al bijna onmogelijk wordt, althans uit de vrije hand. Juist 
omstreeks deze tijd zagen we pas kans een standplaats te bezoeken van dit 
paradepaardje onder de Melo's. We troffen schitterend bedoornde planten aan 
en ik fotografeerde dat het een lieve lust was. De sensatie van de dag was een 
kolibrietje dat de Melobloempjes bezocht.

Melocactus ernestii 86115

Vindplaats: Achter Jequié richting Vitória de Conquista.

Biotoop: Klein areaal (deels afgebrand) op de vrij steile hellingen. Het gesteente was 
begroeid door tal van kleurrijke korstmossen wat op een vochtige atmosfeer duidt. Verder 
Opuntia spec. en weer Melocactus salvadorensis 86111 die zowel op de rotsen zelf alsook 
aan de voet van de heuvel in het zand groeiden, zonder te hybridiseren. Ook een enkele 
Arrojadoa penicillata 86094 gezien met korte middendoorns en een tot nog toe onbekende 
Pilosocereus spec. 86116 die ook wel verderop in het landschap opduikt, maar steeds als 
eenzame zuil optreedt. Frappant was de waarneming van een watervlugge groenglanzende 
kolibrie die van Melo tot Melo wipte en zelfs op een bloeiende Opuntia afvloog!

Opmerking: Boeiende species vanwege z'n variabeleuiterlijk. Differentiatie in bedoornings- 
kleur, -vorm en -afmeting: van geel tot oranje-rood, lange stugge transparante afgebogen 
bedoorning tot bijna haakdoornig bewapend! Merendeels in bloei, met smalbladige roze 
bloemkroon geheel uit het cephalium stekend, bloei enkelvoudig of in kransen. Geen zaden. 
Fraaie, indrukwekkende soort!
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Melocactus salvadorensis 86111

Vindplaats: Achter Rio Paraguapu.

Biotoop: Zanderig vlak perceel met open dorre caatingavegetatie die regelmatig wordt 
afgegraasd door het vee. Toch blijkt de Melopopulatie hieronder niet te lijden. Massa's 
planten die zelfs door de autochtonen worden verzameld en in de vele kraampjes langs de 
hoofdweg bij de vleet in verwaarloosde conditie aan de man worden gebracht. Eveneens 
komen hier Cereus jamacaru 86112, Arrojadoa penicillata (meer verscholen in de dichtere 
caatinga) en Pilosocereus pentaedrophorus voor.

Opmerking: Mooie gave planten met stevige om het lichaam aanliggende bedoorning met 
één omhoog priemende middendoorn. Kleur bleek beige-wit, op latere leeftijd in okerbruine 
tint verlopend waardoor het lijkt of het twee afzonderlijke soorten betreft. Cephaliums 
rijkelijk voorzien van oranjerode borstels. Vrucht roze-magenta. Geen bloei.

Op weg naar Vitória zagen we de wrakstukken van een botsing tussen een 
vrachtwagen en een personenauto, die totaal verpletterd was. We passeerden 
zo vlug mogelijk om dit beeld uit onze gedachten te bannen. Er wordt hier maar 
aangejakkerd en onverantwoorde manoeuvres uitgehaald zoals inhalen in on
overzichtelijke bochten en op bergruggen zonder voldoende zicht.
We reizen vandaag in één hele ruk door tot Vitória, dat we in de duisternis om 
19.00 uur bereiken. Wat een machtig uitzicht, zo onverwacht doemt achter de 
bergetappe opeens een enorme stad op die op dit late uur flinstert in de 
straatverlichting. Het eerste hotel dat we aandeden bleek ook het beste (nou 
ja...) te zijn. Wel een piepklein kamertje waar ternauwernood plaats was om te 
lopen maar last but not least, wel lekkere zachte bedden.

Kroonstraat 10c, 6019 AS Wessem (Wordt vervolgd)

MESEMBRYANTHEMACEAE (LXXI)
FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAF|
122. Stomatium Schwantes
(Het Griekse woord stomatium betekent open mond.)

Stomatium

Jamesii
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Stomatiums zijn erg gewilde plantjes, zowel door hun gemakkelijke kweek- 
wijze als door hun bloeiwilligheid, maar ook doordat zij uitstekend in de 
huiskamer voor een zonnig venster kunnen worden gehouden.
Het zijn bossige of zodevormende planten, kleinblijvend en vanuit de basis 
vertakkend, leder takje heeft 4-6 bladeren. De twee bladeren van ieder blad- 
paar zijn ongelijk van lengte, zoals dat bij vele Mesems voorkomt. De blaad
jes zijn dikvlezig, kort driehoekig of breed spatelvormig dan wel langwerpig, 
half cylindervormig aan de basis en min of meer gekield naar de punt toe. 
De onderkant is bij de punt soms naar voren stekend als een kin. De randen 
en soms de kin zijn veelal gewapend met enkele korte, brede tandjes. Zelden 
ongetand. De opperhuid is dof, zacht en bezet met min of meer transparante 
wratjes. Bladkleur groen of grijsgroen.
De bloemen zijn zittend of kortgesteeld, overwegend geel van kleur; enkele 
soorten hebben witachtige of roze bloempjes. Zij ontluiken in de avond en 
blijven 's nachts open. Alle soorten hebben welriekende bloemen. Ze zetten 
gemakkelijk zaad en de droge capsules laten los van de plant en vallen op de 
grond. In de natuur worden ze dikwijls zelfs door zand ondergestoven. Later 
rollen ze door de wind verder weg en verspreiden de zaden zich over grote 
afstand.
De behandelingswijze van Stomatiums is erg eenvoudig. Men dient echter 
met enkele voorwaarden voor een goede kweekwijze rekening te houden. Ze 
verlangen veel zon, droge lucht en een gruisachtig grondmengsel, bestaan
de drie delen heel grof zand of steensplit, twee delen goede potgrond en één 
deel korrelige klei. Voorts is het sterk aan te bevelen de grond in de pot af te 
dekken met een laagje fijn grind om te voorkomen dat de wortelhals te lang nat 
blijft. Aangezien ze droge lucht prefereren zijn de planten heel goed binnens
huis te kweken op een zonnige vensterbank. Stomatium en Conophytum 
zijn welhaast de enige geslachten die voor huiskamercultuur in aanmerking 
komen.
De allerbeste kweekwijze is evenwel in een platte verwarmde bak, al of niet 
op poten, waarvan op zonnige dagen de ramen geheel kunnen worden ver
wijderd. Ook op regendagen de ramen niet geheel sluiten, doch zodanig zet
ten dat de planten niet nat kunnen regenen. Een enkel regenbuitje doet ze 
overigens beslist geen kwaad, maar ze moeten niet aanhoudend nat blijven. 
Bij geopende ramen en zonnig weer kunnen ze volop profiteren van onbe
lemmerde zonneschijn en veel verse lucht. U zult ook bemerken dat de plan
ten in een platte bak veel minder hoeven te worden begoten dan in de kas. 
Het steeds weer adviseren Mesems in het algemeen te kweken in een 
platte bak is gelegen in het feit dat wij er zulke verbazend goede resultaten 
mee bereikt hebben ten opzichte van het kweken in de kas. Hierin heerst al
tijd, ook al wordt er veel gelucht, een tamelijk bedompte lucht met dikwijls 
enorme warmtestuwing. Vooral in de hoeken van de kas treedt dit verschijn
sel op.
Vermeerdering kan door zaaien en afstekken van takjes geschieden. Het 
zaad kiemt gemakkelijk en de opkweek van zaailingen levert geen problemen 
op. Tijdig verspenen is gewenst, zodat de jonge plantjes voldoende gelegen
heid krijgen uit te stoelen. Stekjes enige dagen laten drogen en oppotten in 
een zeer zandig grondmengsel (of zelfs in puur zand). De beworteling gaat 
uitstekend.
Van het geslacht Stomatium zijn 40 soorten bekend, alle stuk voor stuk 
heel mooie planten.
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123. Synaptophyllum N E Brown
(afgeleid van synaptos = knoestig, onderling verbonden en phyllos = blad).

De enige soort uit dit geslacht, Synaptophyllum juttae, is éénjarig en voor 
liefhebbers van Mesems van weinig belang.
De plant vertakt zich vanuit de basis met aan de takjes kale, helder purperro
de tot vuurrode bladeren, voorzien van glanzende papillen. De bladeren zijn 
aan de basis met elkaar vergroeid en rond eivormig tot elliptisch van vorm, 2 
cm lang en ongeveer 1 ,5 cm breed. De bloemen zijn kortgesteeld en ver
schijnen in groepjes van 2-3 stuks. Bloemkleur wit, 6-7 mm in doorsnee. 
Vermeerdering uitsluitend door zaaien.
De planten dienen 's zomers buiten gekweekt te worden, zoals IJsplantjes. 
Het verspreidingsgebied ligt bij Lüderitz in Namibië.

124. Tischleria Schwantes = Carruanthus Schwantes

We vermelden slechts de naam Tischleria aangezien deze naam in liefheb- 
berskringen nog steeds veelvuldig gebruikt wordt. Het geslacht is echter sy
noniem met Carruanthus.

(Wordt vervolgd)
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EEN WITBLOEIENDE ECHINOCEREUS PENTALOPHUS

JAN ESSERS

Foto's 

van de 

schrijver

Als de knoppen beginnen uit te lopen en zich openen is het altijd een spannend 
moment voor iedere liefhebber. Wanneer opent zich de bloem...? En bij de 
eerste keer... welke kleur zal er tevoorschijn komen?
Zo ook in mijn kas midden mei 1989. De plant waar het hier om gaat, is mij in 
1986 bezorgd door onze huidige secretaris en afkomstig van Bisnaga (Steinfeld 
BDR) onder de naam Echinocereuspentalophus (D.C.)Lemaire. Normaal heeft 
deze een zalmkleurige to t lichtpaarse bloem met een witte keel. Doch tot mijn 
verbazing ontsproot een geheel w itte bloem, met iets groene buitenste petalen. 
De diameter bedroeg 12 cm en de bloemlengte was 10 cm. De 14 donkergroene 
fluweelachtige stempellobben en de donkergele meeldraden schiepen een fel 
contrast. De bloem was open van 24 tot 28 mei.
De stammen van de plant zijn vijfribbig met vier tot vijf donkerbruine rand- 
doorns, die een lengte hebben van 10 mm. Tevens is er een middendoorn van 15 
mm met een beigeachtig bruine kleur.



Ik had wel eens vaker gehoord over een witbloeiende Echinocereus penta- 
lophus, doch het bloeien van een w it exemplaar zelf te mogen meemaken was 
toch een grote verrassing. En nu maar wachten op de volgende mei. Misschien 
twee bloemen?

Hokkelenbergstraat 8, 6444 AB Brunssum

GYM NOCALYCIUM  BORTHII

J. LAMBERT

Eind 1984 kreeg ik van Dr. Roberto Kiesling uit Buenos Aires een jonge plant 
toegestuurd onder de naam Gymnocalycium gibbosum. Het interessante was 
daarbij dat het om een plant uit het wild ging die was verzameld door Dr. 
Humberto Lagiglia, directeur van het Natuurhistorisch Museum te San Rafael 
(provincie Mendoza), in de onmiddellijke omgeving van deze stad.
Het plantje werd in mijn kas ondergebracht en kreeg de normale verzorging 
voor Gymnocalyciums. De groei was traag, en pas begin mei 1990, toen de 
plant een doorsnee van 7 cm en een hoogte van 6,5 cm had bereikt, ging hij 
uiteindelijk to t bloei over.

Foto van de 

schrijver

Nu kwam echter de verrassing: de bloem bleek helemaal geen gibbosum-bloem 
te zijn! De plant werd dan ook aan een meer nauwkeurig onderzoek onderwor
pen en zo kwam ik tot het slotsom dat het hierom Gymnocalycium borthii ging. 
Een interessante conclusie, want hiermee is het verspreidingsgebied van deze 
soort veel verder zuidwaarts uitgebreid dan totnutoe werd vermoed. San Rafael 
ligt op zo'n 350 km ten zuidwesten van Quines, de vindplaats van het holotype. 
Een hele afstand, maar voor Gymno's niet zo uitzonderlijk: denk maar aan G. 
gibbosum, G. schickendantzii, G. saglione en andere. Bovendien zijn de klima
tologische en fysische omstandigheden op de twee vindplaatsen wel vergelijk
baar; de plant werd in de Siërra bij Quines gevonden tussen 600 - 800 m hoogte, 
terwijl San Rafael op 688 m ligt.

117



Tussen onze planten deoriginele beschrijving zijn wel enkele verschillen waarte 
nemen, die ons inziens echter geenszins de normale variabiliteit binnen een 
gegeven soort overschrijden en dus geen taxonomische splitsing rechtvaardi
gen.
We geven een korte beschrijving van ons exemplaar, met tussen haakjes de 
kenmerken uit de originele beschrijving waar deze verschillen van de waargeno
men kenmerken.

Lichaam helder grijsgroen, top afgeplat, met weinig of geen wol. Ribben 11, 
min of meer golvend, verdeeld in afgeronde zeshoekige knobbels, eerst met 
sterke kinnen, die later echter afzwakken. Dwarsgroeven over de volle breedte 
van de ribben. Areolen ovaal, 2-3x5 mm, eerst met geelachtig witte (geelachtig 
grijze) wol bedekt, later verkalend. Randdoorns5-7, afstaand, recht, buigzaam, 
vuilgeel met grijze basis. De onderste doorn is het langst, iets afgeplat, tot 25 
mm lang. Er is geen middendoorn.
Bloemen bij de top, 50 (43-46) mm lang, doorsnede 55 (48-52) mm. Pericarpel- 
lum grijsgroen, gespikkeld berijpt, lang en smal, 8 mm doorsnede. Schubben 
weinig talrijk, met rozeachtig w itte rand, met een klein stekelpuntje (afgerond), 
eerst breder dan hoog, doch geleidelijk verlengend tot de overgang naar de 
buitenste bloembladeren. Deze eerst olijfgroen (bruinachtig) met rozeachtige 
witte randen, daarna rozeachtig w it met groene middenstreep. Binnenste 
bloembladeren rozeachtig w it met roze middenstreep (wit met roze basis). 
Buitenste bloembladeren lancetvormig, binnenste bloembladeren spatelvor
mig (lancetvormig). Hart van de bloem roze. Meeldraden wit, overgaand in 
groenachtig, uiteindelijk met roze basis (witachtig to t geelachtig met roze 
basis). Helmknoppen roomkleurig (felgeel). Stijl gelig w it (met groenige basis). 
Stempel zuiver w it (lichtgeel), met tien lobben, boven de meeldraden uitste
kend.
Vrucht spoelvormig, 25 mm lang, 14 mm doorsnede, donker grijsgroen, met 
weinig rozeachtig witgerande schubben. Zaden van het baldianum-type, met 
cuticula-resten (doordat wij slechts over één plant beschikten, vond bestuiving 
plaats met een stuifmeelmengsel van G. gibbosum en G. achirasense).
Voor zover ik weet, bevindt het holotype van deze soort zich in de botanische 
tuin te Linz. Mocht iemand in de gelegenheid zijn geweest deze plant(en) 
nauwkeurig te bestuderen, of beter nog, mochten afstammelingen ervan in 
cultuur zijn, zou het mij ten zeerste interesseren een beschrijving van deze 
planten ter vergelijking te mogen raadplegen.

Passendalestraat 84, 8698 Zonnebeke

LITERATUUR
Koop, H. - Gymnocalycium borthii - KuaS 27(21:25-27 (1976)

TIJDSCHRIFTEN

Cactus and Succulent Journal (USA), jaargang 61,1989
Nr. 1. Op de omslag prijkt in de vorm van een waterverfvoorstelling een Aloë melanacantha van de 
hand van de Zuidafrikaanse schilderes Barbara Jeppe. M. Lavis en S. Hammer brengen de 
nieuwbeschrijving van Conophytum linderianum, aangetroffen in de buurt van Spektakelpas, 
Kaapprovincie. J. Donald tracht de Sulcorebutia's in groepen onder te verdelen (deel 1) en voegt 
daartoe interessant fotowerk bij. W. Fitz Maurice brengt verslag uit over een kweekmethode van 
cactussen uit zaad. De cactuskenner George Lindsay geldt als onderwerp voor een artikel van de 
hand van L. Mitich. Hoe succulenten in de sneeuw in Lesotho het plegen te redden, doet B. 
Hardgreaves (deel 1) uit de doeken. A. Gibson is inmiddels toe aan deel 6 over de systematiek en
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evolutie van de subtribus Stenocereinae, in deze aflevering worden met name Stenocactus 
stellatus en Stenocactus treleasei behandeld. L. Mitich koos de Paramount-hybriden (deel 1) als 
onderwerp.
Nr. 2. Op de voorzijde staat een zeer fraaie waterverfvoorsteling van G. Marx voorstellende een 
Lithops naureenriae. G.S. Barad opent de reeks artikelen met "De kunstmatige synthese van 
'Echidnopsis atlantica'. Het gaat om een hybride tussen het ouderpaar Tridentea ruschiana en 
Trichocaulon delaetianum, die eerder als natuurhybride werd aangetroffen. Het ISl-plantenaanbod 
dat van de Huntington Botanische Tuinen uitgaat wordt uitvoerig besproken. L. Mitich is toe aan 
deel 2 over de Paramount-hybriden. Veldnotities over een onderzoek naar Mammillaria's in de 
Arroyo La Virgen zijn van de hand van W.A. Fitz Maurice. Met deel 2 gaat J. Donald verder met zijn 
onderwerp over specifieke Sulcorebutia-populaties. B.J. Hardgreaves vervolgt met deel 2 over 
succulenten in de sneeuw in Lesotho. Tenslotte vraagt G.S. Barad alle aandacht om hoe dan ook 
niet mee te werken aan het leegroven van natuurlijke groeiplaatsen.
IMr. 3. De voorplaat toont een waterverfvoorstelling van Euphorbia decepta. M. Kimnach vraagt 
aandacht voor Rhipsalisboliviana. A. Gibson is inmiddels toe aan deel zeven over de systematiek en 
de evolutie van de subtribus Stenocereinae, en nu met als ondertitel de Machaerocerei. W. Rauh 
brengt een nieuwbeschrijving'van Euphorbia kondoi, voorkomend op het eiland Madagascar. R. 
Moran behandelt uitvoerig Pachyphytum bracteosum. S. Hammer doet zulks met Conophytum 
angelicae J. Donald’s artikelenreeks over het geslacht Sulcorebutia is reeds toe aan deel drie. R. 
Moran schrijft een kort artikel over parasiterende planten, met name over succulente maretakken. 
Voor de amateur speciaal wordt een zestal korte plantportretten gegeven. Tenslotte verhaalt B. 
Ingram hoe de cactusliefhebberij in Shanghai, China, bedreven wordt.
IMr. 4. De voorplaat toont een waterverfafbeelding van Othonna armania van de hand van E. Ward- 
Hilhorst. J. Pilbeam vraagt aandacht voor een aantal onlangs nieuwbeschreven Mammillaria- 
soorten. Nieuwe Cleistocactus-cultivars is een onderwerp van R. Mottram. De voorplaatplant 
Othonna armania, een nieuwe dwerg-caudiciforme succulent uit Richtersveld, wordt door E. van 
Jaarsveld besproken. Het geven van water aan gecultiveerde cactussen wordt behandeld door M. 
David. G. Rowley schrijft over de eerste tot stand gekomen tweegeslachtelijke cactus-chimaera, 
welke hij X Hylocalycium noemt. Dit nieuwe 'product' - ook wel genoemd een periclinische 
chimaerea - is een kernensamensmelting uit Hylocereus undatus en Gymnocalycium 'Hibotan'. A. 
Lau is toe aan deel 30 uit zijn Zuidamerikaans logboek. Mesemvruchten worden behandeld door H. 
Hartmann. S. Hammer behandelt de groeiplaats van Herreanthus meyeri. Tenslotte geeft W. Fitz 
Maurice zijn veldnotities over cactussen gevonden bij San Francisco de la Siërra in de Mexicaanse 
staat Baja California Sur.
Nr. 5. De voorplaat toont een olieverfafbeelding van Opuntia engelmannii var. a/fa van Lynette 
Bright. Steven Hammer vraagt aandacht voor de geslachten Frithia en Fenestraria. A. Lau is toe 
aan deel 31 uit zijn Zuidamerikaanse logboek; daarbij gaat het deze keer speciaal om soorten uit de 
geslachten Rebutia en Parodia. Over de aanleg en onderhoud van een grote cactustuin weet M. 
Dunlap alles te vertellen. D. Ferguson geeft zijn herziening voor de U.S.-vertegenwoordigers van de 
Echinocereus triglochidiatus-groep. W. Rauh voert Peperomia microrhiza voor het voetlicht, welk 
artikel rijkelijk met fotomateriaal wordt ondersteund. M. Resetar koos als onderwerp cactussen, 
vetplanten en andere interessante zaken in de Nevada-woestijn. D. Speirs bekommert zich om de 
Opuntia's in de Canadese provincie Alberta, waar hij kennelijk rondtoert met een autonummerbord 
Opuntia. W. Fitz Maurice is er in geslaagd de natuurlijke groeiplaats van Mammillaria bombycina 
terug te vinden.
Nr. 6. De voorplaat is ditmaal wel zeer onorthodox: Spike, het dunne neefje van Snoopy, zittend 
in het hete woestijnzand onder een driearmige cereusachtige cactus; beide opgetuigd met de 
obligate kerstattributen zoals kerstmuts en dito strikken. En we blijven nog even in die sfeer. 
Want zo toog C A. Wujcik met man en vrienden met kerstmis erop uit om cactussen en andere 
vetplanten in hun natuurlijke omgeving te kunnen bewonderen. En de kerstsfeer houdt maar aan. 
Want wat dacht de lezer over van levende succulenten gemaakte adventskransen en kerststuk
jes, compleet en wel met brandende kaarsen! Dit is een bijdrage van T. Calbert die daarin kenne
lijk een broodwinning ziet. Via A. Lau komen we weer in wat rustiger vaarwateren, want in afle
vering 32 van zijn Zuidamerikaans logboek verhaalt hij over de habitats van ondermeer Helian- 
thocereus tarijensis en H. poco, Parodia suprema, Weingartia fidaiana en Blossfeldia liliputa- 
na W. Fitz Maurice brengt verslag uit over zijn vondst van nieuwe groeiplaatsen van Mammilla
ria perezdelarosae Het Opuntia inamoena-complex voorkomend in Brazilië is een gezamenlijk 
onderwerp van het duo P. Braun en E. Esteves-Pereira. Ch. Uhl houdt zich bezig met het hybridi- 
seren binnen het geslacht Echeveria Met name komt E. x sayulensis daarbij aan de orde. S. 
Hammer houdt een nieuw gevonden Conophytum ten doop, gevonden in het Kamiesgebergte 
bij Leliefontein, Kaapprovincie; de nieuweling heet Conophytum rugosum I. McDermid doet 
verslag van een bezoek aan de Cox Arboretum Collection, waarin ondermeer een prachtige 
cactus- en succulentenverzameling is ondergebracht. Tenslotte, V. Lopestri is zeer actief inzake 
het verzenden van stekken van Opuntia ficus-indica naar Ethiopië, om op die manier een bijdra
ge te leveren aan het oplossen van de voedselproblematiek in het zwaar door honger geteisterde 
land (terwijl in ons land de boer een premie krijgt van de overheid als hij zijn grond braak laat lig
gen!). Theo Neutelings
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BOEKBESPREKING

Rob C.H.M. Oudejans. World catalogue of species names published in the tribe Euphorbieae 
(Euphorbiaceae) with their geographical distribution. 1990. VIII +444 pp.

Het is bijna onvoorstelbaar dat een werk van een dergelijke omvang en kwaliteit dooréén persoon in 
vrije tijd is geproduceerd. Dr. Oudejans heeft in deze meer dan uitstekende catalogus alle bekende 
soortnamen, inclusief synoniemen, nomina nuda en foutieve spellingen opgesomd van het tribus 
Euphorbieae (Euphorbiaceae). De catalogus vermeldt bijna 10.000 namen. Iedere naam gaat 
vergezeld van een nauwkeurige literatuurverwijzing met jaar van publikatie plus eerste en laatste 
pagina van de publikatie. Van ieder van de meer dan 2100 erkende soorten zijn gedetailleerde 
gegevens van de geografische verspreiding opgenomen volgens een driecijferige code. Het werk is 
onmisbaar voor de serieuze Euphorbialiefhebber en kan worden verkregen via de auteur, van 
Konijnenburglaan 12, 3925 XB Scherpenzeel, voor ongeveer f  80,- (excl. verzendkosten).

John Helsloot. Floralia in Nederland in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Publicatie nr. 2 
in de reeks Cahiers van het P.J. Meertens-lnstituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Amsterdam 1990. 86 pp., 11 illustraties. ISBN 
90-70389-24-X. Prijs ƒ 16,50 exclusief verzendkosten.

Dit boekwerk is een wetenschappelijke uitgave, gebaseerd op eerder onderzoek, aangevuld met 
nieuwe gegevens uit archieven van Floraliaverenigingen en de landelijke tuinbouwdagbladen 
Sempervirens en Sieboldia in de periode 1871 tot circa 1900.
In dit historisch overzicht beschrijft de auteur hoe welgestelde kringen in de vorige eeuw 'de 
arbeidende klasse' hebben aangemoedigd om bloemen en planten te gaan verzorgen en op die 
manier het peil van haar beschaving te verheffen. De sociale context van deze activiteiten wordt 
geanalyseerd. Tevens wordt er een resumé gegeven van de verspreiding van Floraliaverenigingen in 
deze periode, haar doelstellingen en tentoonstellingen.
Het geheel is verluchtigd met elf afbeeldingen van aankondigingen van tentoonstellingen van 
Floralia uit genoemde periode en een verspreidingskaartje van de verenigingen in Nederland. 
De wetenschappelijke opzet van het werk wordt benadrukt door de zeer uitvoerige tekstverant- 
woording in de vorm van tekstnoten.
De publikatie is aantrekkelijk voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan van Floralia, haar 
maatschappelijke achtergronden en het belang van deze verenigingen voor de toenmalige sociale 
onderlaag.

Ben Groen
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VAN DE REDACTIE
ONKRUID

Met onkruid is het als met de belastingen, iedereen heeft er tegen wil en dank 
mee te maken. Het is ook niet het meest geliefde onderwerp, alleen als grap 
hoor je "het onkruid staat er weer lekker bij". Toch komt er, als je er goed naar 
kijkt, misschien iets van bewondering op. Het is toch fantastisch hoe deze 
plantjes zich aan de hun zeer vijandige (mensen)wereld aanpassen. De overle
vingsstrategieën zijn gebouwd op snelle groei, een hoge zaadproductie, 
ondergronds wortelstelsel, regeneratie van een afzonderlijk blad of zeer kleine 
stukjes daarvan. Het meest bekend zijn wel de springklaver, sommige Cras- 
sula's, kleine kruisbloemigen en verschillende soorten muur.
Springklaver is de erkende kampioen. Als een hond zijn vlooien, zo springen de 
zaadjes in het rond. En hoe mooi is de natuur, juist in dat hoekje waar u slecht bij 
kunt, daar komen ze neer. Veertien dagen met vakantie en zie, de populatie is 
vernieuwd. Als springklaver eetbaar was, dan was het voedselprobleem op
gelost. Wat een productie, wat een groeikracht. Het plantje is een toonbeeld 
van aanpassing aan de kunstmatige omstandigheden die door de mens zijn 
geschapen. Vooral hier weet het zijn concurrentiekracht te gebruiken. Kale 
grond weet de springklaver goed te benutten, maar kwam u de plant in een 
goed groeiend gazon tegen? Misschien een enkele, de plant kan daar niet tegen 
de gevestigde vegetatie op. En volgens de wet van Darwin zullen we steeds de 
zwakkelingen uitselecteren. De springklaver, of gehoornde klaverzuring of 
Oxalis corniculata heeft in onze kassen een gouden toekomst.
Ik durf het eigenlijk niet te vertellen, maar er bestaat zelfs een cultivar van de 
springklaver met paars blad. En die wordt ook nog gekweekt. Misschien een 
geschikt verjaarsdagcadeautje v o o r... ?

Ondanks alle ellende hebben succulentenliefhebbers nog het geluk dat 
mimicry-techniek niet voorkomt bij onze kasonkruiden. Hierbij gaat het onkruid 
vermomd als het cultuurgewas. Berucht zijn bepaalde grassoorten bij rijstcul
tuur. Pas tijdens de bloei zijn de onkruiden met zekerheid te herkennen en dan is 
het te laat.
De strijd tegen het onkruid is niet te winnen en net als een huilende baby kun je 
het niet erg lang negeren. Maar het hoort bij de hobby als doorns bij cactussen. 
Dus wieden maar. Zo lang u succulenten kweekt.

Ben Groen

BIJ DE OMSLAGFOTO:
Tephrocactus (?)ovallei. Het vraagteken staat niet voor niets bij de naam, aangezien het determine
ren van exemplaren in cultuur een hachelijke zaak is. Het geslacht Tephrocactus bestaat waarschijn
lijk uit een aantal variabele soorten met een groot verspreidingsgebied, waarvan vele vormen als 
zelfstandige soort zijn beschreven. Volgens de moderne taxonomische inzichten is Tephrocactus 
slechts een subgenus van Opuntia.
Dit alles neemt niet weg, dat deze Tephrocactus een sterke plant is die fraaie zoden vormt en bij 
voldoende grootte schitterend bloeit.
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OP DE GROEIPLAATSEN
EU PH O RBIA H A N D IEN SIS OP HET EILAND  
FU ERTEVEN TU RA

J.R.P. VAN HOEY SMITH

Gedurende een verblijf met mijn familie op Gran Canaria gebruikte ik de tijd en 
gelegenheid om één dag naar Fuerteventura te gaan. Het doel was om Euphor
bia handiensis in zijn natuurlijke omgeving te fotograferen. Deze Euphorbia is 
één van de meest bedreigde soorten uit het rode boekje.

Al jaren had ik contact met verschillende botanische tuinen op de Canarische 
Eilanden, en wel om zaad te verkrijgen. Elke keer - als ik al antwoord kreeg - was 
het niet de goede tijd voor het verzamelen van zaad en zouden ze het wel in 
gedachten houden. Dat was echter alles wat ik van hen hoorde. De informatie 
die ik over Euphorbia handiensis kon krijgen, was dat deze groeit naast een klein 
dorpje genaamd Morro Jable, aan de voet van het Handia-gebergte aan de 
zuidkust. Plaatselijk noemt men het het Jandia-gebergte en in het Spaans 
wordt dit uitgesproken met een g. Ik vond dezelfde informatie reeds in 
bestaande literatuur, doch wel waardevol was het detail dat ze zouden groeien 
in de nabijheid van een rond, w it waterbassin.

Gewapend met deze informatie en tezamen met mijn zoon en schoonzoons 
nam ik het vliegtuig van het vliegveld van Las Palmas naar Puerto del Rosario op 
Fuerteventura, huurde daar een terreinwagen en vertrok naar Morro Jable. Hij, 
die Euphorbia handiensis het eerst zag, zou een beloning krijgen.
Het eerste waterbassin waarbij we stopten, leverde geen resultaat op. Het 
tweede bassin waren we al bijna voorbij toen één van mijn schoonzoons 'stop!' 
riep. Hij had de beloning gewonnen.
Ze groeiden in slechts één vallei van ongeveer 50 ha. De planten waren absoluut 
schitterend en we waren erg gelukkig dat er ook jonge exemplaren van één tot 
tien jaar tussen stonden. Dit bewees dat deze soort nog de nodige levenskracht 
bezit. Schapen en geiten liepen gewoon op deze rotsen te grazen en waar
schijnlijk hadden ze een aantal stengeltjes afgebroken, die verdroogd op de 
rotsen lagen. Hoewel we van plan waren alleen foto's te nemen, hebben we 
toch die paar verschrompelde stukjes meegenomen. Ze vormen thans in de 
succulentenkas van het Arboretum Trompenburg een welkome aanvulling van 
de gespecialiseerde Euphorbia-collectie.

Op de Canarische Eilanden is de ontwikkeling van het toerisme de grote 
bedreiging van de planten. Het klimaat is ideaal voor mensen die behoefte 
hebben aan zon en zwemmen en dientengevolge wordt de hele zuidkust van 
Fuerteventura volgebouwd met hotels en bungalowparken, de één nog groter 
dan de ander. Het dorpje Morro Jable had zich al uitgebreid met talloze hotels 
en dat gaat in een sneltreinvaart door. Weldra zullen ze de Euphorbia-vallei 
hebben bereikt. Daarom moet volgens mij de gehele omgeving tot nationaal 
park moeten worden verklaard, en wel zo spoedig mogelijk. Bovendien zou het 
moeten worden voorzien van een omheining en bewaking. Gezien de Spaanse 
situatie zal dit wel onhaalbaar zijn. Daar Euphorbia handiensis bovendien zeer 
spaarzaam bloeit en zaad draagt, vrees ik voor het voortbestaan van deze soort 
in het wild.
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Euphorbia handiensis bij Morro Jable op Fuerteventura

Gelukkig staat er in de botanische tuin van Las Palmas, Viera y Clavijo, een 
grote groep van deze planten, die waarschijnlijk ook zaad dragen. Ook in andere 
verzamelingen is de plant niet zo zeldzaam. Het zal dus wel één van die planten 
worden die in het wild zijn uitgestorven, maar nog wel in botanische tuinen 
worden bewaard. Helaas bestaan hiervan meerdere voorbeelden.

Groene Wetering 46, 3062 PC Rotterdam
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TAXONOMIE
TWEE NIEUW E S ER IE S IN HET M AM M ILLARI A- 
O N D ER G ESLA CH T CR YPTO CA R PA

A. KEIZER

In het ondergeslacht Cryptocarpa dat in Succulenta (1990) werd beschreven 
dient een onderverdeling in series te worden aangebracht. De serie Longiflorae 
werd reeds door Hunt (1971) beschreven, doch voor de twee nieuw te onder
scheiden series Napinae en Guelzowianae zijn nog geen beschrijvingen. Deze 
volgen hieronder.

SERIES NAPINAE A. KEIZER SERIES NOV.
Corpus plus minusve globosum surculis paucis. Spinae rectae vel paululo curvatae. Corolla tubus 
brevis usque ad 5 cm in diametro. Fructus parvus seminibus paucis dimidio basali in corpore 
involuto. Species typica: Mammillaria napina J. A. Purpus.

Lichaam min of meer bolvormig, weinig spruitend. Doorns recht tot iets gebo
gen. Bloemen tot 5 cm in diameter met korte kroonbuis. Vruchten klein, met 
weinig zaden, onderste helft in het plantelichaam ingebed. Typesoort: Mam
millaria napina JA . Purpus.

SERIES GUELZOWIANAE A. KEIZER SERIES NOV.
Corpus depresse globosum. Flores valde magnae, usque ad 6 cm in diametro. Corolla tubis brevis, 
circiter 5 mm longus. Fructus subglobosus rubidus partim in corpore involutus. Species typica: 
Mammillaria guelzowiana Werdermann.
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Lichaam afgevlakt bolvormig. Bloemen zeer groot, tot 6 cm diameter, met korte 
kroonbuis, circa 5 mm lang. Vrucht bijna bolvormig, roodachtig en voor een 
deel ingeklemd in het plantelichaam. Typesoort: Mammillaria guelzowiana 
Werdermann.

In samenwerking met de andere leden van de Mammillaria Werkgroep Noord 
wordt deze indeling in het volgende artikel nader toegelicht.

Met dank aan de heer G. E. Sterenborg voor het opstellen van de Latijnse diagnose.

Westeinde 96, 9636 CE Zuidbroek

DE SERIES VAN HET M AM M ILLARIA-ONDERGESLACHT 
CRYPTOCARPA

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

Na het verschijnen van onze publicatie in Succulenta over het ondergeslacht 
Cryptocarpa en de uiteenzetting op de jaarvergadering van de Arbeitskreis für 
Mammillarienfreunde in Emsdetten ontstond een discussie met dr. Eggli 
(Zürich), die van mening was dat er reeds een ondergeslacht Longiflora 
bestond, met als typeplant Mammillaria longiflora (BrEtR)Berger. Een nader 
onderzoek wees uit dat door H. Bravo Hollis in 1982 een voorstel was gedaan 
om de taxonomische rang van de serie Longiflorae Hunt te verheffen tot 
subgenus (ondergeslacht). Dit voorstel werd echter niet verder uitgewerkt, 
doch slechts zijdelings vermeld. In praktijk heeft dit voorstel geen effect gesor
teerd of navolging gevonden. Hunt heeft ook in zijn later overzicht in 1987 met 
geen woord gerept over dit voorstel en wij hebben zijn indeling van de serie 
Longiflorae dan ook ongewijzigd overgenomen (zie voor een indeling van het 
gehele geslacht Mammillaria ook het aprilnummer van Succulenta 1991, bladzij 
83).
Een aanvulling op deze publicatie is echter gewenst omdat het ondergeslacht 
Cryptocarpa Keizer door de Mammillaria Werkgroep Noord werd onderver
deeld in drie series, te weten Longiflorae, Napinae en Guelzowianae. Deze 
onderverdeling is reeds door Hunt in zoverre aangeduid, dat hij in zijn beschrij
ving van de serie Longiflorae opmerkt dat Mammillaria napina en M. deherd- 
tiana geen directe verwanten zijn van M. longiflora, M. saboae en M. theresae, 
terwijl M. guelzowiana door hem in dit verband helemaal niet wordt genoemd. 
Daar de werkgroep het ingezonken vruchtbeginsel als kenmerk van het onder
geslacht Cryptocarpa beschouwt - terwijl de vrucht eveneens min of meer in het 
lichaam is verborgen - is het duidelijk dat alle bovengenoemde Mammillaria- 
soorten in dit ondergeslacht dienen te worden ondergebracht, doch wel in 
verschillende series.
De serie Longiflorae werd reeds door Hunt (1971) beschreven en blijft onverkort 
gehandhaafd. Een afzonderlijke serie Napinae is naar onze mening gewenst, 
mede gezien de van de Longiflorae afwijkende vindplaatsen van M. napina en 
M. deherdtiana. Door Keizer is in het begeleidende artikel de beschrijving 
gepubliceerd, evenals die van de serie Guelzowianae. We vestigen de aandacht 
op het feit dat Backeberg (1961) gewag maakt van een onderserie Napinae, 
doch een Latijnse beschrijving werd niet gegeven. Hij beperkte zich tot de
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opmerking dat het lichaam een penwortel bezit en dat de bloemen wijd 
geopend en groot zijn. M. deherdtiana kon door hem in dit verband nog niet 
worden genoemd, daar deze soort pas in 1969 werd beschreven. Voorts ont
breekt iedere beschrijving van de bes en de zaden. Het komt ons derhalve voor 
dat de door Keizer gegeven definitie de serie Napinae op de juiste wijze 
weergeeft.
Wij hebben de in 1978 gevonden en in 1983 door Glass en Foster beschreven M. 
hernandezii nog niet in onze indeling opgenomen. Hoewel deze soort zonder 
enige twijfel in het ondergeslacht Cryptocarpa thuishoort, kunnen we hem 
hierin nog geen definitieve plaats toewijzen. Uit een recent artikel van Mad- 
dams en Walton (1990) blijkt dat de bessen zich ontwikkelen en verblijven in het 
plantelichaam. De auteurs vermelden voorts dat deze soort ondanks de korte 
bloembuis veel overeenkomst vertoont met de saboae-groep, waar Reppenha- 
gen hem bij heeft geplaatst. In hun originele beschrijving wijzen Glass en Foster 
op de oppervlakkige gelijkenis met M. solisioides wat de doorns betreft. Hunt 
verwerpt deze argumenten nogal bruusk met de opmerking dat de auteurs geen 
overtuigende argumenten aanvoeren om deze nieuwe soort te onderscheiden 
van M. napina. Het zou een dwergvorm of iets dergelijks van M. napina kunnen 
zijn. Zolang deze Mammillariakenners bij uitstek hierover nog geen eensluidend 
standpunt hebben ingenomen en we nog geen besontwikkeling hebben kun
nen waarnemen, onthouden we ons van een indeling van M. solisioides in enige 
serie van het ondergeslacht Cryptocarpa.
Ten aanzien van de (monotypische) serie Guelzowianae - eveneens door Keizer 
in dit nummer beschreven - merken we op dat bij M. guelzowiana sprake is van 
een combinatie van kenmerken die niet voorkomen bij de overige Mammilla- 
ria's. Er bestaat weliswaar op het eerste gezicht een grote gelijkenis met M. 
bocasana, doch de bloemen en bessen wijken teveel af om te spreken van een 
verwantschap met de Stylothelae. Het gedeeltelijk inklemmen van de zaadbes 
in het plantelichaam is voor de werkgroep aanleiding geweest om deze soort op 
te nemen in een aparte serie in het ondergeslacht Cryptocarpa.
We hebben niet voldoende argumenten kunnen vinden om de visie van Hunt 
over te nemen en deze soort in de serie Ancistracanthae onder te brengen. 
Integendeel, we zijn de mening toegedaan dat in de serie Ancistracanthae geen 
sprake is van homogeniteit en dat een verdere differentiatie van deze serie in de 
toekomst op grond van morfologische en geografische argumenten noodzake
lijk zal zijn. Een eerste aanzet hiervoor is reeds te vinden in het artikel van J.J. de 
Morree (1988), die een andere visie ontwikkelt op de serie Ancistracanthae en 
onder meer de naam Fimbriatae invoert voor een groep uit deze serie, zonder 
deze als afgerond geheel te presenteren. De Mammillaria Werkgroep Noord zal 
in een later stadium van haar studie over dit onderwerp de indeling van de serie 
Ancistracanthae ter discussie stellen.

Kolhorsterweg 10, 9987 NL Zijldijk
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KRITISCH BESCHOUWD
HET GESLACHT GYM NOCALYCIUM  IN ZUID-BRAZILIË EN 
URUGUAY ( 2 )

KARL HEINZ PRESTLÉ

Gymnocalycium uruguayense Br & R

Zoals blijkt uit de groeiplaatsanalyse, waarvoor 35 groeiplaatsen ter beschikking 
stonden, is G. uruguayense tot op heden volkomen foutief beoordeeld. Erwerd 
geen rekening gehouden met de evolutiegroepen. Steeds werden planten op 
enkele criteria als bloemen, zaden en habitus beoordeeld.
De analyse toont aan dat wij binnen G. uruguayense een groot aantal vormen 
vinden, die echter zijn te verdelen in drie zonegroepen. Binnen zo'n zonegroep 
kan een grote complexiteit aanwezig zijn, waarbij het juist kan zijn bepaalde 
populaties als eigen variëteit of vorm te beschouwen. De uitspraken van 
sommige Gymno-specialisten, bijvoorbeeld op basis van de zaadmorfologie, 
moeten in twijfel worden getrokken, daar vaak van enkele exemplaren is 
uitgegaan en geen kennis aanwezig is van de verhouding tussen populatie en 
evolutiegebied. Bij de beoordeling van G. uruguayense is de ligging van de 
groeiplaats uitermate belangrijk, daar pas dan te zien is om welk evolutietype 
het gaat en welke criteria bij de beschouwing belangrijk zijn. De planten uit de 
evolutiezones 1 en 2 vertonen in zekere mate een groepshabitus, terwijl de 
planten van zone 3 op grond van het overgangskarakter zeer variabel zijn.

Gymnocalycium spec. Schl 125. Een vorm 
van Gymnocalycium uruguayense met veel 
ribben. Opgekweekt uit in het wild verza
melde zaden van H. Schlosser.

Foto's: K.H. Prestlé

De vormen uit zone 1 ( = blauwe stippen)
De vormen van zone 1 (zie de kaartjes in het maartnummer van Succulenta) 
hebben zich geëvolueerd in geologische formaties uit het Precambrium met een 
geologische ouderdom van 1500-1800 miljoen jaar. De planten zijn in het 
algemeen typische weide- en graslandbewoners, hebben een krachtige pen- 
wortel, zijn afgeplat bolvormig, in groepen groeiend. Het zijn compacte planten 
die in de cultuur sterk vertakken. De bloemen zijn verhoudingsgewijs groot met
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Gymnocalycium spec. Schl 102. 
Plant uit het wild, Tambores in mid
den Uruguay.

een vrij lang receptaculum. In de droge tijd trekken de planten zich in de bodem 
terug. De planten worden niet zeer groot, de ribben zijn meestal vlakrond en de 
doorns zijn meer of minder aanliggend.
Namen die behoren bij planten uit deze zone, zijn G. netrelianum, G. leeanum 
en G. hyptiacanthum  (sensu Schütz).
Tot op heden konden 15 groeiplaatsen worden vastgelegd, waarbij er wel van 
moet worden uitgegaan dat dit gebied thans zeer intensief in cultuur is geno
men. Vele groeiplaatsen zullen dus zeker hieraan ten offer gevallen zijn. 
Opvallend is dat de planten van groeiplaats 16, de tot nu toe noordelijkste uit 
deze groep, een sterk groenachtig gele bloem bezitten. Dit duidt mogelijker
wijze reeds op de invloed van G. denudatum, die thuishoort in het gebied van 
Pedras-Altas (grensgebied Rio Grande do Sul). Opmerkelijk is dat G. uru- 
guayense uit groep 1 niet is doorgedrongen in de naburige jonge, geologische 
formaties uit het Kenozoicum (het gele gebied op de kaart) noch in die uit het 
Ordovicium (bruine kleur). Dit duidt erop dat deze evolutiegroep sterk afhanke
lijk is van de formaties uit het Precambrium, die kalkvrij zijn en een zuurgraad 
hebben tussen 5,5 en 6,0.
Volgens Herter (zie Krainz, Die Kakteen) groeit G. artigas bij Durazno, dat is 
binnen zone 1. Deze opgave is niet juist en toont aan hoe weinig men bestaande 
literatuur moet geloven. Bij Durazno groeien vrijwel geen cactussen! Dit gebied 
heeft een zeer humide structuur, de aarde is vet en deels zelfs zwartbruin. Af en 
toe groeit hier een Malacocarpus, verder niets. G. artigas groeit bij Artigas aan 
de Braziliaanse grens, 250 km noordelijker.

De vormen uit zone 2 (=  blauwe stippen met gele rand)
De Gymnó's uit zone 2 verschillen van die van zone 1. Ze komen voor in een 
gebied met een totaal andere geologische ouderdom. De hier aan te treffen 
formaties stammen uit het Krijttijdperk, dat is zo'n 65-140 miljoen jaar oud. Het 
gebied is van vulkanische origine, is krijthoudend en poreus. De planten zijn in 
het algemeen groter, groeien enkelvoudig maar soms in groepen (dan wel op de 
aarde) en hebben dikwijls krachtige, bijlvormige ribben. De bloemen hebben 
een korte buis en zitten vaak diep tussen de krachtige doorns.
Een typerende vorm uit dit gebied is Gymnocalycium species Tolomban. Teza
men vertegenwoordigen de hier aangegeven tien populaties de 'typische' G. 
uruguayense, alhoewel ze onderling toch zeer variabel zijn.
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De vormen uit zone 3 (gele stippen)
De groeiplaats in deze zone is binnen het verspreidingsgebied van G. uru- 
guayense zeker het meest interessant. We hebben hier te doen met plantenvor- 
men die een zeer grote variabiliteit vertonen en daarmee verduidelijken dat deze 
zone kan worden gezien als het overgangsgebied tussen twee soortgroepen. 
Hier hebben zich al nieuwe vormen ontwikkeld, die in de loop der tijd het thans 
geldende beeld van G. uruguayense volledig zullen veranderen (indien ze dan 
nog niet uitgeroeid zijn).
De in dit gebied gevonden populaties (tien groeiplaatsen) staan in contact met 
de nieuwe vormen van G. denudatum (drie groeiplaatsen) uit hetzelfde gebied. 
Ze bewijzen eens te meer de theorie van Darwin over de voortdurende verande
ring van soorten en vormen.
In tegenstelling tot de in de literatuur vermelde vermoedens - onder andere 
Backeberg - dat het hier gaat om hybriden, ben ik van mening dat we deze 
interessante nieuwe vormen als 'nieuwe evolutievormen' moeten beschouwen. 
Ze hebben zich reeds gestabiliseerd en komen voor 100% vormzuiver uit zaad 
voort; mogelijkerwijze zijn dit de soorten van de toekomst. Enkele van deze 
nieuwe vormen, zoals G. uruguayense var. rosada Fric zijn al meer dan 70 jaar 
bekend, andere zijn pas kortgeleden ontdekt. Al deze nieuwe vormen hebben 
gemeen dat zij niet in het soortbeeld van sommige biologen passen en daarom 
weinig of geen aandacht krijgen.
Van bijzondere betekenis zijn ook de aan de Braziliaanse kant van de grens 
gevonden vormen van G. uruguayense met ronde ribben en klein lichaam. Deze 
vondsten tonen aan dat het oorspronkelijke beeld van G. uruguayense verou
derd is en niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Evenals de Gymno's uit 
zone 1 in Uruguay groeien de Braziliaanse uruguayense-vormen in vlakke gras
en weidegebieden. Ze zijn zeer moeilijk te vinden. Het grote verspreidingsge
bied van Livramento via Paso da Guarda to t Alegrete maakt aannemelijk, dat 
deze tak van G. uruguayense mogelijk verbonden was met de Argentijnse 
Gymno's.
Een buitenbeentje van de in Uruguay voorkomende Gymno's is G. schroederia- 
num. Vrijwel zeker heeft deze Gymno zijn oorsprong in Argentinië, hetgeen 
wordt bevestigd door de ligging van de groeiplaatsen aan de Rio Uruguayana 
en de aanwezigheid van populaties van deze soort aan de Argentijnse zijde. Op 
de kaart is deze soort aangeduid met nr. 13 en een blauwe stip met rode rand.

In Succulenta 1990 op bladzij 27-31 werd door H. en W. Till de nieuwbeschrij- 
ving gegeven van G. rauschii. Teneinde een volledig overzicht te geven, werd 
deze soort onder nummer Tl (blauwe stip met rode rand) op de kaart aangege
ven. Deze Gymno komt in het Trias-gebied voor en neemt daardoor een nog 
onopgehelderde uitzonderingspositie in. Of die aparte plaats gerechtvaardigd 
is, kan pas worden vastgesteld na grondig onderzoek op de standplaats.

(Wordt vervolgd)
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VORM EN FUNCTIE
ANATOMISCHE AANPASSINGEN BIJ CACTUSSEN 

1. Doorns en areolen

JAN JAAP DE MORREE

Bij deze Frailea is de ontwikkeling van de zijscheuten (zijstengelsI uit de areolen goed zichtbaar

Weinig cactusliefhebbers verzamelen cactussen vanwege het feit dat ze zo 
goed bestand zijn tegen droogte. Hoewel dit één van hun meest karakte
ristieke kenmerken kan worden genoemd gaat het de verzamelaars vermoe
delijk meestal om esthetische eigenschappen van doorns en bloemen. De di
versiteit daarin is dan ook bijzonder groot. De doorns hebben zich vanaf hun 
verschijning in de evolutionaire processen bij Pereskia's en Rhodocactussen 
verder ontwikkeld. Bij Pereskia is er nog sprake van een groepje uitstralende 
rechte gladde prikkers, maar de mogelijkheden worden bij de later ontwikkel
de geslachten steeds extravaganter. Een paar voorbeelden die iedereen 
weer anders kan invullen, laten wat mogelijkheden de revue passeren.
Bij Tephrocactus diadematus, Leuchtenbergia principis en Toumeya pa- 
pyracantha zijn de doorns omgevormd tot lange platte, grasachtige structu
ren, waardoor ze in de steppe niet opvallen. Bij Mammillaria theresae en M. 
pennispinosa zijn de doorns bezet met dunne zijuitsteeksels, zodat elke 
doorn op een veertje lijkt. Oreocereus trollii en Cephalocereus senilis (de
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grijsaard) ontwikkelen w itte  haarachtige golvende pruiken en Lophophora  
williamsii slechts zachte w itte  penseeltjes Ferocactus en Machaerocereus 
eruca staan als gladiatoren met degens gereed, terw ijl de aaibaarheidsfactor 
van Epithelantha micromeris, de cephaliums van Melocactussen en van 
Mammillaria plum osa  onmiskenbaar hoog is. Ik moet ervoor waken dat mijn 
kinderen in hun aai-enthousiasme de pol Mammillaria plum osa  niet verslij
ten. Sommige soorten hebben hun aanspraken op zichtbare doorns laten va
ren zoals A strophytum  asterias, de Ariocarpussen en Blossfeldia's. Weer 
andere zoeken het in een verm om m ing zoals de bekende Pelecyphora aselli- 
formis of pissebedcactus. In een afbeelding in het boekje van Bartloth is een 
fraaie REM-foto weergegeven van zo'n areool met doorns. Daarop is te zien 
dat er meer van een vreemde plaatvormige structuur sprake is dan van een 
bundeltje doorns.
En dan te bedenken dat al die diversiteit een om vorm ing is van w at bij ande
re planten gewone bladeren zijn. Daar komen die doorns namelijk vandaan. 
Laten we eerst voorop stellen dat cactusdoorns niet verward dienen te w or
den met stengelstekels zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen bij rozen, hoe
wel die ook, maar biologisch ten onrechte, doorns worden genoemd.

i 1 M

A

3

DC

Tak-areool analogie bij bladplanten en cactussen. Tekening A is een sterk geschematiseerde stengel 
van een bladplanten B, C en D zijn respectievelijk een Opuntia, een Rebutia en een Mammillaria. De 
letter M geeft het groeipunt (topmeristeem) aan.
1. Blad of bladaanleg.
2. Bij A een zijknop voorde zijstengel en bij B, C en D een areool. In alle drie de cactusvoorbeelden 

bevindt de bladaanleg zich direct bij de areoolaanleg.
3. Tepel (tekening D).
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EVENEMENTENKALENDER 1991
22-23 Juni Tentoonstelling van de afd Den 

Helder, info W.Lohrengel 
02230-25777.

29 Juni Plantenbeurs afd. Dordrecht 
en omstreken, info in het April
nummer.

29 Juni Open dag en plantenliefheb- 
bersmarkt tgv Agragrische 
Open Dag in het Land van 
Heusden en Altena, info in het 
Aprilnummer.

30 Juni 10e Open-Deur-Dag bij 10 
leden van Grusonia, info bij 
J.Keirse 050-824660.

24 Aug Ruilbeurs afd. West Brabant, 
info in het Aprilnummer.

31 Aug Succulentenbeurs van het 
Oosten, info in het Februari
nummer.

31 Aug Hoya themadag bij fa van Don
kelaar.

7 Sept Cactus- en vetplantenmarkt te 
Nijmegen.

7-8 Sept ELK te Blankenberge, info in 
het Mei-nummer.

22 Sept Internationale Succulenten
beurs, afd Leuchtenbergia in 
het Dienstencentrum te 
Schilde, info bij F.Hofkens, St 
Jobsesteenweg 93,2930 Bras
schaat, België.

5 Okt Cactusbeurs van het Noorden 
te Zuid Laren, info in het April
nummer.

26 Okt Euphorbia themadag bij fa van
Donkelaar.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Achterhoek.
Juli, bijeenkomst het programma is nog niet 
bekend.
Afd. Amsterdam.
21 Juni, laatste bijeenkomst voor de zomer te 
verzorgen door eigen leden.
Plaats: ” De Rietwijker” 3e Schinkelstraat 9, 
Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
19 Juni, avondbezoek aan kwekerij van Workum 
te Herveld.
22 Juni, kasbezoek bij fam. Venema.
Afd. Brabant-België.
28 Juni, praatcafe met onderlinge ruilbeurs. 
Plaats: Horteco, de Bavaylei 119 Vilvoorde. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. Gouda e.o.
20 Juni, ????????
Plaats: ”  ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e.o.
27 Juni, ruil en praatavond. Plant van de maand 
WIGGINSIA.
Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

Afd.Den Helder e.o.
22-23 Juni, tentoonstelling.
Afd. Nijmegen.
2 Juli, kasbezoek bij fam van Zuylen.
6 Aug, kasbezoek bij W. v.d. Heyden en J. Rey- 
nen.
Afd. Noord- en Midden Limburg.
22 Juni, afdelingsexcursie naar regio Helden- 
Sevenum.
Afd. Ysselstreek.
22 Juni, vanuit Zutphen een excursie naar Noord 
Nederland.
28 Juni, ruilavond bij hr Korf te Twello.
Afd. Zeeland.
28 Juni, bijeenkomst met enten in de praktijk en 
rots- en rotstuinplanten.
Plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN.
Caótusweelde Noorderkempen.
18 Juli, discussie-avond en interne plantenruil. 
Plaats: Lokaal "Vogelzang” , Miksebaan 25, 
Brasschaat. Aanvang 20.00 uur.
Grusonia.
22 Juni, "de Groentjes”  in de kas van een liefheb
ber.
30 Juni, opendeur bij een tiental leden in de 
streek Tielt-Deinze.
9 Aug, van de Pre-historie tot in de huiskamer 
door Nico Uittenbroek.
Plaats: Don Bosco te Torhout. Aanvang 20.00 
uur.
Islaya.
2 Aug, cactussen mijn hobby door M. Bruyneel. 
Plaats: R.B.S./R.M.S., Stationstraat 82, Aalter. 
Aanvang 20.00 uur.
Leuchtenbergia.
19 Juli, de rotstuin in de 4 seizoenen door 
J.Keirse.
Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44,
Schilde. Aanvang 20.00 uur.

Cactus- en Hobby Kwekerij
J. Speijcken

De enige echte in Limburg.
Bij ons vele soorten cactussen 

en andere succulenten. 
Verzending mogelijk. 

Excursies vooraf aanvragen 
wegens grote drukte.

Elke dag behalve zondag geopend 
en woensdagmiddag gesloten. 

Maasstr. 12 - 5871 AV Broekuizenvorst 
(bij Lottum) - Tel. 04763-1762
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ONDERZOEK NAAR HET OPZETTEN VAN EEN TWEEDEHANDS BOEKENMARKT OP DE 
NAJAARSVERGADERING.

Het huidige maar ook voorgaande besturen van Succulenta zijn al jaren op zoek naar mogelijkheden 
om de najaarsvergadering extra attraktief te maken.
Er is een voorstel om voor of na deze vergadering een tweedehands boeken en tijdschriften markt op te 
zetten.
De bedoeling is om hiervoor een coördinator te zoeken die een en ander gaat opbouwen.
Op de komende najaarsvergadering op 2 Nov zal als proef en eerst op bescheiden schaal worden 
bekeken of dit idee haalbaar is.
Daarom doet het bestuur nu een oproep aan de leden die boeken willen schenken of verkopen om 
kontakt op te nemen met ondergetekende.
Deze boeken of tijdschriften zullen minimaal 4 weken voor aanvang van de vergadering bij de 
coördinator terecht moeten komen.
Meenemen op de vergaderdag zelf is ook mogelijk, maar ook hierover even tijdig afstemmen.
De bedoeling is dat deze markt financieel zichzelf bedruipt, eventuele positieve saldi komen aan de 
verenigingskas ten goede.
Maar ook hiervoor geldt dat het in eerste instantie een extra service naar de leden is.

Namens het bestuur van Succulenta 
W. Alsemgeest tel 03484-1083

WEEKEND-ARRANGEMENT MET BEZOEK AAN ZEEUWSE LIEFHEBBERSTUINEN

Tijdens het weekend van 6 en 7 juli a.s. organiseert de Provinciale VVV Zeeland een weekend- 
arrangement voor tuinierders en liefhebbers van tuinen. Zeeland kent een aantal particuliere liefheb- 
berstuinen met interessante tuinaanleg en fraaie bloemen en planten. Op slechts enkele dagen per 
jaar worden deze tuinen voor het publiek opengesteld.
Rondom dit thema werd een speciaal weekend-arrangement samengesteld, dat behalve verblijf, ook 
entree’s tot bedoelde liefhebberstuinen bevat, een geïllustreerde plantenlijst van planten die o.m. in de 
tuinen te bezichtigen zijn en een lijst van te bezoeken kwekerijen, waar de bijzondere planten te 
verkrijgen zijn. Bij een bezoek aan deze kwekerijen ontvangen de arrangementsgasten een aardige 
attentie.
Voor nadere informatie kunt zich wenden tot de Provinciale VVV Zeeland, t.a.v. mevr. M. de Muynck- 
Hovestadt, tel. 01180-33000.

Middelburg, april 1991

ZATERDAG 29 JUNI OPEN-DAG EN PLANTENLIEFHEBBERSMARKT
Naast de grote show-kas zijn een aantal andere kassen te bezichtigen.
Tevens wordt een liefhebbersmarkt georganiseerd, waaraan een aantal 

plantenliefhebbersverenigingen en -groepen deelnemen.

Aanwezig zijn o.a. Succulenta, Asclepios, liefhebbers van rotsplanten, Fuchsia’s, 
vleesetende planten, de Geranium- en Pelargoniumvereniging, Bonsai-vereniging, 

Oranjerie-vereniging en de KMTP.
Ook zijn er enkele liefhebbers/kwekers aanwezig 

met interessante planten voor de verkoop.

Op deze dag zal de bekende auteur van plantenboeken Wim Oudshoorn aanwezig zijn 
om het verschijnen van zijn nieuwste boek over 

Cactussen en Vetplanten luister bij te zetten.

De dag vindt plaats op ons bedrijf Laantje 1 in Werkendam van 9-17 uur.

Noteer nu vast: Hoya Themadag 31 augustus en Euphorbiadag 26 oktober 1991.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 150983

47



HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641
Openingstijden:

Jp;r 1 Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 uur
13.00-16.00 uur

ilipllHl Van Astrophytum tot Zygocactus
U vindt het allemaal op dit vertrouwde adres

NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW
Een encyclopedisch werk voor cactusliefhebbers:

Richard Wolf
WEGWEISER DURCH DIE DEUTSCHE KAKTEENLANDSCHAFT

Inhoud: een reisgids met de ” Orts- und Fachgruppen” in het verenigde Duitsland, 
instellingen, botanische tuinen, kwekerijen, tijdschriften, collecties en 

interessante historische bijdragen.
330 p., prijs slechts DM 14,80 (+ verzendkosten DM 5,80)

Te bestellen bij: Richard Wolf -  Verlag für Fachliteratur 
Steubenstr. 33, D W-6070 Langen

FRANS NOLTEE
Ruim 1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS sortimentslijst aan.
Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht 

Tel. 078-124200/010-4420776

Geopend van 30 maart tot 1 november op zaterdag van 10 tot 3 uur. Verder op afspraak.

D O U G  A N D  V IV I  R O W L A N D ,
2 0 0  S P R IN G  R O A D , K E M P S T O N . 
B E D F O R D , E N G tA N D  M K 4 2  8 N D .

CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Bankastraat 10 
2585 EN ’s-Gravenhage
Tel. 070-3505648
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SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992!

DEN HAAG -ZDETERMEER1992

Zo langzamerhand beginnen er toezeggingen binnen te komen, die het ons mogelijk maken een beter 
beeld te krijgen van de mogelijkheden. Het is nog altijd zo dat de fraaiste ideeën toch alleen maar 
verwezenlijkt zullen kunnen worden met brede steun vanuit onze gehele vereniging. Uit diverse 
Afdelingen bereiken ons reeds, soms via via, berichten over voorgenomen aktiviteiten.
Van de Afdeling Dordrecht ontvingen we ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan de toezegging dat 
er op korte termijn de kontributieopbrengst van een half jaar overgemaakt zal worden. Een idee dat 
navolging verdient. De Afdeling Utrecht zal van haar deelneming aan de landelijke Hortusdag trachten 
een positief saldo over te houden.
Via de Afdeling Rotterdam kregen we een toezegging voor een partij pallets. Heel belangrijk, want het 
scheelt nog al bij het opwerpen van een heuvel van twee meter hoogte, als je een basis kunt leggen 
door pallets op te stapelen in plaats van vele kruiwagens grond aan te moeten voeren en naar binnen te 
kruien. We kunnen nog meer pallets gebruiken!
Van de Firma Ubink in Kudelstaart krijgen we de beschikking over een aantal echt grote cactussen, oa. 
meerarmige Espostoa’s, grote rode Fero’s en Echinocactus grusonii. Tijdens de Beurs in Leeuwarden 
kregen we een manshoge zuilcactus. Deze planten zullen straks blikvangers kunnen zijn.
Nico heeft nader gesproken met de heer Van Herk van de Firma Rook uit Krimpen en definitieve 
afspraken gemaakt over de sponsoring van lavastenen, lavagruis en hun bekende lava voor 
substraatkultuur. Een dochteronderneming van deze firma zal de materialen voor de sierbestrating 
leveren.
Bij de Firma Edelman uit Reeuwijk proberen wij de materialen voor onze publiciteitsstand, de zoge
naamde 'Haciënda’, te laten sponsoren.
Met bovengenoemde toezeggingen zijn forse bedragen gemoeid. Volgens onze algemeen voorzitter 
heeft de Firma Van Donkelaar uit Werkendam een bedrag van f  1000 beloofd over te maken. Wie volgt? 
Vanuit de Afdeling Gouda hebben de heren Joop van de Velde en Henny van de Eykhof toegezegd 
platte bakken te zullen uitlenen.
Ons oudste lid, de heer Van Duiken uit Gouda, heeft een groot aantal planten uit zijn welbekende 
verzameling ter beschikking gesteld.
Van de heer Aret, die na een langjarig lidmaatschap zijn hobbyaktiviteiten sterk heeft moeten beper
ken, kregen we een aantal boeken die verkocht zullen worden ten bate van de Succulenta-presentatie 
op de Floriade.
Mevrouw Soleman uit Leuven heeft verschillende gevraagde planten aangeboden, waaronder grote 
Agaves.
U ziet, er begint schot in te komen. Er moet echter nog veel ge-beuren. We herhalen onze oproep aan 
alle Afdelingen: Probeert u op alle mogelijke manieren om geld bijeen te brengen, we werken met een 
zeer beperkt budget en iedere bijdrage zal het mogelijk maken een groter deel van onze plannen uit te 
voeren.
Momenteel ontbreken ons oa. nog toezeggingen voor planten uit de groep Echeveria en aanverwan
ten, die toch een belangrijk onderdeel van het mexicaanse show-gedeelte zullen moeten vormen. 
Van de afgelopen aprilmaand hebben we geleerd dat het ook na de openingsdatum van de Florida (10 
april!) nog behoorlijk zou kunnen vriezen. Het is dus noodzakelijk voor zo’n geval een nood-verwarming 
achter de hand te houden. We zoeken dus naar enkele verwarmingsapparaten, heaters, kachels om 
gedurende de eerste maand zo nodig een zekere minimumtemperatuur te kunnen handhaven. 
Als reaktie op de oproep voor vaklieden heeft de heer Frank Stehouwer uit Papendrecht zich gemeld 
als vrijwilliger-pijpfitter. Welkom in onze groep. We zijn nog op zoek naar een electricien die de klus voor 
de vereniging wil opknappen, wie meldt zich?
Naar het zich laat aanzien zal de kas er begin september a.s. staan, zodat we uiterlijk 1 oktober moeten 
weten op welke materiële en financiële steun we kunnen rekenen.
Tot slot een beroep op alle Afdelingen, als u afspraken heeft gemaakt of toezeggingen heeft ontvangen, 
geef dat dan onverwijld door naar de hieronder vermelde adressen. Het is voor ons belangrijk om te 
weten wat er al geregeld is. Alle geldelijke steun is welkom, heeft u reeds gelden ingezameld of 
beschikbaar, maak deze zo snel mogelijk over, want er zijn natuurlijk al aanloopkosten die betaald 
moeten worden.
Belangrijke kontaktpunten:
Postgiro 680596 tnv. Penningmeester Succulenta te Volkel staat open! Vermeld op uw overschrijving: 
Floriade '92.
Tot op dit moment (eind April) is er fl 2151,50 aan bijdrages binnen gekomen. We missen nog een heel 
stel toegezegde overschrijvingen.
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Nico Uittenbroek, (01829)4068 na 18 uur, voor alle zaken betreffend materiaal en planten.
Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), Joost van Tilborg, Cronestein 17, 2804 EK Gouda voor alle 
andere bijzonderheden.

Wordt vervolgd

Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135

SUCCULENTARIUM OP DE FLEVOHOF.

Iedereen die betrokken is bij onze vereniging Succulenta weet van de cactus- en vetplanten verzame
ling op de Flevohof.
Het belang van die verzameling voor onze vereniging is niet alleen puur wetenschappelijk maar veeleer 
van emotioneel karakter.
Immers in deze verzameling staan planten afkomstig uit verzamelingen van mensen die een zeer groot 
stempel hebben gedrukt op de historie van onze vereniging.
Deze verzameling dreigt in verval te geraken omdat onderhoud te begrotelijk wordt voor de Flevohof- 
organisatie.
De Direktie van de Flevohof moet drastisch snoeien en reorganiseren.
Sedert het Succulentenweekend in 1990 bestaan er via de secretaris goede kontakten tussen de 
Flevohof en de afdeling Flevozoom.
Deze kontakten hebben ertoe geleid dat, na een inventarisatie onder de afdelingsleden, een aanbod 
om bij het onderhoud te helpen aan de Flevohof-direktie gedaan kon worden.
Dit aanbod, gedragen door vrijwel alle afdelingsleden, geldt in principe tot het eind van het jaar. 
Dit leek ons een goede proefperiode voor beide partijen.
Er waren vervolgens voorbereidende gesprekken en werden wat onderdelen op elkaar afgestemd 
waarna we konden overgaan tot het maken van werkschema’s.
Na de eerste twee werkdagen waaraan zo’n twintig leden hebben deelgenomen, kan gezegd worden 
dat zowel de Flevohof als de afdelingsleden zeer enthousiast zijn over de samenwerking.
Maar wat een werk zit er in zo’n kas. Na twintig mandagen van flink aanpoten, moet je aanwijzen waar 
je aan het werk bent geweest anders is het bijna niet te zien. Nu wordt dan ook heel duidelijk wat een 
gigantische klus,zeker voor niet liefhebbers, het onderhouden van zo’n verzameling is.
De leden hopen de verzameling er deze zomer al voor de bezoekers wat beter bij te laten staan en 
hebben er vertrouwen in om aan het eind van het jaar een flink stuk van de achterstand ingehaald te 
hebben.
Aan het eind van deze proefperiode gaan we evalueren of deze ‘adoptie’ gekontinueerd kan worden 
om te trachten deze verzameling weer zo in orde te brengen dat het weer een paradepaardje voor 
Succulenta wordt.

Namens de afdeling Flevozoom, Rikus van Veldhuizen

KAKTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN

Vermoedelijk is een relatief groot aantal leden van Succulenta persoonlijk of via de afdeling lid van de 
Deufsche Kakteen Gesellschaft en krijgt daardoor maandelijks Kakteen und andere Sukkulenten in de 
bus?AI in het vroege voorjaar van 1990 werden wij erop attent gemaakt, dat wij mochten meebetalen 
om het voor de liefhebbers in de voormalige DDR mogelijk te maken om dit tijdschrift gedurende 1990 
gratis te ontvangen. Daardoor moest de prijs voor niet-Duitse leden worden verhoogd van DM 50,- naar 
DM 65,-. Door deze niet onaanzienlijke prijsverhoging zou ook de kwaliteit van de KuaS merkbaar 
hoger worden. Dat laatste moeten we nog even afwachten.
Wat het eerste betreft had ook onze Postbank (na allerlei fusies beduidend minder klantvriendelijk dan 
voorheen) nog een onaangename verrassing. Kon men tot 1 maart 1990 met enige vindingrijkheid de 
provisie tot nul beperken, was dat vanaf die datum ook niet meer mogelijk. Elke storting via bank of giro 
kost nu minimaal f 11,-, waardoor de prijs voor het Duitse tijdschrift voor velen wel erg hoog is 
geworden.
Toch is er een mogelijkheid om de provisie tot DM 1,- te beperken, mits we tot een zekere centralisatie 
komen. Via deze gele pagina’s leg ik belangstellenden dus de vraag voor: Wilt u uw contributie plus 
bankkosten voor Uw lidmaatschap van de DKG (KuaS) beperken tot DM 66,- in plaats van DM 75,-? 
Stuur dan voor nadere informatie een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe 
aan J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Noot van de secretaris.
Dit lijkt mij een uitstekend initiatief en zeker niet alleen voor abonnement op KUAS maar ook voor 
andere buitenlandse abonnementen.
Het kan nooit kwaad om eens te inventariseren of en hoever hier interesse voor bestaat. REAGEREN
DUS!!!!!!!!!!!

Rob de Groot
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SUCCULENTA PLANTENCENTRALE

De oproep in het Februarinummer heeft duidelijk een aantal mensen aangesproken.
Er is een ruim aanbod aan cactussen maar vooral in vetplanten bij de centrale aangemeldt, naar mijn 
overtuiging echt voor elk wat wils.
De gevraagde prijzen lijken zeer redelijk en gaan van fl 0,75 tot fl 3,-.
Ik raad dan ook een ieder aan om de lijst bij mevr van Die aan te vragen.
Door storting van fl 5,- op het gironummer 3960475 Molenweg 56 te Lunteren krijgt U de lijst 
toegestuurd.
Een Succulenta-aktiviteit waar een ieder iets aan kan overhouden!

Rob de Groot.

INFORMATIEGIDS

Op de in maart gehouden Hoofdbestuursvergadering is opnieuw de informatiegids uitgegeven.
Deze keer was naast de verbeterde druk de gids uitgebreid met de statuten en het huishoudelijk 
reglement de wat gegroeide sprekerslijst, catalogus van de landelijke bibliotheek, adressenbestand 
van de afd. voorzitters en secretariaten en onveranderd het afdelingsadvies met een aanbevolen 
beleidsplan voor de afdelingen.
Ook voor 1992 wil het bestuur deze gids weer opnieuw uitgeven en verder vervolmaken.
Gedacht wordt om de gids uit te breiden met:
PROPAGANDA FORMULIEREN te gebruiken op beurzen en tentoonstellingen.
Deze formulieren moeten als voorbeeld gaan dienen voor de afdelingen welke deze kunnen copieren. 
Bent u in bezit van dergelijk materiaal, of wilt u ons helpen bij het ontwikkelen daarvan, dan zouden wij 
het erg op prijs stellen indien u een en ander wilt doorgeven aan o.g.
Als tweede uitbreiding denken wij aan het opzetten van:
ADVERTORIALS aan te bieden aan de plaatselijke huis aan huis bladen.
Hiervoor zoeken wij iemand buiten het bestuur, die dit wil ontwikkelen.
Advertorials zijn kant en klare artikelen, in dit geval uiteraard over onze hobby, met zwart-wit-foto’s. 
Deze artikelen moeten gemaakt worden in een oplage van 35 stuks. Vervolgens worden zij bij de 
informatiegids gevoegd waarna de afdelingen moeten zorgen dat deze advertorials bij de plaatselijke 
pers terecht komen.
Wie wil deze taak op zich nemen?
Als laatste wens heeft het bestuur nog behoefte aan een harde werker die SCRIPTIEMATERIAAL wil 
ontwikkelen.
Uw informatiemateriaal is van harte welkom bij de afd. Propaganda.

W. Alsemgeest

Opgaven voor het september-nummer moeten 
vóór 15 augustus 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 betref
fende worden opgenomen.

Te koop: Cactusverzameling bestaande uit: 1100 
planten o.a. notocactus, frailea’s, gymno’s. Met 
kas 4.70 x 2.40 m, met verwarming compleet, 
liefst in één koop. 9 Jaargangen Kakteen 1980 
t/m 1988 è f 30,--. 25 Jaargangen Succulenta 
1966 t/m 1990 a f 30,-. J. Vrijnsen, Kemper 36, 
5751 CV Deurne. Tel. 04930-14794.

Te koop gevraagd: Haworthia Handbook van 
M.B. Bayer 1976 en The New Haworthia Hand
book M.B. Bayer. G. de Niet-Meester, Abeelstraat 
50, 2565 XR Den Haag. Tel. 070-3636853.

Aangeboden of ruil: Verkade Album Vetplanten 
f 50,-. Diverse cactusboeken, Succulenta 1962, 
1975, 1980, 1981. Jaargang 1965 ingebonden. 
Losse nrs. 1977 nr. 8,1982 nr. 1 t/m 4,1980 nr. 7. 
Dia mag. caroussel 5 st. nieuw AV 2000. S.H. v.d. 
Bom, Ham 40, 1679 VD Midwoud. Tel. 
02291-1468 (na 18 uur).
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NIEUWE LEDEN

Dool B.J. van, J. Steenstraat 10, 2678 AD De Lier. 
Polak-Koopman Ch.H., Gloucesterstraat 10, 
2804 XZ Gouda.
Mossel W.P., Parkietlaan 22, 2566 XV Den Haag. 
Snoodijk M. Mevr., Torendijk 74, 4484 AV Kort- 
gene.
Remmen S. van, W. Buytenwechstr. 212C, 3024 
VL Rotterdam.
Vaesen G., Astridlaan 18,03900 Overpelt, België. 
Couvreur M., Albert 1-Laan, 08620 Nieuwpoort, 
België.
Boyen C., Bergstraat 11,03500 Hasselt, België. 
Opdebeeck-Willems A., Collegebaan 119, 09090 
Melle, België.
Peiren J., Vier Bunderpad 13, 01800 Vilvoorde, 
België.
Sonsbeek J. van, Abdijgaarde 13,3984 KN Odijk. 
Reynaerts W., Hoveniersstraat 52,03300Tienen, 
België.
Jong Drs. W.J. de, Groenhoven 812, 1103 LZ 
Amsterdam.
Haas A.F. de, Biltseweg 41, 3735 MB Bosch en 
Duin.
Collijns-Meganck dhr./mevr., Pausleenstraat 20, 
01570 Tollembeek, België.
Pauw Dr. A. de, Av. Prudent Bols 109, 01020 
Brussel, België.
Houthoofd A. Ir., Puitstraat 6, 08890 Moorslede, 
België.
SchoevaersD., Hoevestraat 5,01980Zemst, Bel
gië.
Eynde J.B. v.d., Molenstraat 118, 01880 Kap o/d 
Bos, België.
Billiaert Yv. Mevr., Capucijnenlaan 32, 08670 
Koksijde, België.
Crook R. de, Eeklostraat 156, 09030 Gent, Bel
gië.
Speijeltants P, Kogelstraat 41, 03560 Lummen, 
België.
Dewandelaar-Vervondel, Kleistraat 30, 01730 
Bekkerzeel, België.
Nabout-Schevenels, C. Raeymaekerstraat 44, 
03400 Landen, België.
Robberechts E., Mansteen 91, 01745 Opwijk, 
België.
Claeys R, Hollebeekstraat 152, 02660 Hoboken, 
België.
Vanderheyden M., Havenlaan 84, 03582 Berin
gen, België.
Folkertsma W., Hoevelaan 12, 01560 Hoeilaart, 
België.
Thermote J., Kwadries 12,08560 Wevelgem, Bel
gië.
Labaere Ph., Groenstraat 10,08810 Lichtervelde, 
België.
Vermeire R., K. van Manderstraat 82, 08310 
Brugge, België.
Geel Chr. van, Edinggesteenweg 68,01730 Asse, 
België.
Vanbiervliet D., Nieuwpoortsesteenweg 356, 
08400 Oostende, België.
Goudsenhoven J. van, Tiensebaan 79, 03461 
Molenbeek, België.

Bosmans L., Middenlaan 10, 03971 Leopolds- 
burg, België.
Vanderheyden M., Havenlaan 84, 03582 Berin
gen, België.
Appeltans R, Kapelstraat 41, 03560 Lummen, 
België.
Paulus C., Gestelstraat 38, 03560 Lummen, Bel
gië.
Jossels-Bollen, Gemeenteplein 5, 03560 Lum
men, België.
Boyen G., Bergstraat 11,03500 Hasselt, België. 
Velden W.A. v.d., Mertensstraat 1, 3067 CJ Rot
terdam.
Vrijbloed H.C.M. Mevr., Robijnstraat 48, 2332 KT 
Leiden.
Debusschere F., Rozestraat 41,08560 Moorsele, 
België.
Liephout R., Oudenburgweg 22, 08490 Varse- 
nare, België.
Lingier R„ De Kaaie 17, 08211 Aartsrijke, België. 
Richardson R.A., Landswerf 6,1671 BK Medem- 
blik.
Slagman J., J. Poststraat 104, 2806 KC Gouda. 
Leys A., Langstraat 24, 02270 Herenthout, Bel
gië.
Rijnders-Guldentops L., Tildonksesteenweg 46, 
03020 Herent, België.
Kerckhove W. v.d., Weefstraat 11, 09810 Naza
reth, België.
Schepers P, Schansstraat 243, 03550 Heusden, 
België.
Groote L. de, Koornbloemstraat 3, 09630 Munlz- 
walm, België.
Diepvens-Vranken A., St. Jansstraat 34, 03920 
Lommel, België.
Boer A. de, Pimberg 50, 03360 Korbeek-LO, Bel
gië.
Monsieux R, Keyenberglaan 68, 01850 Grimber
gen, België.
De Hert-Boeunaems, Moerdijklaan 11, 02660, 
Hoboken, België.
Oosterwijk van, Romeinse Put 76, 02650 Ede- 
gem, België.
Dalle P, A. Borinstraat 58, 02070 Zwijndrecht, 
België.
Cassan M., Groendaallaan 234, 02030 Antwer
pen, België.
Diis J., Plankendaalstraat38, 02812 Muizen, Bel
gië.
Houbaert J., Grapheusstraat 41, 02100 Antwer
pen, België.
Stael L., Populierenlaan 24, 02070 Burcht, Bel
gië.
Vromans J., Scheepswerfstraat 9, 02660 Hobo
ken, België.
Vogel W. de, Landbouwstraat 6, 09220 Hamme, 
België.
Rombouts M.L., Rozenlei 33, 02540 Hove, Bel
gië.
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Voor we echter bij het verschijnsel cactusdoorn terechtkomen hebben we 
een lange gedachtenweg te gaan. Hopelijk zal één en ander u niet in de tekst 
doen verdwalen.
Als we een normale bladplant bekijken, dan zien we een consequente op
bouw met een hoofdgroeipunt aan de top van de stengel (het topmeristeem) 
dat voor de lengtegroei zorgt. Verdeeld over de stengel zijn bladeren aanwe
zig met in hun bladoksel steeds een okselknop, waaruit de zijstengels kun
nen ontspruiten. Als we de top van de plant afsnijden zullen deze okselknop- 
pen snel uitlopen en de plant vertakt zich. Ogenschijnlijk is het bij cactussen 
geheel anders, maar feitelijk is de opbouw van elke cactus nog steeds het
zelfde als van een bladplant. Het topmeristeem van de cactussen is meestal 
wel onzichtbaar, doordat de doorns het zicht daarop danig benemen. De 
cactus zal vanaf het zaailingstadium al groeiende lange rijen bladeren met 
okselknoppen gaan aanleggen, maar nog in een microscopisch klein stadium 
houdt de uitgroei van de bladaanleg (de zogenaamde bladprimordia) op. Een 
blad van 0,1 mm grootte is met het blote oog onzichtbaar. Ze vallen ons in 
wezen nooit op, tenzij we er met de microscoop in de topdelen van de cactus 
bewust naar gaan zoeken. De Opuntia's zijn samen met onder andere Peres- 
kia's, Rhodocactussen en Maihuenia's een uitzondering op deze regel omdat 
ze nog echte bladeren vormen, hoewel je de kleine rolronde staafjes op een 
nieuw ontwikkelende Opuntiaschijf al bijna niet meer zo zou kunnen noemen 
in functionele zin. Voor de fotosynthese, dus de vorming van suiker zoals bij 
de echte bladplanten, zijn ze niet meer nuttig.

Je kunt je dan afvragen waarom de cactus nog zo trouw al die bladprimordia 
maakt; er is toch geen behoefte aan bladeren? De reden daarvoor is dat die 
opbouw van blad samen met okselknop in het hele rijk van de hogere plan
ten voorkomt en dat de bladaanleg de groei van de okselknop in een vroeg 
stadium helpt. Het patroon van de rangschikking van de bladaanleg bepaalt 
zo onder andere de ribstructuur. In de top van de cactus helpen al die blad
primordia ook om okselknoppen te maken. Maar ook hier is weer enige uitleg 
nodig om zicht te krijgen op het vervolg van de redenering. U denkt wellicht: 
okselknoppen bij kastanje-, appel- en perzikbomen, die kan ik in de lente 
goed zien uitlopen boven de littekens waar het vorige jaar de bladeren zaten, 
maar bij cactussen!.

Elke cactusdoorn moet zo snel mogelijk zijn verdedigende taak op zich ne
men. Daarom groeit hij niet aan de punt maar aan de basis, die diep in het 
areool verscholen ligt. Een jonge doorn sterft aan de top snel af en ver
droogt. De cellen in de diepte duwen door zich te delen de doornpunt steeds 
verder naar buiten. Dit proces is vergelijkbaar met de groei van de menselijke 
haren, die ook buiten de hoofdhuid uit dood materiaal bestaan, terwijl het le
vende groeipunt zich in de haarschacht in de huid bevindt. Een jonge cactus
doorn die uit het areool wordt getrokken is onderaan nog buigzaam en zacht. 
Cactusdoorns groeien net zolang tot de cellen aan de basis zich niet meer 
delen en dan houdt de groei op. Is de doorn volgroeid en valt hij uit of wordt 
uitgetrokken, dan groeit hij nooit meer aan. Hooguit kan bij een aantal cac
tussoorten zich nog wel eens een sluimerend doornprimordium omvormen 
in een nieuwe doorn, maar eenmaal kale areolen blijven over het algemeen 
kaal. Zie bijvoorbeeld bij Strombocactus disciformis, Obregonia denegrii, 
Encephalocarpus strobiliformis en Escobaria strobiliformis.
Om smetten van het doornkleed van tere soortjes zoals Pelecyphora valde- 
ziana, Mammillaria aureilanata enzovoorts door optrekkend gietwater te voor-
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Opuntia verschaffeltii vormt nog duidelijk herkenbare, priemvormige bladeren

komen haal ik met een pincet de onderste areolen weg. De plantbasis blijft daar 
verder onbedoornd, water kan niet optrekken en de planten blijven mooi, zon
der verkalkte en verkleurde doornpracht. (Dit is tegelijk een antwoord op een 
vraag van Myriam Desender-Bruneel in Succulenta van maart 1 990).

Toch is een cactus ook overdekt met okselknoppen, alleen zijn ze weer niet 
direct te herkennen en noemen we ze ook niet zo. Dat zijn namelijk alle areo
len met hun doorns en haren. In principe is bij de cactus elk areool een ok- 
selknop, die dus in staat is om een zijscheut of een zijtak te vormen, alleen 
komt het niet zover. In plaats daarvan vormt de 'okselknop' een aantal 
groeiheuveltjes terwijl hij begint 'uit te lopen'. Deze heuveltjes zouden bij 
bladplanten weer bladeren worden van de zijtak, maar bij de cactus worden 
dat doorns en zo'n zijtak schiet niet door. Een areool bij een cactus is dus 
een zijtak die maar niet wil verlengen en waarbij de bladeren zijn verkleind tot 
spitse punten: de doorns. (Wat ik zojuist nog een groeiheuveltje voor de
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doorn noemde, kan nu voor de weetgierigen worden betiteld als een doorn- 
primordium).

We kunnen het takachtige karakter van de areolen nog wat nader beschou
wen. Als een areool in aanleg een zijtak is, moet dat ook tot uitdrukking kun
nen komen. Als we de kop van de meeste cactussen afsnijden zullen de bo
venste areolen direct gaan uitgroeien en vormen ze echte uitlopers of scheu
ten. De plant gaat zich vertakken en we kunnen stekken afsnijden om weg te 
geven. Vele liefhebbers zijn gelukkig met planten die ze van medeliefhebbers 
als afgesneden 'zijtak' mochten meenemen naar hun eigen verzameling.
Al redenerend kunnen we ook tot de conclusie komen dat bij cactussen het 
enten van een areool met wat omringend weefsel op een onderstam aanlei
ding kan geven tot het vormen van een nieuwe plant, door het uitlopen van 
de tak in aanleg die in een areool besloten ligt. Dat experiment heb ik nog 
nooit ondernomen, maar wellicht is het iets voor de handel in zeldzame soor
ten. Snel veel exemplaren van weinig uitgangsmateriaal. Hier zit echter nog 
wel een addertje onder het gras waarop ik aanstonds zal terugkomen.
Als we de lijn verder doortrekken en bedenken dat planten ook bloeien vanuit 
de bladoksel dan zullen we de oorsprong van cactusbloemen in het alge
meen ook in het areool dienen te zoeken. Dat is bij cactussen die in de kop 
bloeien tussen de bedoorning vaak niet waar te nemen, maar bij de meer zij
delings bloeiende exemplaren is deze relatie goed te zien. (zie Opuntia, Re- 
butia en Echinocereus).
Hier dient wel een extra opmerking te worden gemaakt om de deskundigen 
ook tevreden te stellen. Bij zuilcactussen en bv. Echinocerei gaat het voor
gaande goed op. Een aantal geslachten bij de bolcactussen vertoont echter 
een evolutionaire tendens om de knop en de groeipunten te verplaatsen vanuit 
de areool in een groeve. Dit treedt bijvoorbeeld op bij Ferocactus, Ariocar- 
pus, Glandulicactus, Coryphantha, Escobaria en anderen. Bij Mammillaria 
ontwikkelt zich zelfs een apart axil bij elke areool. Bij deze planten vormen zich 
geen uitlopers meer direct uit het areoolweefsel. Het enten van areolen zal 
bij deze planten dus geen succes opleveren.
In een volgend artikel zal ik op de ontwikkeling van groeven en axillen nader
ingaan. , ,,

(Wordt vervolgd)

OP DE GROEIPLAATSEN
BRAZILIË, HET LAND VAN DE CEPH ALIUM DRAGERS (X)

CARLA WOLTERS

Dinsdag 29.7.86
Gisteren 560 km gereden; vertrek uit Vitória da Conquista. Het matige ontbijt 
werd weggespoeld met een voedzame suco de naranja (sinaasappelsap). 
De bewegwijzering attendeerde ons erop dat Rio nog 1000 km van hier verwij
derd ligt. Het zijn ontiegelijke afstanden hier. Deze laatste week zullen we nog 
maar zelden de geasfalteerde weg verruilen voor de zandpistes. Wel wordt 
dientengevolge de weg minder dicht bevolkt. Er is veel vrachtverkeer, dat op 
zijn beurt weer de oorzaak is van het stukrijden van het asfalt zodat je verschrikt
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Imposante cluster van Buiningia purpurea 86127

voor plotsklaps opduikende gaten in het wegdek komt te staan. We passeren 
bijna zonder dat we er erg in hebben de staatsgrens naar Minas Gerais.
Een piepklein dorpje: Jequitinhonha, naar de gelijknamige rivier die we een 
poosje willen vervolgen, wordt ons overnachtingskwartier. Het waterpeil is erg 
geslonken. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze machtige rivier tot de 
uitmonding in zee te vervolgen, maar we besluiten morgen toch maar rechts
omkeert te maken, daar het naar het zich laat aanzien geen interessante 
nieuwigheden zal opleveren. Intussen blijkt de alcoholprijs gestegen te zijn, de 
inflatie neemt met de dag toe.
We krijgen enige fraaie standplaatsen te zien van Buiningia brevicylindrica 
86117 en B. purpurea 86127, om er maar een paar uit te lichten die hier in het 
stroomgebied vertoeven. Maar wat is het er droog momenteel! Waar in '81

Buiningia brevicylindrica 86117

Vindplaats: Van Divisa Alegre op weg naar Medina, op glooiende, grote gladde bult.
Biotoop: Makkelijk begaanbaar en toegankelijk terrein (waar we met de auto tot bijna 
aan de planten konden rijden!) dat vrij weinig andere vegetatie herbergt. Deze Buinin
gia treedt hier in grote massabestanden op. Temeer daar de soort uitbundig spruit 
ontstaat er als het ware een compacte zodendeken. Andere begeleidende cactustaxa 
zijn Piiosocereus multicostatus 86118 die het meer zoekt in en tussen de weinige 
grassen en lage struikjes waartussen ook Brasilicereus phaeacanthus 86119 omhoog
klimt, Opuntia inamoena 86121 en Melocactus azulensis 86120 die meestal op iets 
geringere hoogte vertoeft dan de Buiningia. Aan niet-succulente vertegenwoordigers 
valt nog Catasetumi?) spec. op te merken, een orchidee met spatelvormige bulben 
met een gevlochten patroon in vruchttoestand en Anthurium coriaceum die met z'n 
dikke wortelstronken los op de kale rotsen zit, voorzien van bloeiaren.

Opmerking: Variabele soort. Overwegend klein, aanvankelijk rond, later iets conisch 
toelopend, maar ook wel exemplaren die een cylindervorm aannemen op latere 
leeftijd. Het cephalium is naar het noordwesten gericht en dicht met goudgele borstels 
bezet die later bruin kleuren. Dicht bezaaide kolonie, vele jonge planten, erg geel 
bedoornd, vormen met langere en kortere middendoorns. Geen bloei, geen zaden.
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Buiningia purpurea 86127

Vindplaats: enkele kilometers voor Itinga, op een grijs granietheuveltje.

Biotoop: In combinatie met Pilosocereus magnificus 86123, Arrojadoapenicillata var. 
spinosioren, meer verscholen in doornig caatingastruikgewas Tacinga/ Opuntia spec. 
en Brasilicereusphaeacanthus 86128: een lange slanke vertakkende zuil. Aan het oog 
onttrokken doordat ze in licht struikgewas groeit.
Opmerking: Schitterende populatie. Fraaie oude uitgedijde exemplaren, spruitend aan 
de basis. Lang en koperrood bedoornd. Cephalium in westelijke richting. Eén exem
plaar bereikte een hoogte van 80 cm zonder te spruiten. De meeste hadden net 
gebloeid of stonden op dit gevorderde tijdstip nog in volledige anthese. Variabel in 
vorm.

naar Jan's zeggen de Rhipsalissen en Tillandsia's welig tierden was nu nog 
slechts een spoor van wat Tillandsia's te bekennen.
Vanmorgen zag de lucht er anders behoorlijk betrokken uit, maar de zon brak 
rond de middag alweer door en het deed me waarachtig goed. Zo draafden we 
weer een eind door. Tot we om ongeveer half vijf arriveerden in het genoemde 
dorpje. Buiten Melocactus lensselinkianus 86126, M. azulensis f. multiceps 
86124, voornoemde Buiningia's en B. aurea 86125, Arrojadoa penicillata 86122 
en Pilosocereus magnificus 861213 en dergelijke was de buit mager voor wat 
betreft nieuwere vondsten. Wel blij was ik over de vondst van de nimmer 
beschreven Pilosocereus nigrispinus 86129 die buitengewoon spaarzaam is 
vertegenwoordigd.
We nemen onze intrek in een klein hotel. Ik besluit even de drukte te ontlopen 
en verken het dorp wat bij het vallen van de nacht. Post mijn kaart en koop wat 
extra postzegels. We leggen vandaag ieder het vijfmiljoenste cruzeirostuk bij in 
de gezamenlijke potl Genoeg om het tot Rio te kunnen redden.

Kroonstraat 10c, 6019AS Wessem (Wordt VeTVOlgd)

Door autochtonen omgehakte stammen van Pilosocereus magnificus
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Melocactus lensselinkianus 86126 

Vindplaats: Langs Rio Jequitinhonha.
Opmerking: In gering aantal op gelijke standplaats als Melocactus azulensis f . multi- 
ceps zonder met deze te hybridiseren. Donkergroen lichaam met stevige stralende 
bleekbeige bedoorning (roept associaties op met eerder gevonden M. salvadorensis) 
Rooddoorborsteld cephalium; in opzicht 'getijgerd' motief. Geen bloei, wel roze 
vruchtjes.

Melocactus azulensis f multiceps 86124 

Vindplaats: Langs de hele loop van Rio Jequitinhonha?

Opmerking: Populatie niet bijzonder dicht. Meestal variërend van één- tot vierkoppig. 
Cephalium rooddoorborsteld, later iets zuilvormig en zich eventueel dichotoom 
delend. Bedoorning aanvankelijk okerroodbruin, later donkerbruin verweerd, met 
zwartbruine areolen. Dunne naaldachtige doorns, afstaand. Planten bevinden zich in 
matige conditie. Geen bloei, geen vruchten.

Buiningia aurea 86125

Vindplaats: Algemeen langs de Rio Jequitinhonha.

Opmerking: Cylindervormig-langgerekt, goudgeel bedoornd, grote groepen vormend 
langs rotskloven en -scheuren. Overvloedig aanwezig. Stand cephalium zonafwaarts 
(maar onderling iets variërend). Geen bloei, geen zaden.

Arrojadoa penicillata var. spinosior I?) 86122 

Vindplaats: oevers van de Rio Jequitinhonha.
Biotoop: Een vlak geliggrijs granietplateau, iets afhellend naar de rivier toe. Massaal 
optredend onder struikgewas waar ze, basaal spruitend, grote groepen vormen tot 
een hoogte' van circa 50 cm. Hiertussen blijft alle humus (in de droge periode) 
gevangen door de schaduwverlenende jonge struiken. De vochtige lucht die hier langs 
de oeverplateaus strijkt, biedt verder levenskansen aan: Pilosocereus magnificus 
86123 (heren der langs de hele rivier voorkomend), Melocactus azulensis f. multiceps 
86124, Buiningia aurea 86125 (verspreidingsgebied ook langs dit hele traject), Opuntia 
inamoena en een Opuntia spec. (of Tacinga?) met zeer dunne langsprieterige afge
vlakte tot bijna rolronde leden. Aan de gepantserde, met driekantige uitsteeksels 
bezaaide bast van (de succulente) Chorisia speciosa had zich een lieflijke kleine 
clusterende Tillandsia loliacea genesteld. Verder Selaginella lepidophylla. We stuitten 
op (weinig) Melocactus lensselinkianus 86126, in broederlijke harmonie met Melo
cactus spec. 86124. Tevens locatie van Tillandsia stricta.

Opmerking: Deze Arrojadoa hield zich steeds schuil onder de dichte caatinga- 
gewassen waardoor ze vrijwel niet opvielen. Zeer slanke zuilen, geen bloei gesigna
leerd, wel een enkele knop en sporadisch een roodachtig vruchtje.
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KRITISCH BESCHOUWD
N O TO CACTU S M U RICATU S, EEN V EEL VERW ISSELD E  
NOTO

R. DOEK

Nadat ik voor de zoveelste keer op een plantenbeurs weer eens to t een meningsver
schil kwam of de aangeboden Notocactus wel of niet de werkelijke Notocactus 
muricatus was leek het mij zinvol om een artikel in Succulenta te schrijven.
Zeer velen onder ons zullen moeten nazien of in hun cactusverzameling het naam- 
etiketje bij hun N. muricatus we! terecht is. Hoe kan het gebeuren dat velen de 
verkeerde naam bij hun plant hebben staan? Voor het antwoord moeten we terug 
naar de vorige eeuw.

De voorgeschiedenis
In 1837 werd de soort muricatus geldig beschreven door Otto in L. Pfeiffer "Enume
ratio diagnostica Cactearum hucusque cognita", uitgegeven te Berlijn. Pfeiffer 
noemt in zijn werk deze E. muricatus synoniem aan Echinocactus tortuosus Link Et 
Otto.
Förster schrijft in zijn "Handbuch der Kakteenkunde" uit 1846 uitvoerig over Echino
cactus muricatus. Na 1846 wordt het stil rond E. muricatus; waarschijnlijk verdwijnt 
deze plant uit de liefhebbersverzamelingen en wordt hij ook niet meer naverzameld 
op de oorspronkelijke vindplaats.
In 1899 verschijnt het boek "Gesamtbeschreibung der Kakteeen" van K. Schumann 
waarin E. muricatus onder verwijzing naar een illustratie, een totaal andere plantbe
schrijving krijgt toegevoegd. Deze beschrijving slaat op een concinnus-achtige 
plant welke later als Notocactus bommeljei geldig wordt beschreven.
Britton en Rosé nemen deze beschrijving over in hun standaardwerk. Fric maakt in 
zijn overzicht van Notocactusnamen geen vermelding van deze soort. In 1959 
verschijnt het boekwerk "Die Cactaceae" van C. Backeberg waarin deze op blad
zijde 1643 opmerkt dat waarschijnlijk de toentertijd geldende beschrijving van N. 
muricatus een verwisseling was met een vorm van N. tabularis. Verder verwijst hij 
naar de verschillende beschrijvingen in Pfeiffer en Schumann.

De bevestiging van de verwisseling
In maart 1964 vond F. Ritter bij Taquarichim, Rio Grande do Sul een plant die 
overeenkomsten vertoonde met de in 1837 door Otto beschreven E. muricatus. 
Geconcludeerd werd dat de verloren gewaande N. muricatus weer was teruggevon
den.
In Succulenta 1968 beschrijft D.J. van Vliet een nieuwe (oude) soort, want doordat 
de echte N. muricatus, beschreven door Otto, weer was teruggevonden, was de 
toen daarvoor aangeziene plant zonder naam. Deze onbenoemde plant kreeg nu de 
naam Notocactus bommeljei. Hij behoort to t de groep van de Setacei (apricus- 
groep), terwijl N. muricatus behoort to t de groep van de Paucispini (ottonisgroep). 
Als u derhalve in uw verzameling een plant hebt staan die qua uiterlijk gelijkenis 
vertoont met N. concinnus ofN. apricus enzovoorts en met als naam N. muricatus, 
dan kunt u deze naam met grote zekerheid vervangen door N. bommeljei.
Tot slot zijn de belangrijkste kenmerken van beide soorten nog eens naast elkaar 
gezet.
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Lichaam:
Kleur:
Ribben:
Areolen:
Randdoorns:
Middenddorns:
Bloem:
Veldnummer:
Vrucht:

N. muricatus (Otto) Berger 
ovaal tot zuilvormig (tot 20 cm) 
helder grasgroen 
16-20
dicht bij elkaar staand 
10-14 tot 8 mm lang 
1 -4 tot 1,3 cm lang (witachtig) 
tot 3 cm lang, zwavelgeel 
FR 1267, HU 19
de vrucht opent zich door een ver- 
tikale scheur

N. bommeljei van Vliet 
gedrukt kogelvormig 
donkergroen 
16-20
4-7 mm van elkaar staand 
15-20 tot 8 mm lang 
3-4 kastanjebruin 
5 cm lang, glanzend geel 
groeiplaats onbekend 
bij de rijping van de vrucht ver
droogt deze en verpulvert

St. Vincentiusstraat 7, 5981 VK Panningen

De redactie roept leden op om bijdragen te leveren over de 
geslachten Rebutia, Neoporteria, Coryphantha of over 
caudexplanten._____________________________________
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DE VERZAMELING
OP BEZOEK BIJ RONNIE ONRAEDT

J.J. DE MORREE

Dicht bij de wondermooie oude stad van Brugge woont Ronnie Onraedt. Net 
buiten de stadsgrens en ver van het drukke stadsgebeuren en het tourisme 
begint een deel van Brugge, dat bestaat uit op ruime schaal neergezette 
eensgezinswoningen met tuinen. Daar woont het gezin Onraedt en zoals het 
een rechtgeaarde cactusverzamelaar betaamt, is een deel van de achtertuin 
gereserveerd vooreen hobbykas.

Wat maakt een bezoek aan Ronnie tot een bijzondere belevenis?
Voor mij, naast vooral het feit dat hij een hartelijke persoonlijkheid is, de wijze 
waarop hij zijn hobby bedrijft. Hij is in het bezit van een op het eerste gezicht vrij 
kleine verzameling, die er zeer verzorgd uitziet. Maar bij nadere beschouwing 
vallen al direct heel interessante planten op en omdat het geslacht Mammillaria 
vrijwel geheel vertegenwoordigd is, kunnen we spreken van een bijzondere 
verzameling.
Dit is te danken aan zijn voortvarende aanpak van zaken. Zijn voorliefde voor 
Mammillaria's bracht hem er, alweer een aantal jaren geleden, onder andere toe 
om via inschakeling van de Mexicaanse ambassade contact te leggen met de 
bekende Mexicaanse cactusspecialist Otero (van Mammillaria oteroi). Deze 
had namelijk de grootbloemige Mammillaria hernandezii gevonden en er een
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paar van verspreid. Maar in België was zo'n zeldzaam plantje niet te bekomen 
en waarschijnlijk evenmin in de rest van Europa. Een verzamelaar kan natuurlijk 
wel gaan zitten wachten tot na tien jaar de eerste dure zaden of gekloonde 
plantjes op de markt verschijnen, maar de introductie van een plant kan ook 
sneller. Otero zond hem zowaar een aantal exemplaren gewikkeld in toiletpapier 
op. En al snel was er zo een reeks contacten met onder andere Riha, Piltz en 
Rogozinski gelegd, die hem in staat stelden om zijn kennis over de Mammilla- 
ria's substantieel uit te breiden en snel in het bezit te komen van noviteiten. Met 
Piltz heeft hij een overeenkomst waarbij de Duitser Ronnie nieuw ontdekte 
planten en zaden daarvan levert, terwijl Ronnie planten vermeerdert en bloe
men nauwgezet bestuift. De gewonnen zaden worden vervolgens weer terug
gestuurd voor de zaadlijst van Piltz. Zo'n transactie maakt wel dat je je op het 
gebied van de nieuwgevonden en nieuwbeschreven soorten in de frontlinie 
bevindt.
Voor het winnen van de zaden heeft hij een speciale hoek in de kas vrijgemaakt 
waar hij de moederplanten bewaart. Het gaat hier om de diverse soorten, 
variëteiten en forma's van de Mammillariaserie Lasiacanthae en de vormenrijk
dom rond Mammillaria gasseriana. Zo ontwaarde ik daar M. viescensis, M. 
chica, M. lasiacantha en M. gasseriana met en zonder middendoorns van 
diverste standplaatsen, overladen met lange rode bessen. Het handmatig be
stuiven is geen sinecure en kost per dag heel wat tijd. Elke zaadbes op een 
willekeurige plant in de kas waarbij de bestuiving misschien is veroorzaakt door 
een langskomend insect, wordt genadeloos verwijderd.
Dit regime voorkomt dat er zaden en planten bij liefhebbers terechtkomen die 
niet exact terug te wijzen zijn als nakomelingen van nauwkeurig bekende 
ouderplanten. Dit is uiteraard een normale eis voor zijn zaden voor Piltz, maar 
geldt ook voor elke plant in zijn verzameling. Pronkt een plant van Mammillaria 
perezdelarosae of Turbinicarpus swobodae met tientallen zaadbessen en zijn 
die bloemen niet handmatig bestoven, dan gaan die bessen zonder meer de 
vuilnisbak in. Een goede vorm van soortbescherming en een barrière tegen de 
uitbreiding van allerlei gebastaardeerd cactusmateriaal dat al in omloop is. 
Al discussiërend tussen de planten blijkt ook dat het verzamelen bij Ronnie 
gepaard gaat met een uitgebreide kennis van standplaatsen, groeiomstandig- 
heden en verwantschap. Zodoende gaat zijn interesse in de hobby veel dieper 
dan het pure bezitten van een aantal soorten en proberen die in leven te 
houden. Twee jaar geleden hield hij een voordracht op een halfjaarlijkse bijeen
komst van de Mammillariawerkgroep in Soest en toen bleek al aan de hand van 
theorie en meegebracht plantenmateriaal hoe diepgaand een serie als de Lasia- 
canthae kan worden bestudeerd.
Naast zijn interesse voor Mammillaria heeft hij verder een collectie waarin 
geslachten als Ariocarpus, Pediocactus, Sclerocactus en Echinocereus ruim van 
soorten zijn voorzien. De planten, inclusief de zeldzaamheden, staan voorname
lijk op eigen wortel in overwegend minerale grond, dus geen uitstapjes naar 
hydrokorrelsof lava. Af te lezen aan het gezonde voorkomen en de rijke bloei van 
de planten zijn hier groene vingers aan het werk. Gezien zijn kennis van zaken is 
het op het eerste gezicht verbazend dat Ronnie relatief weinig artikelen schrijft. 
Hij publiceert wel in het Duitse tijdschrift van de Arbeitskreis für Mammillarien- 
freunde en in de Belgische zustertijdschriften van Succulenta, maar niet substan
tieel. Zijn werk als hoofdverpleegkundige en de aandacht voor het gezin maken 
dat hij maar beperkt aan schrijven toegeeft. Een bewuste keuze dus. Maar een 
gesprek over cactussen brengt veel van zijn know-how aan de oppervlakte en 
maakte mijn bezoek tot een leerzame ervaring.
Emmalaan 23,2264 SH Leidschendam
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LEZERS VRAGEN
De Heer C. Schotten uit Baambrugge stelde verschillende vragen. Eén ervan wil 
ik hier proberen te beantwoorden en wel de vraag: waarom bloeien planten?

Antwoord: Bij vele planten kunnen we twee stadia onderscheiden. De eerste is 
de vegetatieve fase, de groei tot volwassen plant, en de tweede is de genera
tieve of sexuele fase, de ontwikkeling van bloemen en vruchten. Deze twee 
fasen sluiten elkaar to t op zekere hoogte uit. Een duidelijk verschil tussen 
vegetatieve groei en de bloemontwikkeling zien we bij die cactussen die een 
cephalium hebben zoals bijvoorbeeld Melocactus. Dit is vooreen plant een zeer 
efficiënte wijze om groei en bloei uit elkaar te houden. Een ander voorbeeld 
waaruit duidelijk blijkt dat groei en bloei elkaar uitsluiten is het geval wanneer 
we een grote kop van een zuilcactus afbreken. Deze zal dan vaak zonder 
wortels of water, dus zonder groei, to t bloemvorming overgaan.
Bloei kan pas optreden als er daaraan voorafgaand voldoende groei is geweest. 
Een plant moet ook volwassen zijn. Dit varieert van één jaar voor Mammillaria 
zeilmanniana tot meer dan tien jaar voor vele zuilcactussen. Volwassen zijn 
betekent zowel voldoende grootte als voldoende leeftijd hebben.
Stel dat een plant oud genoeg is en de voor die soort juiste grootte heeft bereikt, 
wat zijn dan de voorwaarden voor bloei? Het probleem is nu dat de details voor 
de verschillende soorten verschillend zijn, maar er is wel iets algemeens op te 
merken. Tijdens de groeiperiode moet een plant voldoende reservevoedsel 
opslaan. Dit reservevoedsel (zetmeel) moet in de winter behouden blijven. Het 
gaat verloren als de cactus 's winters warm staat. Als er te weinig zon is, 
verbruikt hij zijn reservevoedsel. De reden dat dit probleem niet optreedt bij de 
cactussen op de Canarische eilanden, is dat daar in de winter wel voldoende 
licht is, dus de hogere temperatuur is dan niet meer schadelijk. Een plant die 
continu tot groei wordt gedwongen door bijvoorbeeld veel stikstof zal slecht 
bloeien. Vele planten bloeien waarschijnlijk ook niet doordat ze onder Neder
landse omstandigheden met relatief te korte tijd zonlicht te weinig reserves 
kunnen opbouwen tijdens de groeiperiode. Aan de andere kant zien we vaak 
veel bloemen als er het voorafgaande jaar veel zon is geweest. Als we te vroeg in 
het voorjaar beginnen met water geven, zal soms de aanwezige reserve voor de 
groei worden gebruikt zodat de bloei wordt overgeslagen. Dit geldt vooral voor 
die planten die op de oude delen bloeien. Planten die op de nieuwe groei bloeien 
kunnen dit beter verdragen.

Ben J.M. Zonneveld

TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten 41 (1990)
Nr. 1. Op de titelpagina van deze aflevering is een bloem van een 7avares/a-hybride afgebeeld. Een 
artikel hierover is van de hand van R. Schmied. H. Antesberger wijdt een bijdrage aan de problemen 
die men kan ondervinden bij het laten kiemen van zaad. Opuntia clavarioides, het bekende 
'Negerhandje', is het onderwerp van een bijdrage van W. Heyer. P. Braun komt met de nieuwbe- 
schrijving van Melocactus estevesii, een nieuwe soort uit het noorden van Brazilië. A. en E. Lutz 
beschrijven hun reisimpressies in de zogenaamde Arizona-strip. E. Bachthaler behandelt het 
kiemgedrag van de zaden van Schlumbergera truncata en S. russelliana R. Rudolph schrijft over 
het onderwerp filatelie. H.J. Hilgert heeft nieuws over de Conventie van Washington. H. Buathier
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vertelt over het optreden van ongenode gasten in haar cactuszaaisels. Deze maand in de cactuscar
totheek Discocactus ferricola en Thelocephala nuda.
Nr. 2. De omslagpagina van dit nummer is getooid met een fraaie habitat-opname van Echinocereus 
reichenbachii. Over de verschillende vormen van deze soort uit de omgeving van Saltillo bericht P. 
Schatzle. H. Lochbaum wijdt een bijdrage aan de bloeiwillige Opuntia phaeacantha. J. Pilz 
publiceert de nieuwbeschrijving van Gymnocalycium taningaense C. Doffing geeft een overzicht 
van een aantal inheemse namen voor Chileense cactussen. Astrophytum capricorne var. senile 
vormt het onderwerp van een bijdrage van H. Hoock.
W. Gertel is toe aan deel twee van zijn verhandeling over het onderzoek aan Boliviaanse bodem
monsters. W. Reppenhagen zet een aantal misverstanden recht met betrekking tot Mammillaria 
laui en M. dasyacantha. W. Rauh en C. Ostollaza houden zich bezig met de cactusflora van de 
Peruaanse kustwoestijn, in het bijzonder met Haageocereus tenuis. Deze maand in de cactuscar
totheek Echinocereus websterianus en Escobaria minima.
Nr. 3. Op de titelpagina van dit nummer is de bloem van Nopalxochia ackermanniiafgebeeld, terwijl 
E. Meier een bijdrage over de vormen van deze soort levert. E. Holzeis geeft de nieuwbeschrijving 
van Coryphantha wohlschlageri, een nieuwe soort uit de Mexicaanse deelstaat San Luis Potosi. P. 
Schatzle stelt Echinocereusspinibarbis in woord en beeld voor. H. Hoock vervolgt zijn bijdrage over 
Astrophytum capricorne var. senile. Arthrocereus spinosissimus, Glandulicactus crassihamatus, 
Hylocereus purpusii en Hesperaloe funifera deze maand in de cactuscartotheek.

Ton Pullen

NIEUWE COMBINATIE

In Succulenta nummer 4, april 1991 werd in het artikel "De taxonomische 
rangschikking van Agave nizandensis Cutak" door B. Ullrich het taxon 
Nizandensae ten gevolge van een drukfout als serie beschreven. Het 
taxon is door de auteur echter bedoeld als sectie. Derhalve wordt hier als 
nieuwe combinatie gegeven:

Agave L. subgenus Littaea sectie Nizandensae (Ullrich)Ullrich comb. nov. 
Basionym: Agave L. subgenus Littaea serie Nizandensae Ullrich, Succu
lenta 70:91 (1991).

Zusammenfassung
In Succulenta 70 (4), April 1991 wurde in dem Artikel "De taxonomische 
rangschikking van Agave nizandensis Cutak", von B. Ullrich das Taxon 
Nizandensae infolge eines Druckfehlers in der massgeblichem lateini- 
schen Fassung als Serie beschrieven, obwohl das Taxon vom Autor als 
Sektion beabsichtigt war. Deshalb wird hier die neue Kombination Agave 
subgenus Littaea sectio Nizandensae (Ullrich)Ullrich gegeben.
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REIZEN

Literatuur over reizen is erg in, de laatste tijd. We hebben de boekenweek 
gehad, die aan dit thema was gewijd en de boekwinkels en kiosken puilen uit 
met boeken en tijdschriften met verhalen over reizen in verre landen. 
Succulenta doet hieraan ijverig mee. Niet omdat we nou zo modegevoelig zijn, 
maar aangezien onze favoriete planten hun bakermat in verre contreien heb
ben, kon men vanouds al verhalen over verre landen in Succulenta vinden. Ik 
heb de oude naoorlogse nummers er eens op doorgebladerd. Lange tijd waren 
het alleen mensen die in de betreffende streken woonden die wel eens een 
artikel schreven. Zo schreef Akers stukjes vanuit Lima in Peru, wat toen nog 
lang niet zo opengelegd was als nu. Later kwamen er beschrijvingen van 
streken en groeiplaatsen in Succulenta, van reizigers die er speciaal op uit 
waren getrokken om planten te zoeken. Het waren in de vijftiger jaren alleen 
buitenlandse auteurs die hun verslagen in Succulenta publiceerden. Nederlan
ders gingen in die tijd kennelijk liever nog naar Zandvoort op vakantie.
Pas eind jaren zestig vinden we de eerste verslagen van de hand van Buining in 
het blad, over reizen naar Bolivië en Brazilië. Later volgden er anderen, waarbij 
ook de Afrikaanse succulentengebieden werden bezocht.
Het valt op, dat de oude artikelen vooral beschrijvingen van landschappen en 
planten geven. Daar ging het natuurlijk ook om, maar de persoonlijke noot 
ontbreekt enigszins. Pas de latere auteurs gaan wat meer over hun belevenis
sen op de tocht zelf vertellen. Het zijn tenslotte geen luxe, geheel verzorgde 
reizen die worden gemaakt, de koene succulentenvorsers gaan op expeditie en 
trotseren warmte, kou, honger en dorst om de vindplaatsen van tal van bijzon
dere planten te bereiken.
In dit nummer van Succulenta kunt u weer eens lekker wegdromen met zo'n 
verhaal. Om het nog wat mooier te maken staat op de omslag een foto van een 
Mexicaans landschap met Succulenten (het gaat hier trouwens niet om die 
verwaarloosde zuilcactussen rechts boven, maar om de Agaves iets lager op de 
helling).
Maar er zit meer in het vat. Carla Wolters is bijna aan het einde van haar verslag 
over het land van de cephaliumdragers, maar daarna ligt er weer een nieuw 
spannend reisverhaal over Brazilië klaar. Ook staat er nog een serie over 
Madagascar te wachten. Mocht u nog niet op vacantie zijn, staat u waarschijn
lijk nu al wel te trappelen om de koffers te pakken. Het is tenslotte juli, de 
vacantiemaand. Wie weet, waar op de wereldbol reislustige Succulentaleden 
zich op dit moment al bevinden. Laten we maar hopen dat dit weer tot tal van 
artikelen en lezingen in 1992 zal leiden.

Aat van Uijen

BIJ DE OMSLAGFOTO:
Agave fe lgeriop de typestandplaats.
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TAXONOMIE
DE SYSTEMATISCHE POSITIE VAN AGAVE FELGERI GEN- 
TRY

BERND ULLRICH

In zijn regionale studie van de Agavaceae van de Mexicaanse staat Sonora 
beschrijft H.S. Gentry (1982:60-62) Agave felgeri die in habitus, grootte en 
bladvorm op Agave schottii Engelmann lijkt. Daarbij plaatst hij deze soorten 
samen met A. parviflora Torrey, A. polianthiflora Gentry (Ullrich 1989) en A. 
toumeyana Trelease in zijn groep Parviflorae. Vervolgens rangschikt hij A. 
felgeri in zijn monografie (1982:107-110) in de groep Filiferae en argumenteert: 

wegens de open, ondiepe bloembuis en de lange tepalen sluit zij echter bij 
de Filiferae aan. ...Overigens is A. felgeri binnen de Filiferae afwijkend. Haar 
geografische naaste verwant is de breedbloemige vorm van A. schidigera 
Lemaire van de Cerro del Fuerte in het in het noorden aan de kust gelegen 
Sinaloa; een robuustere kolonie die geen uitlopers vormt.'
Ter onderscheiding van de Parviflorae tegenover de Filiferae voert hij aan: 'De 
Parviflorae vallen op door hun kleine, sterk gemodificeerde bloem. ... de 
verlenging van de bloembuis in vergelijking met de relatief korte tepalen is de 
grootste van het hele geslacht. .. .de ontwikkeling van de bloem lijkt gekoppeld 
te zijn aan de bestuivers.'
Hier zijn twee opmerkingen te maken:
Ten eerste is de verhouding van de lengte van de bloembuis tot de tepalen niet 
bij alle Parviflorae gelijk en varieert in het grote gebied van 1:2 via 1:1 en 2:1 tot 
4:1, zoals uit de volgende tabel blijkt.

Soort Gentry
nr

Buis
(mm)

Tep.
(mm)

Verh.

toumeyana ssp. t. 22307 4 8 1:2
schottii var. s. 22578 11-14 13 ±1:1
parviflora ssp. p. 17752 5 2,5 1:2
polianthiflora 22963 22-25 5-7 ±4:1

Ten tweede ziet Gentry (1982:241) in A. dasylirioides Jacobi & Bouche een 
'oervorm' van de Agaven en betoogt onder andere: '... (3) bloembuis en 
tepalen zijn ongeveer gelijk geproportioneerd, wat wil zeggen dat er een 
geringe modificatie van beide heeft plaatsgevonden.' Verhoudingen van 1:2 tot 
4:1 worden dus als'zeer gemodificeerd' geïnterpreteerd, terwijl een verhouding 
van 1:1 als 'weinig gemodificeerde oervorm' wordt beschouwd.
Als A. dasylirioides (Ullrich 1990b) inderdaad een 'oervorm' in de ontwikke
lingslijn van de Agaven is - de fylogenetische betrekkingen zijn nog grotendeels 
onopgehelderd - kan worden vastgesteld dat zeer waarschijnlijk de klaarblijke-
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lijke overeenkomsten in habitus binnen de verschillende groepen, die ook 
fytogeografisch meestal min of meer gesloten eenheden vormen, door de 
morfologie van bloeiwijzen en bloemen wordt bevestigd. Aan de andere kant 
bezitten habitueel sterk afwijkende soorten als A. bracteosa S. Watson ex 
Engelmann (Ullrich 1990a), A. pelona Gentry, A. nizandensis Cutak (Ullrich 
1991a,b) of A. impressa Gentry, die vaak zeer beperkte en disjuncte arealen 
hebben en zich slechts moeilijk of in het geheel niet in groepen laten indelen, 
vaak ook abnormale bloemen en/of bloeiwijzen.
De auteur acht het practisch en gerechtvaardigd om bij de indeling van de 
soorten in groepen, naast kenmerken van bloemen en bloeiwijzen, ook habi
tuele kenmerken en fytogeografische gegevens mee te wegen. Deze redene
ring volgend wordt A. felgeri bij de Parviflorae ingedeeld, zoals Gentry (1972) 
zelf aanvankelijk ook deed, waarbij de volgende argumenten te berde werden 
gebracht.
1. De Filiferae zijn meestal grotere, niet spruitende planten (geldt echter niet 
voor A. filifera Salm-Dyck), met 2-6 m hoge, forse en dicht met bloemen 
bezette bloeiwijzen. De Parviflorae zijn daarentegen kleinere planten die uitlo
pers vormen, met 1-2,5 m hoge bloeiwijzen, waarbij de bloemen relatief ver 
uiteen staan. De laatste kenmerken gelden ook voor A. felgeri.
2. De zaden van de Filiferae hebben met 1-3,5 mg een laag gewicht, hoewel de 
planten tot de grotere van het geslacht behoren. De zaden zijn vlakkeren niet zo 
korrelig als die van de Parviflorae, waarvan de zaden 3,5-7,5 mg wegen. Door 
Ernst Wölfing in Bahia San Carlos, Sonora, op 29 december 1989 verzameld 
zaad van A. felgeri had een gewicht van 7,3 mg.
3. De verhouding bloembuis : tepalen ligt bij de Filiferae tussen ongeveer 1:3

Foto: Ernst WölfingAgava felgeri in de Baja San Carlos ITypestandplaats) in Sonora



Hypothetische 

ontwikkelingslijnen 

van de Filiferae en 

Parviflorae

en 1:1,2. Bij de collectie Gentry nummer 17822 heeft A. felgeri een verhouding 
1:4. Zoals hierboven vermeld, varieert de verhouding tussen 1:2 en 4:1. Bij een 
toch al zo hoge variatie vindt de auteur het verdedigbaar A. felgeri, de andere 
kenmerken meebeschouwend, bij de Parviflorae in te delen.
4. De bijgaande kaart toont dat A. felgeri in het overgangsgebied van de 
Filiferae en de Parviflorae ligt. De geografische positie is dus op zijn minst niet in 
tegenspraak met de indeling van A. felgeri in de Parviflorae.
Hij vraagt zich af of de Parviflorae uit de Filiferae kunnen zijn voortgekomen. 
Hierbij veroorloof ik mij enige speculaties.
Het hoofdverspreidingsgebied van de Filiferae ligt in het neerslagrijke (900-1200 
mm perjaar) Siërra Madre Occidental. Het vermoedelijke centrum van ontwik
keling van deze groep zou in het gebied van het uitgebreide en variabele 
complex rond/\. schidigera Lemaire (Ullrich 1991 d) liggen, ongeveer in Guada- 
lajara - Durango. Van daaruit vindt de ontwikkeling plaats naar het westen in het
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kustgebied (A. geminiflora (Tagliabue)Ker-Gawler, A. ornithobroma Gentry en 
A. artgiesiana Roezl, synoniem A. colimana Gentry, Ullrich 1991c), naar het 
noordwesten [A. multifilifera Gentry) en naar het zuidoosten (A. filifera). Uit de 
noordwestelijkste populaties van A. schidigera kunnen zich de Parviflorae 
verder hebben ontwikkeld. Daar de door deze groep begroeide gebieden min
der regen (300-500 mm per jaar) ontvangen, ontwikkelden de Parviflorae, bij 
wijze van voortplantingsstrategie, de vegetatieve vermeerdering door uitlopers, 
terwijl de Filiferae zich op hun vochtigere standplaats sexueel blijven vermeer
deren. Deze stelling wordt ondersteund door het feit dat A. filifera, de zuidoos
telijke vertegenwoordiger van de Filiferae, noordelijk van Mexico City op een 
eveneens duidelijk drogere standplaats, zich als enige soort van de groep 
eveneens vegetatief voortplant. A. polianthiflora zou, de theorie verder vol
gend, de meest afgeleide soort van de Parviflorae zijn, die zich secundair weer 
in de vochtigere streken van de Siërra Madre Occidental heeft verspreid. 
Inderdaad bezit deze soort van alle Agaven de relatief langste bloembuis, wat 
pleit voor een interpretatie als 'moderne' soort.
De kaart verduidelijkt de hier geschetste ontwikkelingslijn - maar misschien is 
ook wel alles anders.

Vertaling: A. van Uijen

Hoelderlinstrasse 28, D-7530 Pforzheim-Wuerm, Duitsland

ZUSAMMENFASSUNG
Zur systematische Position von Agave felgeri Gentry
In der Systematik der Gattung Agave bilden die verschiedenen Gruppen meist recht gut unter- 
scheidbare einheiten, sowohl habituell, alsauch nach merkmalen der Blüten und Infloreszenzen, 
sowie in phytogeographischer Hinsicht. Daneben gibt es einige schwer einzuordnende Arten, wie 
zum Beispiel A. nizandensis Cutak über die der Autor kürzlich berichtete (Ullrich 1991a,b).
Gentry (1972) steilte seine A. felgeri, die habituell sehr an A. schottii aus der Gruppe Parviflorae 
erinnert, anfanglich tatsaschlig dorthin, transferierte siejedoch (1982), wegen der kurzen Blütenrö- 
hre, in die Gruppe Filiferae. Gentry halt die Parviflorae wegen ihren langen, hochmodifizierten 
Blütenröhre für eine relativ stark abgeleitete Gruppe. Ein Vergleich des Verhaltnisses von Röhre- 
nlange / Tepalenlange zeigt jedoch bei den verschiedenen Arten eine starke Schwankung von 1:2 
bis 4:1. Wegen der habituellen Ahnlichkeit, der Bildung von Auslaufern, der relativ kurzen Inflores- 
zenz mit vergleichsweise weniger Blüten, der sehr schweren, dicken Samen und auch aus phyto
geographischer Sicht, erscheint es dem Autor praktikabel und berechtigt, A. felgeri den Parviflorae 
zuzuordnen.
Es wird spekuliert, dass sich das Entwicklungszentrum der Filiferae im Bereich des weitlaufigen und 
variablen Komplexes urn A. schidigera befindet, in den relativ feuchten Regionen der Sirra Madere 
Occidental, wo eine Generative Fortplanzung durch Samen ziemlich gesichert ist. Die daraus 
abgeleiteten Parviflorae besiedeln hauptsachlich trockene Gebiete und haben mit der vegetativen 
Vermehrung auch eine abgeleitete Verbreitiungsstrategie entwickelt.
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ERIOCEREUS JUSBERTII
G. EERKENS

Op het artikel van de heer De Morree over Eriocereus jusbertii \n  U ik gaarne eens 
reageren vanuit het verre Suriname. De auteur is kennelijk niet bekend met de 
bijdrage van F.J. Togni en Verbeek Wolthuys in Succulenta 1947 nummer 2 over 
hetzelfde onderwerp, geïllustreerd met een merkwaardige afbeelding. De 
scheut uit een E. jusbertii vertoont in de lengterichting aan de ene kant onmis
kenbaar Eriocereus bonplandii- en aan de andere zijde E. jusbertii-kenmerken. 
Mijns inziens is Eriocereus jusbertii geen hybride, maar een mutant uit een 
aantal zaailingen van E. bonplandii. Dergelijke kortdoornige mutanten kennen 
we ook van Echinocereus grusoniien van Trichocereus spachianus (cv. hunga- 
ricus). Als E. jusbertii een kruising is, moet het mogelijk zijn deze kruising (E. 
bonplandii x Echinopsis eyriesii) weer uit te voeren.
Destijds hadden we in Nederland een half dozijn Eriocereus jusbertii en een flink 
aantal Echinopsis eyriesii. (Deze soort behoort w it te bloeien en niet roze!) 
Bloeiden beide soorten tegelijk, dan werd er bestoven. Eriocereus jusbertii gaf 
dan altijd vruchten, de Echinopsis deed niets. In de zaaisels was er altijd een 
aantal zaailingen met het uiterlijk van Eriocereus bonplandii. Het gaf een 
wonderlijk gezicht. Overigens is E. bonplandii ook zeer goed bruikbaar als 
onderstam.
De fraaie rode vrucht op E. jusbertii moet men overigens niet te lang laten 
zitten, want dan kiemen de zaden reeds in de vrucht. Eind 1989 zaaide ik hier in 
Suriname weer eens E. jusbertii. Dit maal kwam er geen enkele E. bonplandii te 
voorschijn en waren alle zaailingen zuiver E. jusbertii.

Tamanredjo, district Commewijne, Suriname

Naschrift J.J.de Morree.

De gegevens van de Heer Eerkens werpen voor mij een heel nieuw licht op de 
zaak. Het door hem genoemde Succulenta-artikel heb ik niet onder ogen 
gehad. Ik zag pas een jaar later het levenslicht (maar dat doet niet echt ter zake). 
Het idee van een mutatie ondersteunt ook mijn bezwaar tegen het artikel van E. 
Henke in KuaS. Terecht meldt de heer Eerkens dat Echinopsis eyriesii w it bloeit 
in plaats van roze. Ook de heer Prestlé heeft mij op deze onnauwkeurigheid 
opmerkzaam gemaakt.
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CACTO Fl LATE LI E
KERSTCACTUSSEN EN VERWANTEN

HAN DAAMEN

Ais ik de naamZygocactuszie, moet ik altijd een beetje lachen. Ze komen bij mij 
nooit in bloei en misschien is dat de reden dat ik naast planten ook postzegels 
spaar. De eerste met een kerstcactus die ik vond is afkomstig uit Albanië (1973, 
figuur 1 midden). Deze driehoekige zegel - die samen met zeven andere fraaie 
cactuszegels een blok vormt - toont een Zygocactus truncatus (Haw.)K.Sch., 
de kerstcactus. Deze is ook bekend onder de naam Schlumbergera truncata 
(Haw.)Moran. Er zijn enkele verschillen tussen de kerstcactus en andere 
Schlumbergera's. Het vruchtbeginsel van de kerstcactus is rond en de bloemen 
zijn sterk zygomorf. Bij de andere Schlumbergera's is het vruchtbeginsel vier
kant en zijn de bloemen meer symmetrisch.
Naast Albanië hebben ook landen als Hongarije (1965), Taiwan (1964) en Noord 
Korea (1990) deze cactus afgebeeld op een zegel (zie figuur 1 en 2). Tegenwoor
dig zijn er vele hybriden bekend. Zweden heeft onlangs (1990) kerstzegels 
uitgegeven met zo'n hybride, een Schlumbergera x buckleyi. Het is een kruis
ing tussen Schlumbergera truncata en Schlumbergera russelliana. Al deze 
cactussen staan bij ons bekend onder de Nederlandse bijnaam Kerstcactus 
welke benaming hij dankt aan zijn bloeiperiode.
Hetzelfde geldt ook voor de Paascactus, de minder zygomorfe scharlakenrood 
bloeiende Rhipsatidopsis gaertneri (Reg.) Lind. Synoniemen zijn Epiphyllopsis 
gaertneri (Reg.) Berg en Schlumbergera gaertneri Lem. (1858). Deze plant staat 
op een zegel van Polen (1981, figuur 1 links). Op het postwaardestuk van 
Rusland (1983, figuur 3) vinden we een minder bekende Epiphyllanthus 
microsphaericus (synoniem Schlumbergera volgens Buxbaum en Hövel). Op 
het postwaardestuk staat jammergenoeg geen naam. Het zou fout kunnen zijn, 
ondanks dat de afbeelding en de omschrijving in Britton en Rosé er wel erg veel 
mee overeenkomen. In plaats van platte leden heeft deze plant ronde leden. 
Deze zijn over de gehele lengte bezaaid met areolen. De bloemen zijn rozelila en 
sterk zygomorf.

Helmersflat 51, 4707 CN Roosendaal 

Figuur 1
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CULTUURERVARINGEN MET PARODIA'S: DE FABELS EN 
DE FEITEN (3 )

W. VERHEULPEN
We besluiten de reeks artikelen over Parodia's met verdere wetenswaardigheden over zaaien en 
verspenen.

Temperatuur
De beide zaadtypen kunnen zonder probleem bij dezelfde temperatuur worden 
uitgezaaid, maar uiteraard liefst niet in dezelfde potjes of bakjes. De zwartzadi- 
gen groeien sneller dan defijnzadigen en kunnen dus eerder worden verspeend, 
wat een ongewenste ingreep zou inhouden voor de kleintjes die nog verder 
moeten groeien in dit substraat.
Uitgebreide zaaiproeven over ongeveer tien jaar lijken erop te wijzen dat een 
dagtemperatuur die schommelt tussen 24 en 28 °C ideaal is te noemen. Ze moet 
dan ook daadwerkelijk schommelen! Pieken tot som s40 °C rond het middaguur 
hebben geen schadelijke gevolgen als er maar wordt geschermd met bijvoor
beeld een oud gordijn en voor voldoende vocht wordt gezorgd. De nachttem- 
peratuur mag niet dalen onder de 18 °C . Deze mag schommelen tussen 18 en 
20 °C . Zaaiproeven lijken uit te wijzen dat temperaturen onder de 15 °C het 
kiemingspercentage zeer ongunstig beïnvloeden.
Een zaaitoestel dat deze condities het hele jaar door kan handhaven, is hier 
geen overbodige luxe. De inventieve amateur kan zonder probleem en voor 
weinig geld een zaaibak in elkaar knutselen. Ga bijvoorbeeld eens op jacht naar 
piepschuim inpakmateriaal. Verpakkingen van grote machines leveren soms 
kant en klare bakken uit één stuk op.
Maak de zaaibak groot genoeg. De pas verspeende zaailingen mogen er ook 
een, zij het tijdelijk, onderkomen vinden. Ze zullen u er voor belonen door een 
snel hervatten van de groei en weinig uitval.

Water
Parodia-zaailingen moeten constant vochtig worden gehouden en de lucht 
moet gespannen zijn. Nooit luchten, zeker de fijnzadige soorten niet. Als er één 
warme dag optreedt, is alles onherroepelijk kapot. Zaaien in een 'gesloten' 
systeem - dus met plastic zakjes of gesloten dozen - is aan te bevelen om niet te 
zeggen verplicht.
Zelfs in een gesloten systeem moet ervoor worden gewaakt dat er geen overma
tig vochtverlies optreedt. Sommige plastic zakjes laten ongemerkt nogal wat 
waterdamp door met als gevolg uitdrogen van de grond, diepvries-zakjes zijn 
hier aan te bevelen. Stiekem uitdrogen is een veel voorkomend probleem in 
deze systemen. Vergeet niet: goed vochtig is beter dan kletsnat.

Zaaitijd
Het tijdstip dat zonder meer het gunstigste is voor uitzaai, is de herfst (zeg maar 
half september tot half oktober). Nadeel is dat er dan nog geen zaden in de 
handel zijn. Collega-liefhebbers kunnen u hier wel uit de nood helpen als het 
moet. Een tweede gunstige zaaiperiode doet zich voor in februari - maart. 
Meestal gebeurt het zelfs dat zaaisels die in oktober niet het verwachte resultaat 
gaven, in het voorjaar alsnog opkomen.
De meeste Parodiasoorten groeien voortreffelijk alhoewel men niet moet ver
wachten in het najaar zaailingen met een grootte van een knikker te vinden -
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soms lukt dat echter wel eens. De grootte van een flinke erwt moet wel zijn te 
bereiken. Als u het niet verder schopt dan kleine groene speldeknopjes is er iets 
mis, want dat wijst dikwijls op een groeistilstand. Zelfs als er in oktober is 
gezaaid, moeten de zaailingen tegen december toch al de grootte van een flinke 
luciferkop hebben bereikt.

Verspenen
Verspeen alleen als dat nodig is. Dat is natuurlijk mooi gezegd maar in de 
praktijk van weinig nut. Een voorbeeld moge een betere leidraad zijn. Indien u 
zwartzadigen bijvoorbeeld begin maart gaat uitzaaien (kunstmatige warmte is 
dan nodig), zijn die rond half juli 0,5 to t 0,7 mm in diameter, enigszins afhanke
lijk van de soort. Op dit tijdstip moet u deze soorten tóch verspenen om voor de 
winter nog zo veel mogelijk groeiwinst te boeken.

Foto van de schrijver

Fijnzadigen, op hetzelfde tijdstip gezaaid, zullen rond half juli ongeveer 0,3 tot 
0,5 mm in diameter zijn. Indien ze goed verder groeien moet u nietsdoen, laat ze 
maar rustig betijen. Indien u echter het minste vermoeden hebt dat de groei niet 
optimaal meer is, dan moet u verspenen.
Een praktisch tijdstip voor uitzaai is eind januari, begin februari teneinde half juli 
zaailingen te hebben van voldoende grootte om te verspenen.

Als substraat kan de nog overgebleven zaaigrond of het definitieve plantsub- 
straat worden gebruikt. De zwartzadigen mogen individueel of in groepjes van 
drie of vier worden verspeend. De plantjes dicht bij elkaar zetten. Indien ze snel 
tegen elkaar groeien, des te beter, dat bewijst tenminste dat ze verder groeien. 
Nog eens verspenen, half september, is dan in de meeste gevallen helemaal 
geen probleem.
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De fijnzadigen zouden op dit tijdstip in grote zoden of kussentjes moeten 
groeien die in vele gevallen zelfs de zaaibodem niet meer raken. Deze kussentjes 
splitst u voorzichtig op in stukjes van vijf tot tien plantjes. Deze groepjes drukt u 
dan in de zaaibodem nadat het oppervlak van de aarde ongeveer 0,5 cm diep is 
losgewoeld. U mag de groepjes vrij diep aandrukken, maar zaailingenmoes 
moet toch worden vermeden.

U moet de pas verspeende plantjes minstens éénmaal behandelen met een 
schimmeldodend middel. Een suspensie van bijvoorbeeld Captan in water is 
uitstekend. Hier is gekozen voor een waterige suspensie wegens het gebruiks
gemak. Het is.de bedoeling de boosdoeners die de plantjes in deze tijdelijke 
toestand van verzwakking kunnen bedreigen, direct de pas af te snijden. 
Daarna gaat alles terug het zaaitoestel in. U moet er voor zorgen dat de plantjes 
weer in gespannen lucht komen te staan, dat bevordert zonder meer de 
hergroei alsook de verdere groei.

Persoonlijk tracht ik steeds te verspenen vóór de winter. Reeds verscheidene 
malen heb ik het verspenen, wegens tijdgebrek, nagelaten. Dat was meestal 
geen succes: door de verdere wintergroei groeiden de plantjes meestal uit de 
potjes. Ze gingen elkaar tenslotte zo sterk verdringen dat ze volledig werden 
platgedrukt. De beschadiging van de plantjes was meteen het sein voor een 
massale aanval door bacteriën en schimmels en die zijn in de winter nogal 
moeilijk te bestrijden. Een droge behandeling met Benomyl (Benlate) gemengd 
met fijn zand en een kleine toegift van houtskoolpoeder doen hier dikwijls 
wonderen.

Overwintering
Alle zaailingen blijven de eerste winter in de zaaibak verder groeien. Een 
mogelijk tekort aan licht wordt in het voorjaar snel weer gecompenseerd. Wie 
gelooft dat de constante aanwezigheid van gespannen lucht verzwakte zaailin
gen tot gevolg heeft, komt hier bedrogen uit.
De snelle groei laat meestal toe om in de maand mei van het tweede jaar de, 
thans 1 tot 2 cm grote, zaailingen vrij uit te planten. Het verdient nog altijd 
aanbeveling de plantjes met velen tezamen uit te planten in grotere (piep
schuim) bakken.
De overgang van zaaitoestel naar 'vrije natuur' is in het vroege voorjaar opti
maal, maar men moet toch voorzichtig blijven. Met mate bijverwarmen met 
bijvoorbeeld een electrische mat is altijd mooi meegenomen in de kille voor
jaarsdagen. Oktober-zaailingen die in mei - dus na ongeveer zeven maanden - 
werden verspeend, werden begin september vrij uitgeplant. Ze deden het soms 
zo verrassend goed dat zelfs geen enkel plantje verloren ging.

Tot slot
Zoals steeds leiden vele wegen naar Rome en tevens naar succes. Kookboekre- 
cepten zijn in de cactushobby niet te geven. Het welslagen van recepten is te 
veel onderhevig aan plaatselijke omstandigheden om van algemeen nut te zijn. 
Daarom moet men de geschetste werkwijze als stevige ruggegraat zien om zelf 
te experimenteren. De bedoeling was echter een poging te ondernemen om 
enige vastgeroeste misvattingen in verband met de kweek van Parodia's uit de 
overlevering weg te branden. Ik hoop dat een massaal aanbod aan jonge 
Parodiaplanten op de ruilbeurzen in de komende jaren een bewijs zal zijn dat 
deze poging is geslaagd.

Irisstraat 3, B -1640 St Genesius Rode, België
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TAXONOMIE
HET GESLACHT MAMMILLARIA; EEN UITLEG VOOR DE 
(NOG) NIET GESPECIALISEERDE LIEFHEBBER (2)

JAN j a a p  de m orree

GESLACHT MAMMILLARIA
I

5 kleine 
ONDERGESLACHTEN

ONDERGESLACHT MAMMILLARIA
| | II

sectie sectie sectie
HYDROCHYLUS SUBHYDROCHYLUS MAMMILLARIA

(GALACTOCHYLUS)

In deze tweede aflevering gaan we ons verder bezighouden met het grote
ondergeslacht Mammillaria.
We gaan eerst in op de soorten van de sectie Hydrochylus die dus waterig sap 
bezitten. Vele geliefde planten horen in deze categorie thuis. De mooie groot- 
bloemigen M. theresae en M. deherdtiana. Grootbloemige (M . guelzowiana, 
M. wrightii) en kleinbloemige haakdoornigen zoals M. wildii en M. bombycina. 
De fraaibedoornde M. schiedeana en M. carmenae. De lange vingers van M.

Mammillaria deherdtiana en zijn variëteit Dodsoniii Irechts) uit de sectie Longiflorae. Foto: Theo Neutelings.



elongata en nog zo'n 90 andere. Wanneer we deze planten samen beschouwen 
lijken ze vaak in het geheel niet op elkaar en dat is ook niet verwonderlijk want 
het enige criterium om ze in dit ondergeslacht samen te voegen was dat 
waterige sap. Dan is het zinvol om naar andere kenmerken te zoeken die weer 
tot groepsvorming op lager niveau aanleiding geven. We komen dan op het 
systematische niveau van de Serie.
Hunt maakt een opsplitsing van de sectie Hydrochylus in acht series, waarbij 
diverse kenmerken worden onderscheiden. Ik zal ze per serie noemen. De 
bijgaande foto's zijn zo karakteristiek mogelijk gekozen om één en ander te 
illustreren.

De acht series zijn achtereenvolgens:

ONDERGESLACHT MAMMILLARIA
I --------------------------------------

sectie
HYDROCHYLUS
serie I iLongiflorae 
serie II :Ancistracanthae 
serie III iStylothelae 
serie IV iProliferae 
serie V iLasiacanthae 
serie VI iSphacelatae 
serie VII iLeptocladodae 
serie VIIIi Decipientes

Degenen die in Succulenta thuis zijn zullen wellicht hebben gemerkt dat er bij 
de indeling van de series Ancistracanthae en Longiflorae nogal wat discussie 
gaande is. Hierdoor vindt er een aantal hercombinaties plaats. Dit zal echter nu 
niet bij deze uitleg worden betrokken en de indeling van Hunt zal kritiekloos de 
revue passeren.

De serie Longiflorae waarin de meeste echt grootbloemige Mammillaria's zijn 
opgenomen, is gekenmerkt door grote buis- tot trechtervormige donkerroze 
bloemen. Het plantelichaam is meestal klein en groepenvormend. Midden- 
doorns niet gehaakt (behalve bij M. longiflora). De vrucht is gedeeltelijk tot 
geheel in het plantelichaam opgenomen. De zaden zijn zoals bij de meeste 
soorten uit de sectie Hydrochylus zwart.
De serie scoort hoog ten aanzien van de bloemen. De typeplant van de serie is 
de na verloop van tijd spruitende M. longiflora, die vroeg in het voorjaar haar 
bloemenpracht toont. M. theresae en M. saboae, die goed op eigen wortel 
groeien maar nooit groot worden, zijn bij de meeste liefhebbers goede beken
den. M. deherdtiana mag zich ook in een aanzienlijke belangstelling koesteren 
en kan mooie groepen vormen. Zeldzaamheden die lastiger zijn te verwerven en 
te houden, zijn M. napina en de in verzamelingen nog zeer zeldzame M. 
hernandezii.

De tweede serie, Ancistracanthae, bevat de grootbloemige haakdoornigen. 
De planten zijn slank zuilvormig, hebben stevige tepels en vormen groepen. In 
de areolen staan de randdoorns in een stevige krans en er is een aantal 
middendoorns waarvan één of meerdere gehaakt (ancistra-acanthos = haak- 
doorn). De bloemen zijn meestal groot, trechtervormig, maar de bloembuis is 
kort, zodat de bloem zich direct buiten de doorns uitspreidt. De vruchten zijn 
lang cylindervormig tot lang knotsvormig en rood van kleur.
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Veel van deze planten hebben extra aandacht nodig om op eigen wortel goed te 
groeien omdat ze in droge woestijngebieden leven. Bij te veel water tijdens een 
sombere periode met regen rot de wortelhals weg of treedt rotting van het 
plantelichaam vanuit de wortels op.
Het is te veel om alle 29 soorten afzonderlijk te bespreken. Een paar karakteris
tieke soorten zijn vermeldenswaard. Zelf vind ik het driemansschap van M. 
boolii, M. insularis en M. schumannii bijzonder aantrekkelijk door de grote roze 
bloem op relatief kleine planten. Grotere groepen vormen M. sheldonii, M. 
dioica, M. blossfeldiana en M. milleri (M. microcarpa). Heel bijzonder en 
regelmatig in Succulenta afgebeeld is M. guelzowiana met lange haarvormig 
randdoorns die de plant bedekken en waarin de haakdoorns schuil gaan. De 
wijdopengaande paarse bloemen zijn een kroon op dit juweeltje.

De derde serie, Stylothelae, is een grote groep haakdoornigen (25 soorten) met 
kleine bloempjes. Ze onderscheiden zich van de vorige serie doordat de even
eens spruitende planten meer kortcylindrisch zijn en slappe tepels bezitten. De 
kleine bloemen zijn overwegend crèmekleurig met enkele roze uitzonderingen. 
De planten maken hun vrij onaanzienlijke bloei goed dooreen groot deel van het 
seizoen hun bloemen te tonen. Vrijwel alle soorten groeien zonder problemen 
en zijn echte beginnersplanten. Een groot aantal soorten is wat gelijkvormig van 
uiterlijk met als typesoort M. wildii. De gemakkelijk te kweken M. zeilmanniana 
wordt in bloeiende vorm in plantencentra wel per strekkende meter aangebo
den. Een forse showplant is de groepenvormende witte M. bombycina met 
rode haakdoorns. M. pennispinosa met bevederde doorns is een juweeltje, 
terwijl de pollen wolharige M. bocasana ook grote sierwaarde bezitten, mits 
wordt voorkomen dat men de planten water geeft over de kop.
Nieuwelingen in de serie zijn M. glassii en M. perezdelarosae. De kleine sprui
tende M. glassii vormt een zee van kleine w itte spruiten en tooit zich met 
minuscule roze bloempjes. Lau heeft inmiddels de nodige variëteiten gevonden 
met grotere plantelichamen en grotere bloemen. M. perezdalarosae is een 
kleine plant met een bijzonder ritmisch patroon van de randdoorns waarin de 
zeer donkere middendoorns prachtig uitkomen.

De vierde serie, Proliferae, bevat zeven veelal sterk spruitende soorten met 
kleine crèmewitte bloempjes. De planten blijven vlak en vormen brede groepen. 
De doorns zijn alle recht, waarbij de stevige middendoorns overgaan in haarvor- 
mige randdoorns. De planten gaan door de grote hoeveelheid stekmateriaal van 
hand tot hand en alleen specialisten zullen de planten zaaien om aan originele 
standplaatsvormen te komen. Goede bekenden zijn M. prolifera en M. gracilis. 
In de jaren dertig had bijna iedereen zo'n plantje wel voor het raam. Momenteel 
zijn ze uit de gratie. Toch is M. prolifera aantrekkelijk vanwege de uitbundige, 
hoewel onopvallende bloei en het gemak waarmee de rode zaadbessen zich 
vormen. De bessen kunnen worden gegeten en hebben een friszure smaak. Een 
mooie soort is verder de witte M. schwarzii.

De vijfde serie verdient onze bijzondere aandacht. De Lasiacanthae zijn vrijwel 
allemaal echte liefhebbersplanten. Het zijn overwegend kleine bolvormen met 
spitse tepels, die op latere leeftijd groepjes vormen. Op enkele uitzonderingen 
na zijn er geen middendoorns, maar heel karakteristiek is het grote aantal 
randdoorns dat de hele plant overdekt.
Juist vanwege die doorns zijn het gewilde planten want de bloemen zijn maar 
klein. Heel apart is M. plumosa met de gevederde doorns, die de plant er als een 
balletje dons uit doen zien. Het verzamelaarsitem M. plumosa is de laatste tijd 
wat in de schaduw gesteld door de herontdekte M. carmenae die met zijn
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uitstralende gele doornbundeltjes het verzamelaarshart sneller doet kloppen. 
De plant is niet moeilijk te kweken als we voorzichtig met vocht omgaan. Een 
buitenbeentje is M. pectinifera die merkwaardig kamvormig gestelde doorns in 
de areolen heeft. Ze verlenen het plantelichaam een glad, w it uiterlijk. Kleine 
moeilijke soortjes zijn M. lasiacantha, M. magellanii en M. herrerae, die maar 
een paar centimeter groot worden op eigen wortel. Een uitdaging om ze in leven 
te houden en elk jaar in februari-maart weer in bloei te krijgen.

De zesde serie heet Sphacelatae. Dit is een wat onduidelijke groep met maar 
drie soorten. Het zijn groepenvormende planten met slanke spruiten en stompe 
tepels. De middendoorns zijn recht en lijken sprekend op de randdoorns (één 
soort, M. tonalensis heeft één gehaakte middendoorn). De vrij kleine trechter
vormige bloemen zijn purper.
M. kraehenbuehlii en M. sphacelata zijn de twee overige soorten.

De zevende serie, de Leptocladodae, is eveneens klein. Ze bevat maar vier 
soorten. De planten vormen grote groepen vingerdikke tot sigaardikke spruiten 
met kleine gele to t geelroze bloempjes. Ik denk dat iedereen M. elongata wel 
kent. Ze is door haar grote variabiliteit op zich al een verzamelitem omdat er veel 
vormen met allerlei doornkleur zijn te onderscheiden. Backeberg benoemde 
een groot aantal variëteiten, maar tegenwoordig is het een vergaarbak van 
allerhande vormen en overgangsvormen. M. pottsii onderscheidt zich door een 
kalkachtige bedoorning waar de bordeauxrode bloempjes goed tegen afsteken.

M. angelensis uit de serie Ancistracanthae Foto: Bert Jonkers
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3417 TT Montfoort, tel. 03484-1083.
BELGISCHE BELANGEN
J. de Wael, St. Rumoldusstr. 109,1851
Grimbergen België.
VERENIGINGSNIEUWS 
F.R. de Groot, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad. 
Sluitingsdatum 15e van de maand voor het ver
schijnen.
MAANDBLAD
Hoofdredakteur: A. van Uijen, Graadt van Reg- 
genweg 56, 3531 AA Utrecht.
Redakteur: L.E. Groen, Alexanderweg 72, 6721 
HH Bennekom.
Redakteur: J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 
2264 SH Leidschendam.
LOSSE NUMMERS
P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odilia- 
peel.

REDAKTIERAAD:
R. van Donkelaar, A.B. Pullen (voorzitter) en B. 
Zonneveld.
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. Beatrix- 
laan 10, 7711 KG Nieuwleusen.
ADVERTENTIES EN VRAAG EN AANBOD 
J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem Alexanderlaan 
104, 6721 AE Bennekom. Tel. 08389-17551 
Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het ver
schijnen.
ADVERTENTIETARIEVEN
1/16 pag. / 30,-/Bfrs 600; 1/8 pag. / 55,-/Bfrs 
1100; 1/4 pag / 85,-/Bfrs 1700; 1/2 pag. f 140,-/ 
Bfrs 2800; 1 pag. / 240,-/Bfrs 4800.
Kortingen op aanvraag.
INSTELLINGEN
BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus a f 1,50/Bfrs. 30 te bestellen op giro- 
rek.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.
PLANTENCENTRALE v/h Ruilen zonder huilen
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.
BOEKENVERKOOP, R.Z.H. EN 
VERENIGINGSARTIKELEN 
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.
Inclusief portokosten:
1. Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verkla
rend woordenboek van nagenoeg alle voorko
mende Latijnse cactus- en vetplantennamen. 
Prijs f 15,50/Bfrs 310.
2. Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten. Prijs / 6,-/Bfrs 120.
3. Bewaarband voor het tijdschrift. Een jaargang 
per band. Prijs f 16,-/Bfrs 330.
4. Verenigingsspeld in brochevorm of als steek- 
speld. Prijs f 4,-/Bfrs 80.
Tegen vergoeding van portokosten zijn propa- 
gandafolders en affiches te verkrijgen.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kor
tingen.
Bestellen uitsluitend door overschrijving van het 
juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succu
lenta 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. Succu
lenta te Volkel.

GEWIJZIGDE POSTCODES IN BELGIË.

De vorig jaar gewijzigde postcodes in België zorgen voor een lange nasleep. Er schijnen nog 
steeds een aantal fouten in ons adressenbestand voor te komen.
Wij verzoeken al die mensen, waarbij een foute postcode geadresseerd wordt, de wijziging aan 
onze ledenadministrateur door te geven.
Hr J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.
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EVENEMENTENKALENDER 1991
24aug. Ruilbeurs afd. West Brabant,

info in het Aprilnummer.
31 Aug Succulentenbeurs van het

Oosten, info in het Februari
nummer.

31 Aug Hoya themadag bij fa. van
Donkelaar.

7 Sept Cactus- en vetplantenmarkt te
Nijmegen, info in het Juli/Aug- 
nummer

7-8 Sept ELK te Blankenberge, info in
het Juli/Aug-nummer.

14 Sept Bijeenkomst van de
Mammillaria-werkgroep te 
Middelburg.
Info bij T. de Rijke 01180-15047 
of JJ. de Morree 070- 3200073

22 Sept Internationale Succulenten
beurs, afd Leuchtenbergia in 
het Dienstencentrum te 
Schilde, info bij F. Hofkens, St 
Jobsesteenweg 93, 2930 Bras- 
schaat, België.

5 Okt Cactusbeurs van het Noorden
te Zuid Laren, info in het April
nummer.

26 Okt Euphorbia themadag bij fa van
Donkelaar.

2 Nov Algemene Ledenvergadering
in de Reehorst te Ede.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam.
16 Aug, te verzorgen door eigen leden.
Plaats: ” De Rietwijker” , 3e Schinkelstraat 9, 
Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
21 Aug, zomeravond bijeenkomst bij C. Visser. 
19.30 uur.
12 Sept, Voordracht over Zuid Brazilië door L. 
Bercht.
Plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
dorp” achter het pand Floralaan 18 in Wagenin- 
gen. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Brabant-België.
30 Aug, Diavoordracht over Mexico door W. 
Dams.
27 Sept, Diavoordracht over Bolivia deel III, dooi 
F. van den Broeck.
Plaats: Horteco, de Bavaylei 119 Vilvoorde. Aan
vang: 20. 00 uur.
Afd. Delfzijl e. o.
5 Sept, Hr. Keizer houdt een lezing over...........
3 Okt, Lezing door Hr de Looze.
Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam. Aanvang: 19.40 uur.
Afd. Drenthe.
4 Sept, Hr de Jonge houdt een lezing over zijn 
reis door Zd Afrika.
2 Okt, lezing van Wiebe Bosma.

Afd. Eindhoven.
5 Aug, Kasbezoek.
2 Sept, John Jagerszky met ” De 4 jaargetijden” 
Plaats: ” De Leeuw” , Provincialeweg 102, Veld
hoven. Aanvang: 20.00 uur 
Afd. Flevozoom.
7 Sept, Reisje van de afdeling,
16 Sept, Hr Prestlé vertelt over Frailea’s.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeers
weg 51, Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Fryslan.
12 Sept, Startavond in de kas van Rikus de Vries 
in Drachten.
Plaats: Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, 
Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Gouda e. o.
19 Sept, lezing over Namibië door A. Bongaards. 
Plaats: ” ’t Brandpunt” Turfmarkt 58. Gouda. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. ’s Gravenhage e. o.
26 Sept, Dia en praat-avond verzorgd door eigen 
leden.
Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen.
19 Sept, ?
21-22 Sept, Hortusdagen.
Plaats: Bovenzaal van de Hortus de Wolf in 
Haren. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Den Heldere, o.
14 Sept, Wiebe Bosma met "terugblik over 1990” 
Plaats: Kantine van de Gemeentelijke Plantsoen
dienst, Soembastraat 
83, Den Helder. Aanvang 13.45 uur.
Afd. Nijmegen.
6 Aug, kasbezoek bij W. v. d. Heijden en J. Rey- 
nen.
10 Sept, Gezellige avond voor leden en hun part
ners.
Plaats: Opleidingscentum ’t Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Noord- en Midden Limburg.
4 Aug, Opendag bij Hr Doek en Dorssers.
11 Aug Opendag bij Hr Gommans 
Aug, Diavoordracht door Hr Maessen.
Plaats: Zaal van de kanovereniging "de Viking” , 
Vikingweg 1, Venlo.
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Rotterdam e. o.
26 Aug, Hr. W. Dams met een reisverslag "Alpen- 
flora”
30 Sept, ” Mammillaria Special”  door A. Liekens. 
Plaats: Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, 
Rösener Manzstraat 80, Rotterdam. Aanvang 
20.00 uur
Afd. Tilburg.
9 Sept, Interne plantenbeurs.
Plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstr 256 Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Utrecht e.o.
12 Sept, informele praatavond met dia’s en ent- 
demonstraties.
Plaats: Buurthuis Ravelijn, H. Graaflandstraat 
2a, Utrecht. Aanvang 20.00 uur.
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Afd. West-Brabant.
24 Aug, Grote Ruilbeurs.
21 Sept, Hr Alsemgeest komt over zijn Thelocac- 
tussen vertellen.
Plaats: Café rest. ” De Linden” , Markt 82, Etten- 
Leur. Aanvang: 14.00 uur.
Afd. Ysselstreek.
31 Aug, Beurs te Zutphen.
27 Sept, Lezing door Hr Hovens met als titel 
"Onze hobby en natuurbescherming”
Plaats: Zutphen 
Afd. Zaanstreek.
7 Sept, Bezoek aan het Westland.
Afd. Zuid Limburg.
3 Sept, een lezing over Arizona, Sonora en Chi- 
huahua door Hr Vandenbroeck.
1 Okt, Oktober is gewijd aan de vakanties, leden 
nemen dia’s en foto's mee.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN.
Cactusvrienden Limburg.
19 Aug, Groepsgesprek over het overwinteren 
van cactussen en vetplanten.

16 Sept, Euphorbia’s, een diavoordracht door Hr 
Genotte.
Plaats: Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. 
Aanvang: 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
22 Aug, Diavoordracht over Chilenen, door Hr 
van Averbeke.
1 Sept, deelname aan de jaarlijkse "Dorpsdag” 
Plaats: Lokaal "Vogelzang", Miksebaan 25, 
Brasschaat. Aanvang: 20.00 uur.
Grusonia.
9 Aug, "Van pré-historie tot in de huiskamer” 
door Nico Uittenbroek. Plaats Torhout.
13 Sept, Grootbloemigen door Robert Fonteyne. 
Plaats Ardooie.
Aanvang 20.00 uur.
Islaya.
2 Aug, Cactussen mijn hobby, door M. Bruyneel 
6 Sept, eigen werk.
Plaats: R. B. S. /R. M. S . , Stationstraat 82, Aalter. 
Aanvang: 20.00 uur.
Leuchtenbergia.
23 Aug, Epiphytische cactussen door J. de Laet.
20 Sept, Euphorbia’s door R. van Donkelaar. 
Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44,
Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

IN MEMORIAM

Wij ontvingen het ontstellende bericht, dat op 21 mei 1991 geheel onverwacht is overleden ons 
medebestuurslid

ARIE KÜHLEMEIER

Hij werd 70 jaar.
Wij verliezen in hem een trouw lid en een enthousiast plantenvriend.
Wij zijn dankbaar voor alles, wat hij voor onze afdeling gedaan heeft.
Moge hij rusten in vrede!

Bestuur en afd. Zwolle en omstreken 
A.B. Pullen, secr.

14e INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN
Op zaterdag 7 september 1991 houdt de afdeling Nijmegen voor de 14e maal haar jaarlijkse cactus- en 
vetplantenmarkt.
Ook dit jaar wordt de markt gehouden in de zalen van het Kolpinghuis te Nijmegen (circa 5 minuten 
lopen van het centraal station).
Deze markt biedt niet alleen een ideale mogelijkheid aan iedere succulentenliefhebber om planten te 
ruilen of tegen een redelijke vergoeding aan te schaffen, maar is ook de gelegenheid bij uitstek om 
contacten met andere liefhebbers te leggen of te versterken.
Uit het oogpunt van natuurbescherming wordt van standhouders verwacht dat zij geen natuurimporten 
aanbieden.
De zaal is voor deelnemers geopend vanaf 9.00 uur en voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur.
Ter bestrijding van de onkosten zal van volwassen bezoekers f  1,00 entree worden geheven.

Reservering tafels:
Tafels kunnen worden gehuurd k f  5 ,-  per strekkende meter tot een maximum van 4 meter. Voor iedere 
meter meer betaalt men f 10,-. Er is in totaal 120 meter beschikbaar.
Reservering binnenland: door overmaking van het juiste bedrag op postgironummer 1914156 t.n.v. 
Succulenta afd. Nijmegen te Herpen.
Reservering buitenland: telefonisch op een van onderstaande telefoonnummers.
Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Th. Heijnsdijk, Coehoornstraat 30, 6521 CE 
Nijmegen, tel. 080-220130 of met P. Giepmans, Heilige Stoel 48-20, 6601 VS Wijchen, tel. 
08894-14269.
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UITNODIGING: aan alle kwekers en liefhebbers van succulenten.

Gaarne nodigen wij iedereen die geïnteresseerd is in HOYA’s, andere Asciepiadaceae en 
epifyten uit tot het bijwonen van de Themadag over deze planten te Werkendam op 
zaterdag 31 augustus. De Themadag staat in het teken van Asciepiadaceae en hun 
natuurlijke leefomgeving.

Programma HOYA liefhebbersdag 31 augustus 1991 te Werkendam.
10.00 ontvangst met koffie, gelegenheid tot uitstallen van 

ruil-, verkoop- en showplanten.
11.00 Inleiding door Ruurd van Donkelaar, recent terug van 

Sumatra met hopelijk nieuwe ontdekkingen op Hoya- 
gebied.

11.15 Lezing door dhr. B. Jonkers: 'Asciepiadaceae in 
Oman.’ Bert Jonkers is een aantal jaren als geoloog in 
Oman werkzaam geweest en heeft in zijn vrije tijd een 
uitgebreide studie gemaakt van alle Stapelia-achtigen 
en andere Asciepiadaceae in dit gebied. Een artikel 
hierover is al gepubliceerd in HOYA-NIEUWSBRIEF 
no. 8. Nu een uitgebreid verhaal voorzien van prach
tige dia’s van dit land en zijn bijzondere flora.

12.15 ruil- en verkoopbeurs van (afrikaanse en aziatische) 
succulenten. Hoya’s en andere Asciepiadaceae en 
Epifytische Cactussen.
Gelegenheid tot lunchen, voor koffie wordt gezorgd, 
lunchpakket dient men zelf mee te nemen.

13.45 Lezing door dhr. A. Vogel: ’Epipfyten in Nieuw 
Guinea’ . Art Vogel is medewerker van de Hortus 
Botanicus te Leiden en heeft zich gespecialiseerd in 
tropische orchideëen en epipfytische planten. Op zijn 
recente reis door Nieuw Guinea heeft hij vele interes
sante orchideëen en Hoya’s gevonden waaronder 
enkele wel zeer bijzonder.

14.45 vervolg ruil- en verkoopbeurs.

De lezingen en ruilbeurs vinden plaats in een zaal nabij de kwekerij. Op de ruilbeurs 
kunnen liefhebbers en kwekers planten en stekken te koop aanbieden. Wild-import 
planten worden hier niet verkocht. In verband met de beschikbare ruimte gaarne tafel 
reserveren. Voor, tijdens de middagpauze en na de lezingen is er gelegenheid tot het 
bezoeken van de kwekerij en de show- en verkoopkassen en tot het bezichtigen van de 
Hoya collectiekas. Tijdens deze dag is er een korting van 20% op alle Asciepiadaceae uit 
onze verkoopkassen. Wij introduceren deze dag een aantal nieuwe soorten in een 
uitgebreide nieuwe verkooppresentatie. Deelname aan deze dag is gratis!

Wij hopen u op deze dag te mogen verwelkomen. 
Vriendelijke groeten.

Bloemen-en plantentuin

VAN DONKELAAR
W erkendam Laantje 1 Tel.

Fam. van Donkelaar en medewerkers

01835-1430 Giro 150983
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ONTSNAPT
aan onze aandacht is de extra aankondiging voor 
de ELK op 7 en 8 september.

Die was juist bedoeld om, naast de mededelingen in de 
evenementen-lijst, deze belangrijke gebeurtenis extra onder Uw 
aandacht te brengen om de nederlandse deelneming groter te 
maken dan het vorige jaar.

dit is door een misverstand misgegaan!

JAMMER!

Belanghebbenden en organisatoren hebben nu toegezegd de 
sluitingsdatum voor de inschrijving, die oorspronkelijk op 
1 augustus viel, zo soepel mogelijk te hanteren.

!!! GEEF U DAAROM NU DIRECT OP !!!

Succulenta, Van Spijk



E.L.K. 1991 (ruil- en verkoopbeurs)

Na de minder prettige ervaringen van vorig jaar kunnen we U nu meedelen 
dat in de toekomst geen overeenkomstige controles op de beurs in 
Blankenberge zijn te verwachten.
Na diverse besprekingen met verschillende instanties hebben we van het 
Ministerie van Lanbouw de toezegging gekregen dat de jaarlijkse 
plantenbeurs kan worden georganiseerd onder hun auspiciën, dus geen 
controles meer.
Zowel liefhebbers als handelaars zijn op de beurs toegelaten, echter op 
voorwaarde dat ze zijn ingeschreven als deelnemer aan de E.L.K., hetzij voor 
het voile weekend dan wel voor een gedeelte.

De prijzen zijn als volgt samengesteld:
Voor de eerste en de tweede tafel betaalt men per tafel BF 200
Vanaf de derde tafel betaalt men BF 500
Men wordt als handelaar aangemerkt.
Voor de handelaars geldt een prijs 
per tafel of strekkende meter van BF 500

Toewijzing geschiedt in volgorde van betaling; deze kan enkel gebeuren op 
de postrekening no. 000.0692098.33 van dhr. G. Gools, Adrinkhovenlaan 
107, 2210 te Borsbeek (België), onder vermelding van het gewenste aantal 
meters. Zijn tel. no. is 03/321.00.18.

leder is gehouden de Conventie van Washington inzake wildplanten na te 
leven, de E.L.K.-commissie kan bij overtreding op geen enkele manier 
verantwoordelijk gesteld worden.
Graag tot ziens op de komende E.L.K.

P. Dekker



EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1991
Deze zal dit jaar worden gehouden op 7 en 8 september 1991, op het 
inmiddels bekende adres te Blankenberge in België; om precies te zijn:

in het centrum voor vrije tijd en vorming "Duinse Polders” , 
Ruzettelaan 195, aan de grote weg - de kustweg - 

tussen Zeebrugge en Blankenberge.

Hoewel we in onze liefhebberij momenteel zeer veel evenementen kennen, 
wil ik deze E.L.K. toch graag bij U aanbevelen; U mist er niets wat U bij die 
andere bijeenkomsten tegenkomt, integendeel, er is geen betere 
gelegenheid om oude vrienden te ontmoeten, om contacten te leggen met 
andere liefhebbers uit binnen- en buitenland; en dat alles in een mooie streek 
in de directe omgeving van de zee.
Ook een verkoopbeurs is weer gepland, ondanks de problemen, die we 
hiermee in dit verband vorig jaar hadden. Hierover volgt nog nader bericht; 
besprekingen zijn nog gaande.
Hoe ziet het programma er dit jaar uit?

De te verwachten sprekers zijn, voor zover nu bekend:
Dhr. Noltee met een voordracht over Yemen of Kenia 
(Nederland)
Dhr. Lampo met een voordracht over Arizona (Death Valley)
(België).
Dhr. Ulrich met een voordracht over Agaven (Duitsland).
Dhr. Lode met een voordracht over caudidiformen in Brazilië 
(Frankrijk).
Dhr. Keith Grantham met een voordracht over Euphorbia’s 
(Engeland),
en dan als voornaamste gastspreker dhr. George Wolsky, 
van de cactusvereniging Leningrad in Rusland.
Deze zal waarschijnlijk iets gaan vertellen over de 
verzamelingen in zijn land. Het zal beslist de moeite waard 
zijn eens iets te horen over de liefhebberij uit een regio 
waarvan we op dit gebied weinig niet niets weten.

We hopen op een goede opkomst; tot nog toe was de deelname uit ons land 
eigenlijk bedroevend. En nu we in Blankenberge bijeenkomen hoeft de reis 
erheen toch geen bezwaar te zijn, zeker niet voor in inwoners van de 
randstad en omgeving die via de fraaie "Dammenroute” en een leuk 
boottochtje over de Westerschelde binnen de kortste keren in België zijn.

De prijzen zijn nauwelijks verhoogd, zoals blijkt uit de volgende gegevens:



INSCHRIJFFORMULIER E.L.K. 1991 TE BLANKENBERGE

Terug te zenden aan:
P. Dekker, Noordweg 476, 4333 KM Middelburg. Tel. 01180-14726. 
Inschrijven is slechts mogelijk tot 1 augustus a.s.

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

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

Postcode en plaats:.............................................................................

Telefoon:..............................................................................................

Aantal personen:........................................ Kinderen:.......................

Volledig weekend Studio Kamers
Volwassenen f  110,- f  100,-
Kinderen van 6-11 jaar f  60,- f  53,-
Kinderen van 3-5 jaar f  45,- f  40,-
Alleen zaterdag (avondmaaltijd + voor
drachten)
Volwassenen f  20,-
Kinderen van 6-11 jaar f  8 ,-
Kinderen van 3-5 jaar f  8 ,-
Alleen zondag (middagmaaltijd en voor
drachten)
Volwassenen f  23,-
Kinderen van 6-11 jaar f  11,-
Kinderen van 3-5 jaar f  11,-
Variabele deelname:
Vrijdagavond tot zondagmiddag f  195,-
Vrijdagavond tot maandagmorgen f  282,-
Zaterdagmiddag tot maandagmorgen 195,-
Inschrijvingen worden na ontvangst van het bedrag geboekt.
Het verschuldigde bedrag s.v.p. storten op postrekening no. 722192 t.n.v. P. 
Dekker, Noordweg 476, 
te Middelburg.



SUCCULENTENSHOW HORTUS HAREN, 4-10 ME11991.

In december 1990 werd Succulenta afd. Groningen benaderd door de Hortus Haren met het verzoek 
om van 4-10 mei 1991 invulling te geven aan een Succulentenshow. Na overleg met de afdelingen 
Delfzijl en Drenthe werd besloten om aan dit verzoek gehoor te geven.

Tijdens de voorbereidende besprekingen werd afgesproken op de volgende wijze invulling aan deze 
Succulentenshow te geven:
1 het inrichten van een expositie van cactussen en vetplanten m.b.v. planten welke door leden van de 

3 afdelingen beschikbaar werden gesteld.
2 het aankleden van de expositie door werken van Carla Wolters, die hiervoor graag haar medewer

king verleende.
3 het inrichten van een verkoop- en informatiestand waarin gedurende de gehele expositie minimaal 

2 personen aanwezig waren.
4 het verkopen van planten, waarbij de netto opbrengst ten goede zou komen aan de inrichting van 

de expositie van Succulenta tijdens de Floriade.
5 het verzorgen van voordrachten over onze hobby op 3 dagen, nl. zaterdag, zondag en hemelvaarts

dag.
6 de externe propaganda (m.n. radio en pers) zou door de Hortus Haren worden verzorgd.

Nadat op dinsdag en woensdag de leden in de gelegenheid waren gesteld hun planten te brengen, kon 
de expositie worden ingericht. Dit werd gedaan door Albert Drenth van de Hortus, geassisteerd door 
een aantal leden van de afdelingen. Nadat op vrijdag de werken van Carla Wolters waren bevestigd, 
kon worden gesproken van een bijzonder fraaie geheel.

Er waren ondertussen 4 bedrijven gevonden welke bereid waren om als sponsor voor de tentoonstel
ling op te treden, nl. Cactuskwekerij Bronsema & Van Aerle, Zuidbroek; Cactuskwekerij Geling, 
Sappemeer; Drenth Intratuin, Assen/Groningen en Cactuskwekerij Special Plants, Drachten. Deze 
sponsoring betrof óf een financiële bijdrage, óf het leveren van planten welke verkocht konden worden. 
Aangevuld met planten welke door leden beschikbaar waren gesteld, had één en ander tot gevolg dat 
er bij de aanvang van de expositie een indrukwekkende hoeveelheid planten op nieuwe eigenaren (m/ 
v) stond te wachten.

Nadat op zaterdagmorgen 4 mei de laatste hand aan de informatie-stand was gelegd, kon de drukte 
beginnen. Zowel de belangstelling voor de expositie, voor onze hobby alsmede de verkoop van planten 
verliep zéér voorspoedig. De aanwezige leden van Succulenta konden vele mensen nuttige tips en 
adviezen t.a.v. het verzorgen van de planten geven. Mensen die meer wilde weten, konden de uitgave 
van Succulenta, Handleiding voor het verzorgen van Cactussen en Vetplanten, aanschaffen. Het 
bestaan van een vereniging voor liefhebbers van cactussen en andere succulenten bleek bij velen niet 
bekend te zijn.

Op vrijdag 10 mei werd aan het eind van de middag de expositie weer afgebroken. Hierna kon de balans 
worden opgemaakt:

ruim 3000 mensen hebben met eigen ogen de verscheidenheid aan vormen en kleuren binnen de 
wereld van de cactussen en vetplanten kunnen aanschouwen.
er werd veel informatie betreffende de verzorging van cactussen en vetplanten gevraagd en 
gegeven.
alhoewel het werven van leden tijdens een dergelijke expositie niet voorop staat, heeft deze 
expositie toch enkele nieuwe (afdelings-)leden opgeleverd.

- de kas voor de inrichting van de Succulenta expositie tijdens de Floriade kom met een aanzienlijk 
bedrag worden gespekt. Samen met de opbrengst van het reisje van de 3 afdelingen naar 2 
kwekers in Duitsland (o.a. door de verkoop bij opbod van een bijzondere Ferocactus en het afstaan 
van overgebleven Duits geld) kon hiervoor f  1.540,- worden overgemaakt.

Samenvattend kan worden gezegd dat dankzij de inzet van velen (waaronder tientallen leden van 
Succulenta, personeel van de Hortus Haren en Carla Wolters) deze Succulentenshow een groot 
succes is geworden en bijgedragen heeft in de propaganda voor onze hobby!

KANDIDATEN VOOR BESTUURSFUNKTIES.

Op de Algemene ledenvergadering in April is bekend gemaakt dat er per April 1992 twee 
bestuursplaatsen vrijkomen.
Hr Alsemgeest is na 6 jr aftredend. Hr de Groot stelt zich, na 3 jr, niet herkiesbaar.
Een kandidaat voor de Propaganda-post en een secretaris dus.
Laat het bestuur nu eens niet zo lang in spanning zitten en meldt U spontaan.
Rob de Groot.
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IMIZAADIEX
IMPORT / EXPORT CACTUSSEEDS

Sperwerhorst 29 Dick van Geest
2675 WV Honselersdijk
Holland
Telefoon (0)1740-26758 
Fax (0)1740-26758

Minimum bestelling 10.000 zaden per soort

CACTUSKWEKERIJ

. Speci& l PlcintH
H. de Vries, Folgeralaan 2B 
Drachten, tel. 05120-20699 

Kas open:
di. t/m  vrij. van 9.00-18.00 uur 

zaterdag van 9.00-17.00 uur 
maandag van 13.00-18.00 uur

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5983 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641 
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 17.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur

13.00- 16.00 uur
Een prikkelende aanbeveling:

Deze kleine steenjuweeltjes tonen 
binnenkort hun nazomerse bloe- 

mendracht.
Plan een bezoek...

Zaterdag 24 en 
Zondag 25 augustus a.s. 

van 10-17 uur

verkoop van alle cactussen van 
mijn 42-jarige verzameling. 

Elke plant is afzonderlijk te koop.

Jan Slabbers, Molenweg 5, 
6049 GA Herten (bij Roermond). 

Tel. 04750-34923.

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

Lilienstrasse 5, Postbus 1107, W.-Duitsland 
Kwekerij: Hegnacher Strasse

* meer dan 200 geslachten, meer dan 1000 soorten 
zeldzame planten en zaden.

*  verzending over de gehele wereld.

*  bezoekers en groepen zijn van harte welkom.

* onze planten- en zaadlijst ontvangt u op aanvraag 
tegen een internationale antwoordcoupon.

,  BLADKAKTUS
Yj) Binnenlandse en buitenlandse j i. D O U G  A N D  V IV I rtO W LA N D ,

'S jK p V iL .  boeken steeds voorradig. 200  SPRING R O A D . K EM PSTON.
jjSftTyNj-AXN Wii bestellen graag voor U. tlJI BEDFORD, E N G L A N D M K 42 8N D .

1 \  F Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
H  \  ) met succulente literatuur aan. CACTUSSEN-EN
1 V  NATUUR 4  BOEK VETPLANTENZADEN

Ban kastraat 10 Schrijf vandaag nog voor
2585 EN ’s-Gravenhage
Tel. 070-3505648 GRATIS ZAADLIJST
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KALENDER 1992
Vanaf begin september is de nieuwe kalender te koop. Het is deze keer niet mogelijk gebleken om de 
uitgave van de samenwerkingskalender te kontinueren.
Succulenta heeft daarom in samenwerking met de fa. Steinhart een Nederlandstalige uitgave van de 
"Steinhart-kalender” gerealiseerd. De prijs staat nog niet vast maar zal tussen f  13,-/14,- excl. porto 
uitkomen. De prijs is mede afhankelijk van het te bestellen aantal.
Hoe eerder wij weten om welke aantallen het gaat desto gunstiger kunnen wij inkopen, reserveer 
daarom reeds nu het gewenste aantal.
Opgaven aan de nieuwe penningmeester.
Hr. B. Krijnen, Tweelingenlaan 27, 5632 AW Eindhoven.

BIJEENKOMST VAN DE MAMMILLARIA-WERKGROEP VAN SUCCULENTA.
De werkgroep heeft een bijeenkomst op 14 Sept 1991 te Middelburg.
Belangstellenden kunnen informatie over de werkgroep en de bijeenkomst verkrijgen bij de voorzitter 
of de secretaris van deze wergroep resp. Tonnie de Rijke 01180-15047, Jan-Jaap de Morree 
070-3200073.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE AFM 
(ArbeitskreisfürMammillarienfreunde) te Zürich, dd. 19, 20, 21 april 1991.

Dit jaar werd de jaarvergadering van de AfM in Zürich gehouden. De grote afstand naar Zürich en de 
hoge prijzen in Zwitserland hadden toch velen er niet van weerhouden dit vergaderweekend bij te 
wonen. Op de openingsavond, vrijdag 19 april, waren zo’n 180 Mammillarialiefhebbers aanwezig, 
waarvan meer dan de helft afkomstig was uit de vroegere DDR. Naast Duitsers, waren ook Oostenrij
kers, Zwitsers, Engelsen en ondergetekende als Nederlandse vertegenwoordiger aanwezig. De vrij
dagavond werd gevuld met een interessante dialezing van Helmut Rogozinski met als thema ” van 
Mexico-City naar Sonora” .
De zaterdagochtend werd geheel besteed aan het huishoudelijke gedeelte van de jaarvergadering, 
bestuursverkiezingen, heftige diskussies over de éénwording van de AfM en de Oostduitse ZAG- 
Mammillarien en verslagen van de diverse instellingen van de AfM. Tot vergaderplaats voor de 
jaarvergadering in 1993 werd Rostock (ex-DDR) gekozen. Veel aandacht was er ook voor de aanstaan
de jaarvergadering in 1992, deze wordt in Nederland (Groningen) gehouden. Concluderend uit de vele 
vragen en antwoorden is dit organisatorisch al een heel eind rond.
NB. Bij de zaterdagmiddagdialezingen (11-4-1992) zijn ook belangstellende leden van Succulenta 
welkom.
De zaterdag werd verder gevuld met de volgende leerzame lezingen:
"Problemen in de serie Stylothelae” ; Thomas Linzen.
"Chemotaxonomische studies in het geslacht Mammillaria” ; Jonas Lüthy.
"Mammillaria’s in Zuid-Amerika” ; Diedrich Supthut.
” Mr. Hunt speelt open kaart” ; Dr. David Hunt.
"Mexicaanse kaktussen” ; Felix Krahenbühl.
Tussendoor was steeds gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere Mammillarieliefhebbers 
wat evenals vorig jaar weer resulteerde in nieuwe kontakten en korrespondentievrienden.
De zondag werd geheel besteed met het bezichtigen van de Stedelijke Succulentenverzameling van 
de stad Zürich waarbij ondergetekende het geluk had alleen te zijn voor de rondleiding en zodoende 
een privé-rondleiding kreeg door de verzameling van de direkteur (Dr. Supthut) en een kijkje achter de 
schermen mocht nemen onder deskundige begeleiding van Dr. Urs Egli. Vooral het herbarium van 
gedroogde succulenten en zowel planten als bloemen op sterk water alsmede de zaadbank en de 
gecomputeriseerde gegevensverwerking maakten een bijzondere indruk op mij.
Al met al een zeer geslaagd weekend, waarbij door vele aanwezigen afscheid werd genomen met: ” Auf 
wiedersehen, bis 1992 in Groningen".

Tonnie de Rijke (voorzitter Mammillaria-werkgroep Succulenta)

FRANS NÖLTËE
Ruim 1000 soorten cactussen en 
andere vetplanten wachten op U.

Vraag mijn GRATIS sortimentslijst aan.
Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht 

Tel. 078-124200/010-4420776

Geopend van 30 maart tot 1 november op zaterdag van 10 tot 3 uur. Verder op afspraak.
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Opgaven voor het oktober-nummer moeten vóór 
15 september bij mevr. J. Smit-Reesink, 
P.W.A.Iaan 104,6721 AE Bennekom rijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal gratis 
een advertentie van max. 6 regels zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Stekken van Pereskiopsis om te 
enten en planten van Ariocarpus en Roseo- 
cactus. Couvreur, Mario, Albert l-Laan 70, 8620 
Nieuwpoort, België. Tel. 058/23.39.87.

Te koop gevraagd: Alle soorten Thelocactus, 
maximaal f 2,50 per stuk. Ik haal ze af bij goede 
openbaar-vervoerverbinding. J.S. van Braak, 
Lamoen 11, 3822 CW Leusden. Tel. 033-948279.

Te koop aangeboden: Alle Succulenta nummers 
1951 - heden (ingenaaid) f  500,-. Tevens 40- 
jarige cactusverzameling (in één koop) f 1500,--. 
C. Scharp, Weth. Nijhuisstraat 54, 7545 NK 
Enschede. Tel.: 053-311001.

Aangeboden: Prachtige gevarieerde verzame
ling cactussen. Alles op naam. Ongeveer 1000 
stuks. Liefst in één koop. G.K. Hekman, Oltmans- 
straat 18, 3842 ZX Harderwijk. Tel. 03410-16765.

Te koop: Succulenta nummers 1971-1991, zeer 
goed gebonden, met index en gele pagina’s. 
Liefst alles in één koop voor f 20,- per jaargang. 
Rudolf Oeser, D-3063Obernkirchen, Neumarkta- 
strasse 18. Tel. 09-49-05724/3244.

NIEUWE LEDEN

Ouderling W.G., Jol 13-63, 8241 EK Lelystad.
Blokker W.J., Merovingenstraat 16, 2033 LX 

Haarlem
Soetekouw M.W.M., Hogestraat 40, 6651 BM 

Dronten.
Blom J.L., Wessel llckenstr. 14,1311 RG Almere.
Peeters J., Pullaar 270, 02870 Breendonk, 

België.
Ceuppens L., Den Haaglaan 96,02660 Hoboken, 

België.
Albers H.J., Praamstraat 29,1503 KN Zaandam.
Liebrand-Lakerink E.M., Pelgrimstraat 3,

7011 BH Gaanderen.
Stokkum G.M.H. van, Hoogstraat 92, 7512 GZ 

Enschede
Jong W. de, Spotvogelstraat 52, 5672 GC 

Nuenen.

Vos P. de, A. van Ostadestraat 55,9781 RS 
Groningen.

Bosch-Kuyt E.C., Appelhof 17, 8525 GJ 
Langweer.

Zwarts M., Wierumerweg 13, 9144 CW 
Hantumhuizen.

Robijn R, Pyrietstraat 30, 9743 XC Groningen.
Procureur J., Zwijnaardesteenweg 710, 09000 

Gent, België.
Herremans A., Verhaegenlaan 9, 09500 

Geraardsbergen, België.
Ceuppens L., Den Haaglaan 96,02660 Hoboken, 

België.
Gervoyse E., Burg. H. Isebaertstr. 13, 08540 

Deerlijk, België.
Keyngaert L., Sectie Ie Touquet 123, 07784 

Komen-Waasten, België.
Lion F., Oude Steenweg 120, 09500 

Geraardsbergen, België.
Deheegher W., Kwadestraat 27, 08800 

Rumbeke, België.
Heyndrickx R., Pauwstraat 44, 09120 Beveren, 

België.
D’Hollander-Steeman, Ommegangstraat 17, 

09240 Zele, België.
D’Hont F., Kasteelwegel 25, 09040 

St. Amandsberg, België.
Croock R. de, Eeklostraat 156, 09030 

Mariakerke, België.
Goossens J.L.M., Halsterseweg 241,4613 BD 

Bergen op Zoom.
Jacobs W., Provincialeweg 10,9771 TB Sauwerd.
Roelofsen R, Huls 8, 6369 EW Simpelveld.
Mulder F.H., Koolvisweg 403, 3192 RK Hoogvliet.
Visser J.J., Pr. Fr. Hendrikstr. 6A, 3051 ES 

Rotterdam.
Bertels W., Korte Vianenstraat 43, 02300 

Turnhout, België.
Wagemakers A., Beetwortelweg 85, 3263 EA 

Oud-Beyerland.
Dowgwillo Z.D., Scherpgrasstraat 13,1313 BS 

Almere.
Zwan E. v.d., Ambrozijnberg 322, 4707 MT 

Roosendaal.
Groote Luc de, Korenbloemstraat 3,09630 

Zwalm, België.
Geel Chr. van, Edingsesteenweg 68,01730 Asse, 

België.

KALENDER 1992

De kalender 1992 is vanaf 
begin september bij de 

penningmeester te koop.

Reserveer zo spoedig mogelijk.
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M. humboldtii uit de serie Lasiacanthae Foto: Ton Pullen

Serie acht, Decipientes, bevat maar één zeer variabele soort, namelijk M. 
decipiens. De planten lijken qua habitus op de Dolichotheles door hun lange 
tepels, maar de kleine witte bloemen zijn heel anders dan de gele uit die groep. 
Ook dezaadvorm is afwijkend. Weinig randdoorns (4-10) en soms een midden- 
doorn zoals bij de echte M. decipiens. De planten die onder de naam M. 
camptotricha bekend staan en geurende bloemen hebben, zijn vaak maar in het 
bezit van vier randdoorns per areool.

(Wordt vervolgd)

M. carmenae uit de 

serie Lasiacanthae

Foto: Ton Pullen

M. pectinifera 

uit de serie 

Lasiacanthae

Foto:

Theo Neutelings
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WHAT'S IN A NAME?

K.H. HOFSTEE, A. KEIZER, P. VAN VEEN en J. VEENSTRA

In het juni-nummer van het tijdschrift van de Mammillaria Society van 1986 
vertelt John Pilbeam over zijn omzwervingen in het zuiden van het schiereiland 
Baja California. Hij werd daarbij vergezeld door zijn vriend, de fotograaf Bill 
Weightman, die de verschillende vondsten op het gebied van succulente plan
ten op de gevoelige plaat vastlegde. Hoewel de kwaliteit van de gepubliceerde 
foto's niet overweldigend is, krijgt men toch een indruk van de groeiplaats en 
van het uiterlijk van de cactussen in hun natuurlijke omgeving. Zo is er een 
opname van Mammillaria fraileana, groeiend tussen de rotsen ten noorden van 
Cabo San Lucas en daarnaast een afbeelding van dezelfde soort, zoals deze bij 
ons in Europa in de kassen voorkomt. Het verschil is dusdanig groot, dat een 
leek niet kan vaststellen, dat het hier om dezelfde soort gaat.
Dit enorme verschil in vorm en bedoorning is natuurlijk terug te voeren op de 
verschillende milieuomstandigheden, waaronder deze planten zich hebben 
ontwikkeld. In de vrije natuur in Mexico en in het zuidelijk deel van de Verenigde 
Staten, het gebied, waar de Mammillaria's gevonden worden, leven cactussen 
over het algemeen in een droog en heet klimaat met zeer veel zonneschijn. Het 
verschil tussen dag- en nachttemperatuur kan extreem groot zijn, de hoeveel
heid neerslag minimaal en de bodemvruchtbaarheid op de meeste plaatsen zeer 
gering. De cactussen passen zich hierbij aan en ontwikkelen zich op een 
karakteristieke wijze. Kan een plant deze klimatologische omstandigheden niet 
verdragen, dan kan hij zich daar ook niet ontwikkelen. Zo eenvoudig is dat in de 
vrije natuur, hoewel dit een zeer simplistische omschrijving is van een eeuwen
oud evolutieproces.

Als we nu even in deze simpele badinerende schrijftrant doorgaan, stellen we 
vast dat de mens er zich op een gegeven moment mee begon te bemoeien en 
toen ging opeens van alles fout. Nieuwsgierige Europeanen bekeken de toe
stand ter plaatse en besloten de cactussen mee te nemen naar hun vaderland en 
als dat bezwaarlijk is, willen zij ook wel zaad meenemen en dit thuis laten 
kiemen. Natuurlijk is het klimaat op onze vensterbank of in de kas totaal 
verschillend van dat van de vindplaats. Met geen mogelijkheid kunnen wij 
zoveel zonlicht bieden als daarginds! Ook is bij ons het klimaat altijd vochtiger, 
de temperatuur gematigd en in de winter in feite te laag. We compenseren dit 
laatste door in dat jaargetijde de groei nagenoeg stop te zetten.
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Om te illustreren hoeveel invloed deze factoren (en vele andere) op de groei van 
onze Mammillaria's hebben, vergelijken we de totaal verschillende bedoorning 
van de planten van figuur 1 en 2 op deze en de vorige bladzijde.
In figuur 1 is er sprake van bruine middendoorns met daaronder een netwerk, 
dat lichter van kleur is en dat zich als een vrij fors tapijt heeft ontwikkeld.
In figuur 2 zien we duidelijke tepels met midden- en randdoorns, alsmede een 
wollige beharing. Het zijn beide opnamen van Mammillaria dixanthocentron, 
hoewel dit op het eerste gezicht onwaarschijnlijk lijkt. Er is een wezenlijk 
verschil in de bedoorning, waardoor het uiterlijk totaal verschillend is.
Daar zit je dus als welwillende leek met prachtige beschrijvingen van deze soort 
in alle mogelijke handboeken en met twee foto's, die in geen enkel opzicht 
identiek zijn. Hebben we hier dus toch te maken met verschillende soorten? De 
oplossing vindt u, in afbeelding 3: de eerste foto is gemaakt van het onderste 
gedeelte van deze cactus, foto 2 bevat details van het bovenste gedeelte van 
dezelfde plant.
Wat is hier gebeurd? Deze Mammillaria is jarenlang eigendom geweest van 
iemand, die (te) weinig tijd had voor de verzorging van zijn planten. De water
huishouding was minimaal, de plant stond in de volle zon in de kas en kon zich 
slechts zeer moeizaam ontwikkelen, mede omdat van verpotten en toevoeging 
van verse aarde of meststof geen sprake was geweest. Toen één der leden van 
de Mammillaria Werkgroep Noord deze plant in handen kreeg, werd de manier 
van verzorgen gewijzigd. De plant kreeg een normale watergift, nadat de aarde 
was ververst; voorts een standplaats hoog in de kas met veel diffuus zonlicht 
(voornamelijk ochtendzon) en een overwintering bij ±  10°C.
De eerste jaren was er nauwelijks iets van groei te bespeuren, doch vanaf het 
derde jaar begon de plant uit te groeien totdat nu, na vijf jaar, de hierbij 
gepubliceerde foto's konden worden gemaakt.
De habitus van onze Mammillaria's, dat wil zeggen de uiterlijke verschijnings
vorm ervan kent eenieder. Aan de basis zijn ze sterk bedoornd en als het ware 
inééngedrongen. Het bovenste gedeelte vormt een vegetatief centrum, waar
van de kleur vaak overgaat in fris groen. In dit bovenste gedeelte zullen de 
bloemen worden gevormd, die meestal typisch zijn voor de soort en in een later 
stadium komen hier na bestuiving ook de zaadbessen, die eveneens van soort 
tot soort verschillend kunnen zijn. De combinatie van al die kenmerken kan ons 
helpen bij de determinatie van de plant. We zien in het onderhavige geval 
echter, dat we zeer voorzichtig moeten zijn met de determinatie van deze 
Mammillaria aan de hand van de habitus. De ene liefhebber kweekt zijn planten 
onder omstandigheden die wezenlijk afwijken van die van een collega-kweker, 
terwijl het genetische uitgangsmateriaal hetzelfde is. Of anders gezegd: als ons



lid Jansen of Pieters en de schrijvers van dit artikel zaad bestellen bij dezelfde 
leverancier, dan is hiermede nog helemaal niet gezegd, dat de hieruit 
opgroeiende Mammillaria's na een paar jaar qua uiterlijk geheel gelijk zijn. 
Daarom vinden wij het bijvoorbeeld al een zeer hachelijke zaak om een determi
natie te verrichten aan de hand van enige hier te lande gekweekte exemplaren. 
Bovendien is er altijd nog de vraag, welke vorm van de door ons opgekweekte 
planten de meeste gelijkenis vertoont met de typeplant, zoals die op de origi
nele vindplaatsen in Mexico of de U.S.A. wordt aangetroffen. Hiermee hangt 
weer de onzekerheid over de variatiebreedte binnen een bepaalde soort samen.

Foto's:

Wiebe Bosma 

Figuur 3

Hoe vaak komt het niet voor, dat werkelijk zeer serieuze en deskundige liefheb
bers onderling niet tot overeenstemming (kunnen) komen over de naam van 
een bepaalde Mammillaria? De één heeft zijn kennis in hoofdzaak vergaard aan 
de hand van de goed verzorgde planten in zijn fraaie kas, een ander heeft zich 
meer georiënteerd op de planten, die een hardere kweek hebben ondergaan en 
heeft zich derhalve een totaal ander beeld gevormd van bepaalde soorten 
Mammillaria's. Eindeloze discussies kunnen hiervan het gevolg zijn en iedere 
deskundige heeft een beetje gelijk, daar ze van verschillende standpunten 
uitgaan en verschillende visies ontwikkelen. Doch nogmaals: What is in a 
name? Is het niet veel belangrijken dat wij goed gedijende Mammillaria's in onze 
verzamelingen hebben, die bovendien tot bloei komen en die ons vreugde en 
voldoening verschaffen?

Kolholsterweg 10, 9987 NL Zijldijk
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OP DE GROEIPLAATSEN
Op zoek naar Caralluma penicillata in Oman

BERT JONKERS

Een diepe poel in Wadi Halfayn. De 'falaj' loopt rechts langs het water; boven de rotswand op de achtergrond ligt het Sayq-plateau.

Na anderhalf jaar in Oman te hebben gewoond had ik nog nooit Caralluma 
penicillata, de reus onder de daar groeiende Caralluma's, in haar natuurlijke 
omgeving gezien. Het bericht dat deze op de Jabal Akhdar, het centrale deel 
van het noordelijk bergland, zou groeien vervulde mij aanvankelijk met enige 
scepsis, daar ik op de vele trips in dit gebergte nog nooit deze opvallende plant 
was tegengekomen. Voorts ligt Oman buiten het uit de literatuur bekende 
groeigebied van deze soort (noordoost Afrika en het zuidelijk deel van het 
Arabisch schiereiland); indien de determinatie juist zou zijn, zou het de meest 
noordoostelijke groeiplaats zijn. De plant in de Hortus van de Sultan Qaboos 
Universiteit bij de hoofdstad Muscat was echter onmiskenbaar. Een dia van de 
bloeiwijze toonde helder geelgroene, zwak gevlekte bloemen met paarse 
kwastjes aan de corolla-slippen. Het exemplaar was verzameld bij het dorp 
Manakhir op het Sayq-plateau, een gebied dat zo'n 2000 m boven zeeniveau ligt 
en moeilijk toegankelijk is vanwege zijn steile flanken. De enige weg naar boven 
is voor niet-belanghebbenden om militaire redenen afgesloten. Een aanvraag 
om toestemming voor een bezoek te krijgen werd afgewezen, waardoor er 
slechts één alternatief overbleef: de - letterlijk - stoute schoenen aantrekken om 
te voet de groeiplaats te bereiken, een klimtocht van 1300m1).
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Nu is een dergelijke tocht alleen in de winter mogelijk, want 's zomers, met 
temperaturen tussen 40°C en 50°C (in de schaduw!), zou je een niet te tillen 
hoeveelheid water mee moeten nemen om het vochtverlies te kompenseren. 's 
Winters is het daarentegen oppassen voor buien, die in de wadi's (droge 
stroomdalen) voor plotseling optredende stortvloeden Kunnen zorgen.

De kortste route naar Manakhir leidt door Wadi Halfayn, een nauw dal dat bij 
een steile rotswand eindigt. Op 9 maart 1990, voorzien van drie liter water, één 
liter isotonische drank (om zouttekort tegen te gaan), wat hoog-calorisch 
voedsel, fotospullen, een kaart en een schets met aanwijzingen van iemand die 
de te volgen route al eens had gelopen, ging ik 's morgens vroeg op pad.
Na zo'n vijf kwartier autorijden door heuvelig terrein arriveerde ik bij de plek 
waar de wadi toegang to t de plotseling oprijzende bergen verschaft. De auto 
werd op een veilige hoogte geparkeerd, buiten bereik van eventuele 'flash- 
floods' en om kwart voor acht begon ik aan mijn voettocht, waarvan de eerste 
kilometers over keien leidden, waarop een hunebed jaloers zou zijn geweest. 
Soms leek het handiger over de resten van de 'falaj' te gaan, een irrigatiesys
teem in de vorm van een stenen goot die enkele meters boven de wadibodem 
loopt, lang geleden aangelegd toen de streek nog bewoond was. Het in onbruik 
geraakte systeem was echter vaak ingestort, waardoor ik soms weer terug 
moest om in de wadi te komen. Op enkele plaatsen werd mijn pad geblokkeerd 
door diepe poelen, waarbij de 'falaj' de enige mogelijkheid was om deze te 
passeren.
Na anderhalf uur werd het begin bereikt van een kundig aangelegd eeuwenoud 
pad, eigenlijk meer een trap die zig-zaggend steil naar boven leidde. Schaduw is 
hier niet meer: de boompjes die hier groeien, Acacia tortilis en Maerua crassifo- 
lia hebben slechts kleine blaadjes. Ook staat hier een aantal Commiphora- 
struiken, waarvan de takken bij doorbreken een terpentijnachtige geur versprei-

Een groot exemplaar van C. penicillata. De voettocht begon bij de vlakte, rechts op de achtergrond.



Vermoedelijke hybride van C. penicillata met één van de roodbloeiende soorten

den. Een korte pauze leverde nog een interessante vondst op: de kleine Viola 
cinerea, één van de gebergteplanten die ook in Iran voorkomt en mogelijk een 
overblijfsel vormt uit de tijd dat er een landverbinding was met de rest van Azië. 
De stilte is niet te beschrijven, er was werkelijk geen enkel geluid hoorbaar. Ik 
moest opeens denken aan de Franse botanisch onderzoeker Pierre Aucher- 
Eloy, die ruim 150 jaar geleden, in maart 1838, het Sayq-plateau overstak. Hij 
verzamelde toen een Caralluma die later naar hem werd vernoemd, C. auche- 
riana. Tijdens zijn tocht werd hij door hoge koorts geplaagd en na terugkeer in 
Europa overleed hij in hetzelfde jaar.

De kaart leerde dat ik nog 1000 m omhoog had te gaan. Aan weerszijden van het 
pad toonde een in Noord-Oman wijd verbreide Caralluma, haar donkerrode, 
met kwastjes uitgeruste bloemen (zaden van deze soort zijn aangeboden als C. 
spec. 1 (Ras al-Hamra) in de lijst van het Clichéfonds, december 1990). Een 
tweede soort, die to t dusver alleen van de Jabal Akhdar bekend is, met 
eveneens donkerrode maar kleinere klokvormige bloemen zonder kwastjes, 
blijkt hier wat hoger te groeien. Ze heeft doorgaans iets slankere stengels dan 
de vorige. Eén van deze is waarschijnlijk door Aucher-Eloy verzameld. Doordat 
van C. aucheriana geen bloemen bekend zijn (de in The Stapelieae van White Et 
Sloane, 1937, vermelde gele bloemkleur is onwaarschijnlijk, maar niet uit te 
sluiten) is een zekere determinatie niet mogelijk.
Boven mij ontwaarde ik het onbewoonde gehucht Misfah Al Halfayn, dat zich 
verraadde door een twintigtal dadelpalmen en waaruit een 'stroom' van Aloë



C. penicillata, bloemen aan een meegenomen stek

vera naar het dal liep. Deze plant is vaak in wadi's nabij behuizing te vinden en 
lijkt niet echt ingeburgerd.

Juist voor de middag zag ik reeds op 1300 m hoogte de eerste C. penicillata en 
wat hoger bleken grote bestanden van deze imposante soort te staan. Dat 
kwam goed uit want het was me duidelijk geworden dat binnen één dag naar 
het plateau en terug lopen een onmogelijkheid is, zeker nu het aardig heet was 
geworden - de eerste dag van het jaar dat de temperatuur ruim boven de 30°C 
kwam. De planten waren tot twee meter in doorsnee, met stengels tot een 
meter lang. Van oude exemplaren waren de stengels naar beneden gebogen. 
Helaas bloeide geen enkel exemplaar. Slechts één onrijpe vrucht werd gevon
den, maar verder wees de afwezigheid van zowel knoppen als uitgebloeide 
bloemen erop dat de bloeitijd maanden later is. Een afwijkende plant, half zo 
groot als C. penicillata, maar veel groter dan de roodbloeiende planten stond 
wél in volle bloei. De donkere corolla, bij nadere beschouwing groen met 
donkerrood, deed aan de dwerg denken; de corona was - herinnerde ik me van 
de dia - onmiskenbaar van de reus. De gedachte kwam bij me op dat we hier 
met een mogelijke hybride te doen hebben. Dergelijke hybridisaties moeten een 
zeldzame gebeurtenis zijn, gezien de ongelijke bloeitijden.

Inmiddels was het twee uur geworden en hoog tijd om de terugtocht te 
aanvaarden. Weer beneden, bij een wadipoel kon ik het zout van mijn gezicht 
spoelen. Het lopen over de keien bleek nu een ellende; door te dunne schoenzo
len werden bij elke stap de aders in mijn voeten afgeknepen, met kramp als 
gevolg. Regelmatig moest ik nu een pauze inlassen om de kramp weg te laten 
ebben. Doordat de terugtocht nu veel langer duurde dan dezelfde afstand 's 
morgens raakte de meegenomen hoeveelheid water op. Misselijk van de in-
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Caralluma sp. 1, donkerrood bloeiende soort met kleinere bloemen zonder kwastjes. Foto's van de schrijver

spanning, lichtelijk uitgedroogd en met verkrampte voeten kwam ik bij de auto 
aan. De tocht had zo'n acht uur geduurd, waarvan zo'n zeven uur lopen. De 
hele dag had ik geen mens gezien...
Gekkenwerk? Misschien. Toch geven dergelijke tochten je veel voldoening, 
want alleen op deze manier ervaar je de grootsheid van de bergen en wordt je 
tegelijkertijd beloond met de onvergetelijke aanblik van moeilijk te bereiken 
planten.

1) Enkele maanden later, in juli, kreeg ik alsnog gelegenheid om de populatie bij Manakhir te 
bekijken, die in volle bloei stond. De bloemkleur bleek zeer uniform en slechts een enkel exemplaar 
had een donkere tekening op de corolla.

36, The Riding, Woking, Surrey GU2 1 5TAQ, Engeland
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Caraliuma sp. 2, donkerrood bloeiende soort met kleinere bloemen zonder kwastjes Foto's van de schrijver

LEZERS VRAGEN
Mevrouw J.M. Smit-Reesink te Bennekom vraagt wat de beste tijd is om 
caudiciforme planten te zaaien en hoe dat zaaien moet gebeuren.

Antwoord: Caudiciforme planten vormen geen homogene botanische groep, 
maar zijn afkomstig uit allerlei plantenfamilies. Vele soorten zijn van nature 
afkomstig uit droge halfwoestijnen of doornstruiksavannen. Als tropische plan
ten zullen zij, als men goed zaad kan bemachtigen, onder warmvochtige 
condities moeten worden gezaaid. Zijn de planten voldoende groot, dan kan 
men omschakelen naar een regiem van jaarlijks terugkerende groei- en rusttij
den.
Vervolgens vraagt de briefschrijfster hoe men een oudere Adenium obesum, 
die de laatste jaren slechts enkele blaadjes bezit en verder niets doet, weer op 
gang kan brengen.
Antwoord: Het is uiterst moeilijk om van een afstand een diagnose te stellen 
wat uw plant zou kunnen mankeren. Zo op het eerste gezicht lijkt het erop, dat 
de plant (een deel van) zijn wortels kwijt is. De plant uit de pot halen en 
voorzichtig de wortels inspecteren lijkt mij de aangewezen weg. Eventueel dode 
en/of rottende wortels verwijderen en de plant oppotten in een voedselrijke, 
doorlatende grond.
De grond moet het hele jaar door enigszins vochtig blijven. Maandenlange 
droogte doet de plant verkommeren. Wellicht kan het enkele malen toedienen 
van zogenaamde bladvoeding verbetering brengen.

De Heer D. Veel uit Alkmaar stelt de volgende vragen:
1. Stel: Ik kruis twee zelfsteriele planten A en B met elkaar (wederzijdse bestui-



ving). Beiden zetten zaad. Is het nageslacht in beide gevallen exact gelijk? 
2. Als plant A zelfsteriel is en plant B zelffertiel is dan de nakomelingschap van 
plant B een mengeling van BB en AB?
Antwoord: 1. Zelfsteriele planten zijn planten, die niet in staat zijn zichzelf te 
bestuiven. Zij zijn voor bevruchting dus afhankelijk van stuifmeel van een 
andere plant (van dezelfde soort).
Als we twee planten kruisen, wordt in de nakomelingschap een mengeling van 
alle eigenschappen van beide ouderplanten aangetroffen. In de praktijk letten 
we meestal slechts op een enkel kenmerk. Omdat het uitwerken van deze 
vraag, rekening houdend met alle kenmerken van een plant bijna onmogelijk is, 
wordt hierna uitgegaan van de vererving van één kenmerk, bijvoorbeeld de 
bloemkleur. Ook het gedrag van de geslachtsbepalende chromosomen wordt 
verder buiten beschouwing gelaten.
In elke plantecel komen alle eigenschappen (de genen) in tweevoud voor. Het 
gen voor rode bloemen (R) komt in raszuivere planten dus ook tweemaal voor: 
RR. Bij de voortplanting wordt de gehele voorraad erfelijke eigenschappen 
weer netjes verdeeld over de voortplantingscellen, namelijk de stuifmeelkorrel 
en het zaadbeginsel. Deze krijgen dus allebei een gen R. Verliest een plant op 
enigerlei wijze het vermogen de rode bloemkleurstof aan te maken, dan wordt 
de bloem wit. Het gen voor witte bloemen noemen we r. In raszuivere planten 
met witte bloemen komt dit gen ook tweemaal voor, dus rr. Omdat wit een 
verliesmutatie van rood is zal de aanwezigheid van R de werking van r maske
ren. Een plant met Rr heeft dus, evenals een plant met RR rode bloemen. 
Er zijn drie verschillende erfelijke mogelijkheden (genotypen): RR, Rr en rr. 
Er zijn twee uiterlijke verschijningsvormen (fenotypen): Rood en wit.
Deze informatie is beslist nodig om de vraag begrijpelijk te kunnen beantwoor
den.
Het gaat om twee zelfsteriele planten A en B. Voor het gemak ga ik er maar van 
uit, dat beide roodbloeiend zijn. Er zijn nu verschillende mogelijkheden:

A: RR x B: RR resultaat 100 % RR (roodbloeiend)

A: RR x B: Rr resultaat 50% RR; 50% Rr (alle roodbloeiend)

A: Rr x B: Rr resultaat 75 % RR + Rr (roodbloeiend); 25% rr (witbloeiend)

In al deze gevallen maakt het niet uit wie het stuifmeel levert, het nageslacht is 
altijd gelijk.

2. Als A zelfsteriel is en B zelffertiel zal A alleen maar zaad zetten met stuifmeel 
van B. De nakomelingen van A zullen derhalve op dezelfde wijze ontstaan als 
hierboven beschreven is. B is zelffertiel. Als B uitsluitend zaad zet met eigen 
stuifmeel hangt het resultaat geheel af van het genotype van B.
Is B van het genotype RR, dan zijn alle nakomelingen het resultaat van RR x RR, 
dus roodbloeiend.
Is B van het genotype Rr, dan zijn alle nakomelingen het resultaat van Rr x Rr, 
dus 75 % roodbloeiend, 25 % witbloeiend.
Wordt de zelffertiele B ten overvloede ook nog bestoven door A, dan treden de 
regels onder 1 weer in werking. Het is dus mogelijk (maar het hoeft niet) dat in 
dit geval uit het zaad van B andere planten komen dan uit dat van A.
Ik ben mij er zeer van bewust een simpele voorstelling van zaken gegeven te 
hebben. Wie meer wil weten over deze materie kan terecht in vele (ook 
populaire) boeken.

Ton Pullen.
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KRITISCH BESCHOUWD
HET GESLACHT GYM NOCALYCIUM  IN ZUID-BRAZILIË EN 
URUGUAY ( 3 )

KARL HEINZ PRESTLÉ

Gymnocalycium uruguayense var. rosada Fric n.n.
De roze bloeiende G. uruguayense is al zeer lang bekend. Toch wordt hij nog 
altijd met veel scepsis bekeken, omdat sommigen niet kunnen begrijpen dat er 
roze bloeiende planten bestaan binnen de geel bloeiende G. uruguayense. Daar 
Frank (in Krainz, Die Kakteen) nog niets naders wist over de populatie waaruit 
deze planten kwamen, wist hij niet of deze variëteitsrang had of slecht een 
forma was. Andere specialisten meenden dat het een hybride was. Waar deze 
bloemkleur zijn oorsprong heeft, zal wel nimmer worden opgelost. Anderzijds 
vertonen ook G. horstiien G. buenekeri deze bloemkleur en ook daar is onzeker 
waarom deze bloemen die kleur bezitten; aan de echtheid van deze soorten 
tw ijfelt evenwel niemand.
De roze bloeiende vorm komt in Noord-Uruguay aan de Ruta 30 voor. De bij 
Paso Rial gevonden populatie draagt het Schlosser-nummer 114 en die bij 
Colonia Pintado Schl 115. De vorm Schl 114 heeft een donkerdere bloem en ook 
het lichaam is donkerder van kleur dan bij de vorm Schl. 115, waarbij de bloem 
zelfs vaak licht lila is.
Deze mooie Gymno verdient zeker een geldige beschrijving.

Gymnocalycium artigas Herter PR 52A
Over G. artigas werd reeds veel, maar weinig correct, geschreven. Tijdens mijn 
reis door Uruguay in 1976 tezamen met H. Schlosser vond ik deze Gymno bij 
Artigas aan de Ruta 30, km 627 (PR 52A). Het betreft platronde planten

Gymnocalycium 

uruguayense var. 

rosada 

Schl 114
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met enigszins gewonden maar sterke bedoorning, diameter 9 cm en 6 cm lang. 
Doorns 5 per areool, 2,3-2,5 cm lang, barnsteenkleurig. De bloemen ontstaan 
op de schedel, zijn geel en hebben spitse petalen.

Gymnocalycium species Schl 101
Deze planten werden door H. Schlosser in 1974 op één van zijn reizen door 
noord Uruguay gevonden. In 1976 kon ik hiervan origineel materiaal mee naar 
Nederland nemen. Volgens de mededeling van Schlosser zag hij behalve deze 
zogenaamde G. uruguayense-denudatum-vorm nog een G. uruguayense-vorm 
in dezelfde populatie.
Ik observeer en kweek deze vorm nu al ruim twaalf jaar via zaad en alle planten 
bloeien wit tot enigszins lazuurwit. De mat-donkergroene planten zijn zeer 
compact, spruiten en lijken in habitus op G. denudatum. Lichaam 7 cm in 
diameter, 5 cm hoog; ribben 10, 1,8-2,0 cm breed en 0,8 cm hoog, verdeeld in 
sterke kinvormige knobbels; doorns 5, aan de bovenkant 2 kleinere, 3 grotere 
aan de onderkant van het areool, tegen het lichaam aanliggend of enigszins 
gespreid afstaand, krachtig, slechts 1,2 cm lang; groeipunt iets verzonken maar 
niet overdekt door doorns; bloem wit!

Gymnocalycium species PR 291
Eén van mijn mooiste vondsten aan de Braziliaanse zijde van de grens is 
Gymnocalycium spec. PR 291, gevonden tussen Paso de Guarda en Alegrete in 
Rio Grande do Sul. De groene planten zijn zeer compact en spruiten. De doorns 
staan dicht tegen het lichaam. Kleine planten lijken op G. bruchii. Het lichaam is
4.5- 5,5 cm in diameter en 3-3,5 cm hoog. Ribben 10-11,1,2-1,3 cm breed en 0,5 
cm hoog, verdeeld in knobbels. Areolen ovaal, 0,7 cm lang en 0,2 cm breed, 
vuilwit. Doorns 7, gekromd, tegen het lichaam aanliggend, 1,0-1,2 cm lang, 
barnsteenkleurig. Knoppen aan de buitenkant roodachtig.

Gymnocalycium species PR 290
Deze langzaam groeiende Gymno van de Braziliaanse zijde blijft zeer klein,
2.5- 3,0 cm in diameter en 1,5 cm hoog (vele planten waren kleiner), is groen en 
spruit. Ribben 10, platrond, 0,8-1,0 cm breed. Doorns 7, hard, barnsteenkleu
rig. Areolen wit, langwerpig, 0,3 bij 0,1 cm. Bloemen klein, lazuurgeel met rosé 
gloed.

Gymnocalycium spec. 

Schl 101, ook de 

Uruguayaanse 

denudatum genoemd. 

Noord Uruguay bij 

de grens met 

Rio Grande do Sul.

Foto's van de schrijver
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Gymnocalycium species PR 574
Deze witbloeiende Gymno, gevonden bij Paso da Guarda in Rio Grande do Sul, 
bewijst hoezeer de vormen van G. uruguayense en G. denudatum uit het 
overgangsgebied zone 3 op elkaar lijken. Het lichaam van deze planten is 
compact, spruitend, donkergroen, 5,0 cm in diameter en 3,0 cm hoog. Ribben 
8-9, verdeeld in dikke, kinvormige knobbels. Areolen langgerekt ovaal, 0,4 cm 
lang en 0,2 cm breed, viltig. Doorns 5, tegen het lichaam aanliggend, 1,0-1,2 
cm lang, barnsteenkleurig. Bloemen wit.

(wordt vervolgd)

Gymnocalycium spec. PR 291, de variëteit van G. uruguayense met roodachtige bloemknoppen uit het Braziliaanse grensgebied

TIJDSCHRIFTEN

KAKTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN 41 (1990)
Nr. 4. Islaya brevicylindrica siert de voorplaat van deze aflevering. G. Winkler en H. Wittau stellen 
Echinopsis ancistrophora var. kratochviliana in woord en beeld voor. R. Heine wijdt een bijdrage 
aan Lithops optica cv. Rubra en behandelt ondermeer de genetica van deze cultivar. Opuntia 
humifusa wordt door M. Föger voor het voetlicht gebracht. R. Pinther beschrijft hoe hij zijn planten 
's winters in de kelder onderbrengt en bijverlichting geeft. G. Unger poneert de stelling dat de in de 
vorige aflevering beschreven Coryphantha wohlschlageri slechts een synoniem of hoogstens een 
variëteit van C. pulleineana is. W. Heyer publiceert de resultaten van de Islaya-ringbrief. E. Meier 
vervolgt zijn beschouwingen over Nopalxochia ackermannii en haar vormen. Deze maand in de 
cactuscartotheek: Mammillaria perezdelarosae en Mammillariapondii.
Nr. 5. G. Studier beweert dat naar de huidige maatstaven Mammillaria microheliopsis niet van 
Mammillaria microhelia als variëteit is af te scheiden. Deze plant is ook in kleur op de cover van dit 
nummer afgebeeld. P. Braun en E. Esteves Pereira publiceren de nieuwbeschrijving van Pilosoce- 
reusflexibilispinus uit centraal Brazilië. H. Hilgert bericht over wijzigingen in de Internationale Code 
voor Botanische Nomenclatuur. P. Ecke bericht over het gebruik van nicotine als plantenbescher- 
mingsmiddel. Over Astrophytum myriostigma var. columnare handelt een opstel van P. Schatzle.
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B. Ullrich bericht over de vondst van een nieuwe groeiplaats van Agave atrovirens in Guerrero. In de 
cactuscartotheek vinden we deze maal: Coryphantha elephantidens, Ferocactus peninsulae, 
Agave bracteosa en Agave striata subsp. stricta
Nr. 6. Encephalocarpus strobiliformis siert de titelpagina van dit nummer, terwijl deze soort 
uitvoerig besproken wordt door F. Krahenbühl. W. Burow houdt zich bezig met Rhipsalis burchelli. 
B. Ullrich geeft de nieuwbeschrijving van Agavegrijalvensis. W. Cullman heeft zijn 85ste verjaardag 
gevierd en wordt met dit heugelijke feit gecomplimenteerd door H. Stützel. De verzorging van oude 
en nieuwe Phyllo's wordt vanuit de praktijk besproken door E. Kleiner. A. Lux en R. Stanik 
bespreken een langbedoornde vorm van Mammillaria compressa uit Queretaro. D. Honig bericht 
het overlijden van Otakar Sadovsky. Disocactus macranthusvar. glaucocladus wordt door R. Bauer 
in woord en beeld voorgesteld. In de cactuscartotheek deze maand: Melocactus azureus en Oroya 
borchersii. Tevens is in dit nummer een handige index op de cactuscartotheek over de periode 
1985-1989 opgenomen.
Nr. 7. Hernieuwde belangstelling voor Agaven in dit Duitstalige tijdschrift, vooral dankzij Bernd 
Ullrich. In dit nummer levert hij de voorpaginafoto, waarop Agave parviflora staat afgebeeld. Hij 
levert verder notities over deze soort en Agave hartmannii. P. Braun bericht vanuit Acre, Brazilië, 
over een nieuwe Epiphyllum. De nieuwbeschrijving van Parodia mesembrina var. juanensis wordt 
door W. Weskamp gepubliceerd. C. Doffing beschrijft hoe het bestand van Armatocereus cart- 
wrightianus langzaam maar zeker te gronde gaat aan veranderende klimaatsomstandigheden. G. 
Fritz wijdt een artikel aan Sulcorebutia Lau 389. E. Kleiner is toe aan deel twee van zijn verhaal over 
Phyllo's. Over de morfologie van Mammillaria deherdtiana handelt een bijdrage van M. Wohlschla- 
ger. Over de toestand op enkele cactusstandplaatsen in Zuidbrazilië en over de gevolgen daarvan 
voor de bescherming schrijft W. Abraham. Over de beroemde cactusfirma Haage uit Erfurt schrijft 
R. Bauer. C. Woltersen K. Herm stellen Notocactuspurpureus in woord en beeld voor. F. Strigl stelt 
een zeldzame hybride tussen Espostoa en Echinopsis voor. Over spruitvorming bij Astrophytum 
myriostigma handelt een bijdrage van H. Grunert. W. Böhmer geeft nogmaals tips voor de 
overwintering in kelders met toepassing van kunstlicht. Frailea cataphracta, Matucana aureiflora, 
Matucana madisoniorum en Graptopetalum pachyphyllum vormen deze maand het aanbod in de 
cactuscartotheek.
No. 8. Op de titelpagina van deze aflevering staat een natuuropname, gemaakt aan de zuidkust van 
het eiland Cuba, alwaar Melocactus harlowii samen met Ritterocereus hystrix tot vlakbij de 
waterlijn groeit. J. Gloser wijdt een bijdrage aan bovengenoemde Melo. Verschillende vormen van 
Echinocactus grusonii worden afgebeeld en beschreven door E.W. Beek. Alweer een nieuwsbe- 
schrijving, deze keer van Echinocereusscheeri, van de hand van G. Frank.
M. Föger benadrukt het belang van een juiste nomenclatuur voor de bescherming van wilde 
planten. B. Ullrich bericht over een nieuwgevonden standplaats van Agave dasylirioidis in Oaxaca. 
Over mogelijke problemen in de cactuskas schrijft S. Schmid. Zijn Lithops fulleri var. ochracea en 
Lithops hallii var. ochracea en verschillende planten of twee namen voor dezelfde plant? Met dit 
probleem houdt R. Heine zich bezig. Een korte bijdrage over turf in plantsubstraten komt van B. 
Friede. E. Kleiner is toe aan deel 3 van zijn serie over de Phyllo's. C. Horich bericht uit Costa Rica 
over de herontdekking van Discocactus acuminatus. G. Winkler en H. Wittau stellen Echinopsis 
ancistrophora var. polyancistra in woord en beeld voor.
K. Augustin vervolgt zijn serie over de HS-Sulorebutia's en Weingartia's. E. Lutz wijdt een bijdrage 
aan de cultuur van het geslacht Pediocactus. Over Mammillaria melanocentra handelt een artikel 
van A. Lux en R. Stanik.
Deze maand in de cactuscartotheek: Dolichothele sphaerica, Pilosocereuspusillibaccatus, Thelo- 
cactus hastifer en Dyckia lindevaldae.
No. 9. Een bloeiend exemplaar van Leuchtenbergia principis siert de voorplaat van dit nummer. M. 
Kiesling wijdt een artikel aan Tephrocactussubterraneus. Parodia nana wordt als nieuwe soort door 
W. Weskamp beschreven. B. Ullrich bericht over de openluchtcultuur van Agaven. R. Bauer schrijft 
over Nopalxochia phyllanthoides. Over het stuifmeeltransport bij cactussen handelt een opstel van 
H. Antesberger.
Ariocarpus en andere monotypische geslachten komen aan de orde in een bijdrage van W. Heyer. 
H. Hils stelt Melocactus delessertianus in woord en beeld voor. P. Braun en E. Esteves Pereira 
stellen een aantal nieuwe taxa in het genus Leocereus voor. C. Doffing is toe aan deel 3 van zijn reis 
door de Chileense cactusgebieden.
No. 10. Mammillaria mystax staat op de omslag van dit nummer afgebeeld. F. Krahenbühl schrijft 
een bijdrage over deze soort. Hoodia parviflora vormt het onderwerp van een artikel van B. Diavatis. 
Weer een nieuwbeschrijving van G. Frank: Echinocereus metornii. Over Furcraea cabuya schrijft C. 
Horich. De winterharde Orostachys iwarenge wordt voor het voetlicht gehaald door A. Treu- 
heit en D. Heyde. P. Braun schrijft een opstel over de vorming van haarkransen in Discocactus- 
bloemen in relatie tot de standplaatsecologie.
H. Hoock bericht over zijn bezoek aan de groeiplaats van Astrophytum ornatum. Over de kweek 
van Mesems uit zaad handelt een bijdrage van G. Ambrozy. Onder de titel "Verboden schatten" een 
om discussie vragend artikel van P. Rosenberger onder andere over Ariocarpus-soorten. Nieuwe 
Phyllo-hybriden worden voorgesteld door K. Petersen.
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In de cactuscartotheek deze keer: Agave shawii, Gymnocaiycium ragonesei, Sulcorebutia 
oenantha en Agave shawii ssp. goldmaniana.
No. 11. Echeveria cv. Tire Cracker' is op de titelpagina afgebeeld. Over de cultuur van Echeveria's 
handelt een bijdrage van H. Regnat. B.E. Leuenberger behandelt een snelle manier om bloemken- 
merken vast te leggen: hij snijdt een bloem door en legt beide helften op een fotokopieerapparaat. 
Mammillaria saetigera wordt in woord en beeld voorgesteld door A. Meiniger. A. Lux en R. Stanik 
waren op de groeiplaats van Opuntia bradtiana en berichten over hun ervaringen.
Over de succulentenflora van het eiland Mauritius bericht M. Klose. P. Braun bericht over zijn reis 
naar het eiland Fernando de Noronha en zijn bezoek aan de groeiplaats van Cereus insularis. P. 
Schatzle vraagt zich af wat Echinocereus subterraneus precies is en komt tot het slotsom, dat de 
naam ongeldig is en dat het aanbeveling verdient deze soort goed te definiëren en daarmede de 
naam vast te leggen. G. Frank wijzigt de tekst van de nieuwbeschrijving van Echinocereus 
mombergerianus R. en F. Wolf publiceren de nieuwbeschrijving van Mammillaria linaresensis. 
Deze maand in de cactuscartotheek: Arthrocereus itabiriticola, Astrophytum niveum, Mammillaria 
tlaloci en Notocactus ottonis.
No. 12. Duvalia sulcata is op de omslag van dit nummer afgebeeld. R. Fleine wijdt een artikel aan 
Lithops lesliei ssp. burchellii. Over Mammillaria craigii handelt een bijdrage van M Flits.
B. Ullrich laat zien hoe de habitus van Agaven kan veranderen, afhankelijk van de cultu urmetho- 
den. E. Kleiner publiceert een verhandeling over succulente Senecio-soorten. A. Lux, J. Sauceda 
Et R. Stanik waren op de groeiplaatsen van Wilcoxia poselgeri en vertellen hun ervaringen. G. 
Rowley houdt zich onledig met het geslacht Tylecodon, in het bijzonder met T. papillaris. Een mooie 
cristaat van Haageocereus versicolor wordt voorgesteld door M. Desender-Bruneel. B. Diavatis 
stelt Sarcocaulon flavescens kort voor.
In de cactuscartotheek deze maand: Echinocereus fendleri, Pyrrhocactus vallenarensis, Sulcore
butia markusi en Dyckia estevesii.

Ton Pullen
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VAKAIMTIESTEKJES

Het is een bekend verhaal. We wandelen ergens in den vreemde en dan, langs 
het pad, in een tuin of zo maar in het veld ... héé wat is dat!
Een onbekend gewas heeft het pad gekruist. Een aardig bloemetje, leuk blad, 
heel aantrekkelijk. Na wat overleg wordt besloten het plantje mee te nemen of 
er een stekje vanaf te halen. Probleem 1, wie heeft er een mes, schaar, schop of 
iets vergelijkbaars. Probleem 2, waar laten we het.
Na enig geruk en getrek wordt plant van wortel gescheiden. Pas het derde 
exemplaar, indien aanwezig, wordt enigszins onbeschadigd uit de bodem 
gerukt. Toch voorzichtig geworden door beschermingswetten en dergelijke, 
besluit men de verkregen schat in een zak van een meegezeuld kledingstuk te 
vervoeren. Of de lunch is gelukkig net verorberd en zijn er boterhamzakjes 
beschikbaar. In het ergste geval wordt in de omgeving naar geschikt verpak
kingsmateriaal gespeurd. Tevreden wordt de slaapgelegenheid opgezocht. En 
het plantje groeit na aankomst in Nederland gelukkig nog vele jaren verder.

Helaas! Veel van de zo moeizaam verworven gewasjes overleven de vakantie 
niet. Uitgedroogd, verrot of vertrapt eindigen zij hun aards bestaan ter plaatse. 
Of de tocht langs de spiedende douane wordt als te riskant beoordeeld. Want 
'wat is het eigenlijk?'; 'Ik wordt er toch altijd uitgepikt.' Het bezit van het ter 
plekke als gras groeiende gewas blijkt bij veroordeling ter plaatse strenger 
bestraft te worden dan in Nederland het bezit van zwaar verdovende middelen. 
Uiteindelijk is men thuis. Sommige vakantievrienden worden maanden later 
teruggevonden in het jasje dat voor de winter nog even naar de stomerij moet. 
Maar erger, vreselijk eigenlijk, is de ontdekking dat het plantje voor f  2,75 of iets 
dergelijks overal te koop is. Of dat het in de tuin stond, het kwam al zo bekend 
voor. Er komt dus maar heel weinig van die plantjes of zaden terecht.

Mijn advies is: bezint er gij begint. Dia's of foto's zijn onderhoudsvrij, de 
afgebeelde bloemen bloeien altijd en behoeven geen verzorging. Als de verlei
ding toch te groot is, neem dan zaad mee van exemplaren, waarvan men weet 
wat het is. Een aardig plantje dat achteraf een vreselijk zeldzame gentiaan, 
orchidee of composiet blijkt te zijn, kan het gemoed danig bezwaren.
Zo bracht mijn laatste vakantie op de Canarische eilanden mij in grote gewe
tensnood. Wat mooi, het is wel verboden, maar er staan er zoveel. Dat was dus 
mijn verantwoordelijkheid en iedereen staat voor de zijne. Dus toch maar wat 
Crassula-achtigen en Mesems? Bert Jonkers heeft zo aardig over laatstge
noemde aanwinsten van de Europese flora geschreven.

Ben Groen
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MESEMBRYANTHEMACEAE (LXXII) 

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf 

125. Titanopsis Schwantes
(afgeleid van titanos = kalk en opsis = gelijkend op).

De aantrekkelijke plantjes uit dit geslacht zijn alle rozetvormig en hebben een 
stevige, vlezige, soms raapvormige wortelstok. Uit de kop van de wortelstok 
ontspringen de 6-8, veelal spatelvormige bladeren. Deze bladeren zijn, 
vooral aan de bredere uiteinden, voorzien van witachtige of roze getinte, 
duidelijke wratjes. De cellen waaruit de wratjes zijn opgebouwd, bevatten 
calcium oxalaat.
Op latere leeftijd vertakt de top van de wortelstok zich en de plant wordt dan 
zodevormig.
De bloemen verschijnen solitair, zijn zittend of kortgesteeld, zonder schut
bladeren, stralend, geel van kleur en tot 2 cm in diameter. De groeiperio
de valt bij ons van juli tot maart, maar het is raadzaam ze vanaf oktober 
droog te houden. De echte rusttijd loopt van april tot juli, doch aan het begin 
van de zomer geven de planten meestal zelf wel aan dat ze een beetje water 
verlangen. Nimmer over de kop gieten; het tussen de bladeren achterblijven
de water kan de planten snel doen wegrotten.
De meeste soorten bloeien in de periode van september tot november; enke
le soorten bloeien echter midden in de winter, ook al staan ze geheel droog. 
Alle Titanopsis-soorten zijn prachtige, kleinblijvende planten die in het land 
van herkomst groeien in een kalkrijke, stenige bodem. Dit geeft ons al meteen 
een indicatie omtrent de grondsoort waarin wij deze planten moeten kwe
ken, willen we er lang plezier van beleven. Aan de zandige potgrond met 
korrelige klei voegen we een hoeveelheid verpulverd, oud kalkpuin toe in de 
verhouding 1 deel zand, 1 deel klei, 1 deel goede potgrond en 1 deel kalk
puin. Het laatste bijvoorbeeld afkomstig van gesloopte oude bouwwerken. 
Het mag beslist geen cement zijn, doch het vroeger gebruikte kalkmortel. 
Nog beter is kalkmergel, afkomstig uit de Limburgse mergelgroeven. Krijt of 
gips is onbruikbaar en zelfs levensgevaarlijk voor de planten. Goed gewas
sen en verpulverde schelpen kunnen ook dienst doen, echter géén kippegrit. 
Dit grit is weliswaar vervaardigd van schelpen, doch het is vermengd met 
andere stoffen, welke wel goed zijn voor kippen, maar niet voor onze 
Titanopsis-plantjes.
We houden de planten vrij droog op een zonnige standplaats, liefst de gehe
le dag volle zon. Voor een zonnig venster kunnen deze planten zelfs goed in 
de huiskamer gekweekt worden. Ook voor Titanopsis geldt dat de allerbeste 
plaats is in de platte bak.
De vermeerdering kan bij voorkeur gebeuren door zaaien, doch ook stekken 
van oudere planten is mogelijk door de rozetten met een deel van de wor
telstok te scheuren. Na droging oppotten in puur zand.
Van Titanopsis zijn zes soorten en één variëteit beschreven en wel T. calca- 
rea, de bekendste, goudgeel bloeiend,.2 cm doorsnee, met de variëteit al- 
boviridis die witachtig-groen bloeit; T. iuederitzii, geel; T. primosii, geel; T. 
schwantesii, lichtgeel, ongeveer 1 5 mm doorsnee.
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in het zuidelijke deel van Namibië en 
in de Kaapprovincie aan de bovenloop van de Oranjerivier en het 
Vanrhijnsdorp-district.
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Titanopsis primosii

126. Trichodiadema Schwantes
(afgeleid van trix =  haar en diadema = kroon).

We hebben al meer gewezen op de gelijkenis in verschijningsvorm van som
mige Mesembryanthemaceae-soorten en/of geslachten met geheel andere 
planten. Bij Trichodiadema treffen we iets dergelijks aan. De bladeren doen 
in vorm denken aan de tepels van sommige Mammillaria's. Op de punt van 
de rolronde, spoelvormige tot enigszins driehoekige bladeren bevindt zich 
een stralend harenkransje, leder blad is bovendien bezet met glinsterende 
papillen. In werkelijkheid zijn de haren van het kransje verlengde papillen. De 
functie van deze haren is waarschijnlijk het opvangen en vasthouden van 
dauwdruppels.
De bladeren verschijnen als toefjes of rozetjes aan de later verhoutende 
stengels, leder toefje kan een bloem voortbrengen en de plant zodoende 
overdekken met bloemen.
Trichodiadema's behoren tot de mooiste struikvormige Mesems. Het zijn 
stuk voor stuk schitterende planten die zeer rijk bloeien met mooie witte, ro
ze tot donker violetrode bloemen. Het zijn aantrekkelijke planten, ondanks 
het feit dat er soorten bij zijn die uit kunnen groeien tot wilde bossen. Tijdig 
en rigoureus snoeien van deze planten is hier de remedie. Men krijgt dan, 
door het opnieuw uitlopen van de gesnoeide takken, een mooi gevormd 
struikje.
De groeitijd valt in onze zomer en de planten bloeien vrijwel de gehele perio
de. Zij kunnen goed buiten op een zonnige plek in de tuin of op het balkon 
worden gekweekt. De planten verlangen een goed doorlatend grondmeng- 
sel en nemen verder met iedere potgrond genoegen, mits het water vrijelijk 
kan afvloeien. Als de planten te groot worden kunt u ze tijdig, in augustus, 
afstekken en de stekken na beworteling nagenoeg droog laten overwinteren. 
Zo nu en dan in de winter wat water geven om algehele verdroging te voor
komen. Bent u er tegen de winter niet zeker van dat de stekken'goed gewor
teld zijn, dan kunt u ook de oude plant na flink terugsnoeien onder het tablet 
in de kas bewaren.
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Boven:

Trichodiadema

densum

Onder:

Vanheerdea

roodiae

De vermeerdering kan door zaaien en stekken geschieden. De zaailingen 
groeien voorspoedig en kunnen in het tweede jaar al met een enkele bloem 
bloeien.
Van het geslacht Trichodiadema zijn 30 soorten beschreven. De volgende 
zijn het bekendst. T. barbata met rode bloemen, 3cm doorsnee. T. bulbo- 
sum, vormt een stevige penwortel en is moeilijk af te stekken. De takjes 
wortelen wel goed, maar het duurt lang voordat zij de kenmerkende penwor
tel vormen. Bloem rood, 2 cm doorsnee. T. densum, karmijnrood, 4,5 cm 
doorsnee en T. peersii, witbloeiend, 3,5 cm doorsnee.
De natuurlijke vindplaatsen zijn over een groot gebied verspreid in de Kaap
provincie, voornamelijk in het zuiden, en in Namibië.
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127. Vanheerdea L. Bolus
(ter ere van P. van Heerde).

Op het eerste gezicht lijken Vanheerdea's heel sterk op planten uit het 
geslacht Gibbaeum. Bij nadere beschouwing van de bloembouw blijken 
Vanheerdea's kleine schutbladeren te bezitten, terwijl dat bij Gibbaeum niet 
het geval is. Dit kenmerk is een belangrijk punt bij de determinatie van de 
geslachten der Mesembryanthemaceae. Bovendien bloeien Vanheerdea's 
geel, een bloemkleur die bij Gibbaeum  niet voorkomt. Uit nader onderzoek is 
gebleken dat de bloembouw de meeste overeenkomst vertoont met die van 
Cheiridopsis, reden waarom het geslacht is ondergebracht in het subtribus 
Leipoldtiinae, waartoe onder andere Cheiridopsis behoort.
De ultrasucculente planten zijn stamloos en de plantelichamen, gevormd 
door grotendeels met elkaar vergroeide bladparen, groeien vanuit de top van 
een diep in de grond doordringende wortelstok. Op den duur vertakken zij 
zich vanuit de basis.
De bloemen komen voort uit de spleet tussen de bladeren en zijn tamelijk 
langgesteeld. Aan de voet van de bladsteel bevinden zich de twee schutbla
deren. De wijd opengaande bloem is geel to t oranje-geel van kleur, met in het 
hart rood aangelopen meeldraden. Zij openen zich in de middag. De planten 
zijn niet gemakkelijk in bloei te krijgen, ondanks het feit dat zij in onze lente 
groeien. Men zou dus kunnen verwachten dat ze in de loop van de zomer 
bloeien. Vanheerdea's verlangen een grof, zandig, goed .doorlatend grond- 
mengsel, bestaande uit 1 deel grof zand/steensplit en 1 deel goede pot
grond.
Vermeerdering door middel van zaaien of stekken. Het zaad, dat zo nu en 
dan wordt aangeboden, kiemt snel en goed; het opkweken van de zaailingen 
levert geen moeilijkheden op. Het stekken geschiedt door het voorzichtig af
snijden van een hoofdje met een stukje van de wortelstok. Na droging op
potten in nagenoeg puur zand.
Van het geslacht zijn vier soorten bekend, namelijk V. angusta, V. diver
gens, V. p rim osii en V. roodiae. Vanheerdea prim osii is de meest aantrek
kelijke. Zijn bladeren verkleuren prachtig bleekviolet. Ook bij de eerstge
noemde twee soorten kunnen de toppen van de bladeren op een zonnige 
standplaats roodachtig verkleuren.
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in de Kaapprovincie, in het 
Vanrhijnsdorp-district.

(Wordt vervolgd)

UEBELM ANNIA'S, ONZE LASTIGE KLANTEN

MYRIAM DESENDER-BRUNEEL

Uebelmannia pectinifera is altijd een lastige klant geweest. Niettegenstaande 
de beste zorgen kregen ze de één of andere winter toch weer van die bruine 
vlekken. Een temperatuur van 15 °C en regelmatig nevelen met een antischim- 
melproduct mochten hier niet helpen. Navraag bij liefhebbers en kwekers van 
deze planten bleven zonder gevolg. Zelfs zaailingen kregen er van langs. Op een 
dag had ik er genoeg van. Ik wilde en zou mooie Uebelmannia's in mijn serre 
hebben staan.
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De Rijksuniversiteit van Gent bezit een faculteit Landbouwwetenschappen met 
een laboratorium voor Fytovirologie. Met andere woorden, ze hebben een 
kliniek voor zieke planten. Daar werd mijn Uebelmannia pectinifera met bruine 
vlekken afgegeven aan de afdeling van professor Poppe, met de dringende 
vraag: help ons alstublieft, we weten echt niet hoe we deze planten gaaf 
kunnen kweken. Tenslotte zijn deze planten de parels van onze verzameling, als 
ze mooi en gaaf zijn tenminste. Ik kreeg het volgende antwoord, dat ik andere 
liefhebbers met deze problemen niet wil onthouden.

Het zieke planteweefsel werd op kunstmatige voedingsbodems uitgeplaat om 
de aanwezigheid van pathogene (=  ziekteverwekkende) schimmels te onder
zoeken. Bij deze techniek werd alleen uitgroei van de schimmel Cladosporium 
cladosporioides vastgesteld.
De geïsoleerde schimmel is onder normale omstandigheden niet fytopatho- 
geen, dat wil zeggen dat het geen verwekker is van planteziekten. Hij komt 
doorgaans alleen voor op wonden of op verzwakt of afstervend planteweefsel. 
Uit het onderzoek valt te concluderen dat de vlekken op de plant niet door een 
ziekteverwekkende schimmel werden veroorzaakt, anders zouden deze op de 
voedingsbodems zijn aangetroffen. Dergelijke vlekken kunnen wel door schim
mels worden veroorzaakt. Ook kunnen ze bevorderlijk zijn voor het ontstaan 
van secundaire infecties door weer andere schimmels.
In ieder geval werd hier eerder aan een niet-parasitaire of abiotische oorzaak 
gedacht. In de literatuur worden dergelijke vlekken aan een onevenwichtige 
waterhuishouding geweten. Bij een te hoge relatieve vochtigheid van de omge
ving en bij te lage lichtintensiteit zou de voortdurende watertoevoer langs de 
wortels tot dergelijke vlekkenvorming leiden. Dit dient te worden voorkomen 
door een lage relatieve vochtigheid en door een lichte standplaats. Een oneven
wichtige voedingsbalans kan hier eveneens een rol in spelen.

Een onbekende 
aantasting 
ontsiert deze 
fraaie
Uebelmannia
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Hoewel er hier dus geen ziekteverwekkende schimmels werden geïsoleerd, 
kunnen deze wel degelijk vergelijkbare ziekteverschijnselen veroorzaken. Onre
gelmatige schurftachtige plekken worden toegeschreven aan diverse schim
mels, waaronder Diplodia opuntiae en Phyllosticta concava. Scherp afgete
kende vlekken worden meestal veroorzaakt door Gloeosporium spec. Andere 
vlekkenveroorzakers zijn onder andere Ascochyta opuntiae en Septoria cacti- 
cola.

Planten die bevattelijk zijn voor schimmelaantastingen kunnen eventueel pre
ventief met een fungicide worden behandeld. Er dient echter nogmaals op te 
worden gewezen dat de primaire oorzaak van de op de Uebelmannia's voorko
mende vlekken abiotisch is en fungiciden dus niet helpen. U kunt de invloed zelf 
controleren door een aantal planten niet en andere wel met fungicide te 
behandelen en de resultaten te vergelijken.

Tot zover de gegevens die ik heb verkregen. Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee en met deze informatie op zak kunnen we deze cultuurwijze vast uitprobe
ren. We willen toch allemaal van die mooie Uebelmannia's hebben staan en met 
een duwtje in de rug moet dat toch kunnen.

Met dank aan Ir. K. Hengens van de Rijksuniversiteit van Gent

C. Barbier laan 9, B-8210 Loppem
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DE VERZAMELING
OP BEZOEK BIJ KARL HEINZ PRESTLÉ

JAN JAAP DE MORREE

Midden in het Brabantse land in Veghel, onder Den Bosch, woont Karl Heinz. 
Voor de leden die al langer lid zijn van Succulenta is hij zeker geen onbekende 
liefhebber. Velen kennen hem van lezingen op de diverse afdelingen van onze 
vereniging. Een artikelenreeks over zijn cactusreizen naar onder andere Uru
guay, Paraguay en Zuid-Brazilië en beschrijvingen van Notocactussen en Frai- 
lea's, waaronder nieuwbeschrijvingen, zijn in Succulenta verschenen. Ook 
publiceert hij in buitenlandse tijdschriften als Bradleya en Internoto. Zijn inte
resse in de cactusvegetatie van de zogenaamde Pampazone in Zuid-Amerika 
maakt hem tot één der autoriteiten op dit gebied.
In de cactuskas in de achtertuin zijn de planten grotendeels uitgeplant in de 
volle grond, verspreid over drie met elkaar verbonden tabletten in de vorm van 
een grote M. De cactussen zijn in de grond gedeeltelijk gescheiden door 
stukken breuksteen zodat er een rotstuineffect ontstaat en de grond is bedekt 
met steenslag. De breuksteen in de grond is ook een nabootsing van het 
natuurlijke milieu waar succulenten vaak op rotsplaten groeien met hun wortels 
zoekend in kleine richels en plakjes humus.
De planten hebben het zichtbaar naar hun zin en enige zuilvormige soorten zijn 
een bedreiging voor het dak. Opvallend naast de Noto's zijn de vele grote
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Echinopsissen in de verzameling. Op mij persoonlijk maakte de bijzonder uitge
breide Fraileaverzameling grote indruk. Nadat ik al vele jaren verwoed heb 
getracht dit geslacht te verzamelen - met maar gedeeltelijk succes - werd me 
hier vrijwel het gehele soortenbestand in één oogopslag getoond. Ik zal niet 
zeggen in al zijn luister, want op zichzelf beschouwd zijn het niet echt impone
rende planten met grote bloemen of zware bedoorning. 'Kleine Notocactusjes', 
is wellicht een heldere typering.
Er is wel een aantal redenen aan te voeren waarom de Fraileaverzamelaars met 
een lampje moeten worden gezocht. De mooiste planten zijn zeker niet gemak
kelijk vele jaren achtereen te houden. Zonder aanwijsbare reden vallen ze ten 
prooi aan droogrot van de wortel. Karl Heinz probeert zijn onvervangbare 
Frailea-importplanten te behouden door enerzijds te enten en anderzijds regel
matig het gemakkelijk te oogsten zaad te zaaien. Deze routine van bijvoorbeeld 
om de twee jaar de soorten weer opnieuw uitzaaien garandeert de continuïteit 
van de verzameling. Veel risico op hybridisering is er bij het geslacht Frailea niet, 
omdat de planten cleistogaam zaden vormen. Dat wil zeggen dat ze zonder dat 
de bloem opengaat toch zaden aanmaken. De nakomelingen zijn dan altijd 
identiek aan de ouderplanten.
Bij enten blijken naast jusbertii's de Echinocereussen met vrijwel onbedoornde 
stammen uitstekend onderstammateriaal te zijn. Merkwaardig is dat zowel bij 
Karl Heinz als bij mij is gebleken dat Pereskiopsis als onderstam voor Frailea's 
niet voldoet. De planten groeien er vrijwel niet op en vormen soms roodachtig 
rare gedrochten. De planteweefsels kunnen blijkbaar met met elkaar ópschie
ten.
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Bij zijn Zuidamerikaanse reizen heeft hij bekende cactusverzamelaars als 
Schlosser en Stockinger ontmoet en heeft ook een zaadverzamelreis van 
Stockinger meegemaakt. Schrikbarend is het om te zien dat door landbewer- 
king en wegenaanleg de meestal heel kleine biotopen van cactussen volledig 
worden weggevaagd; een geluid dat we steeds meer vernemen.
Een andere heel opmerkelijke waarneming uit het veld is dat bepaalde cactus
sen een sterke voorkeur lijken te hebben voor bepaalde geologische gesteente- 
formaties. Binnen een specialistische tak van de biologie, de plantenecologie, 
is men al lang tot de erkenning gekomen dat plantesoorten gebonden zijn aan 
milieuomstandigheden als grondsoort, zuurgraad van de grond, hoeveelheid 
water en andere. Zo zal men van nature geen heide tegenkomen op kleigrond 
maar op zandgronden.
Nieuw voor mij was dat er bij de cactussen in Uruguay die Karl Heinz onder
zocht vaak een verspreidingsgebied wordt afgegrensd door de overgang van de 
ene geologische formatie naar de andere. Bij dit onderzoek ging het niet om de 
grondsamenstelling, maar om de geologische ouderdom van de gesteenten. 
Wat de onderliggende selecterende factor is, is hier nog niet duidelijk. Een 
bepaalde Frailea groeit wel op Krijt maar niet op Carboon of Perm, en een 
andere juist andersom. Die soorten groeien dus ook niet door elkaar. Ook voor 
Notocactus en Gymnocalycium lijkt dat op te gaan. Uitgebreide standplaats- 
analyse-kaarten met kleurige stickertjes voor de diverse soorten illustreren 
helder het betoog en dragen een aanzienlijke bewijslast aan. Om tot zulke 
conclusies te komen was het van belang om over gedetailleerde geologische 
kaarten van de bezochte streken te beschikken. Deze zijn echter in een ontwik
kelingsland moeilijk te krijgen (zo ze al bestaan). Toen eenmaal een enthou
siaste professor in de geologie was gevonden, bleek deze man al heel gelukkig 
dat er überhaupt interesse was in zijn gedetailleerde kaartmateriaal en was alle 
medewerking gegarandeerd. Het blijft echter vaak improviseren om tot resulta
ten te komen, waarbij de aanhouder wint.
Het nuttige effect van genoemd onderzoek is dat bij de voorbereiding van een 
cactusexcursie naar de vindplaatsen duidelijk kan worden voorspeld of een 
soort in een bepaald gebied kan voorkomen of niet. Dat kan forse besparingen 
opleveren ten aanzien van de lengte van de reisroute. Eveneens kan een 
duidelijker beschrijving van het begrip soort worden verkregen als naast de 
plantengegevens ook groeiomstandigheden worden meegenomen in de 
afgrenzing van soorten.

Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

LEZERS VRAGEN
De Heer J. Enderink te Neede stelt een aantal vragen over het gebruik van 
Pereskia en Pereskiopsis als entstam.
1. Kunnen ze op dezelfde manier als entstam worden gebruikt als andere 
onderstammen?
2. In welk groeistadium moet men enten, moet men jonge of oudere scheuten 
gebruiken?
3. Kunnen tussenstukken van langere planten als entstam worden gebruikt?
4. Kunnen kopstukken meteen worden geplant zonder ze eerst te drogen?
5. Hoe worden ze overwinterd?
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6. Welke soorten kan men wel, welke beter niet op deze stammen enten?
7. Moet men Pereskia terugsnoeien en zo ja, hoe?
8. Wanneer zijn de planten bloeibaar en is het aan te bevelen ze te laten bloeien?

Antwoord: Het enten op Pereskiopsis zagen we intussen alweer 29 jaar geleden 
voor het eerst toegepast in een fantastisch artikel met foto's van de heer Ruysch 
in Succulenta van mei 1962. Wij raden u aan deze jaargang bij de bibliotheek op 
te vragen.
Hieronder volgt alvast de manier, zoals die door mij wordt toegepast. Elk jaar 
ent ik zo'n vijf plantjes op deze manier.
1. Ze kunnen inderdaad op dezelfde manier als entstam worden gebruikt. 
Alleen zal op den lange duur de entling zo zwaar worden, dat het is aan te 
bevelen de onderstam in de grond te laten wegzakken.
2. Het is aan te bevelen op jonge scheuten te enten, die ongeveer 7-10 cm hoog 
zijn.
3. Tussenstukken kunnen alleen worden gebruikt om nieuwe scheuten te 
kweken. Grote planten verhouten vrij snel, waardoor zij niet meer geschikt zijn 
om op te enten.
4. In principe kunnen kopstukken meteen worden geplant; ik gebruik echter wel 
wat stekbewortelingspoeder.
5. Dit is het grootste probleem. De entstammetjes mogen bij voorkeur niet de 
blaadjes verliezen. Ook mogen de planten in de winter niet groeien, anders 
worden de stammetjes te dun. Dit lukt alleen door de entstammetjes 's winters 
een beetje vochtig te houden, bijvoorbeeld in een kamerbroeibakje, bij een 
temperatuur van 15 °C en veel licht.
6. Voor zover wij weten kunnen praktisch alle soorten cactussen erop geënt 
worden. Het is aan te bevelen juist de zeldzame en op eigen wortel moeilijk te 
houden soorten erop te enten.
7. Men kan volledig naar eigen inzicht de planten in toom houden.
8. Sommige soorten zijn al zeer snel bloeibaar. Voor de bloemen worden de 
planten echter bijna nooit gekweekt, tenzij men eens kennis wil maken met de 
bloem van een wel zeer primitieve cactussoort.

Het is erg belangrijk dat op de plaats waar men wil gaan enten het stammetje 
even dik is als de entling. Men drukt de entling enkele uren aan met behulp van 
een reepje glas of een latje, dat horizontaal wordt geplaatst met behulp van een 
rijtje potjes op de kop.
Na ongeveer een week begint de onderstam te spruiten. Deze spruiten moet 
men niet te snel wegsnijden. Men moet hiermee wachten tot de spruit zover is 
doorgegroeid, dat het stammetje met de blaadjes zichtbaar is. Pas dan haalt 
men de spruit weg, anders blijft de onderstam maar door spruiten. Wanneer u 
alles op de juiste manier doet zult u zien, dat na het weghalen van enkele 
spruiten er geen nieuwe meer bijkomen en de entling zal gaan groeien als kool! 
Veel succes!

Wim Alsemgeest

De Heer J.S. van Braak uit Leusden stuurt een lange brief vol vragen, sugges
ties en opmerkingen. Een aantal vragen heeft betrekking op het zaaien en de 
opkomst van het zaad. Deze vragen willen we hier samen nemen.
1. Tweemaal zaaide ik Trichocereus (T. pachanoien T. spachianus). Beide keren 
werden ze gewoon bij de andere cactussoorten in dezelfde bak gezaaid. De 
zaaitemperatuur was 20-25 °C; droogte was uitgesloten. De anderen kwamen
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goed op. Trichocereus vertikte het. Vraagt Trichocereus speciale zaaiomstan- 
digheden?
2. In de Handleiding van Succulenta worden als gemakkelijk te zaaien onder 
andere Gymnocalycium, Rebutia en Notocactus genoemd. Van de ruim 100 
soorten die ik zaaide waren dit juist de geslachten die het slechtst opkwamen. 
Wat kan daar de reden van zijn? De zaaiomstandigheden waren dezelfde. Of ligt 
het juist daaraan?
3. Ik zaaide Azureocereus hertlingianus en Browningia candelaris. Het bleek 
dezelfde plant te zijn. Zijn deze namen synoniem en bestaat er een lijst met 
synoniemen van plantennamen?

Antwoord: Om zaden goed te laten kiemen moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan:
- Het zaad moet van goede kwaliteit zijn. Dat betekent, dat het aan gezonde 

planten gegroeid moet zijn en voldoende afgerijpt is.
- Het zaad moet op de juiste tijd geoogst zijn.
- Het zaad moet op de juiste wijze bewaard zijn.
- Het zaad moet op de juiste-wijze verzonden zijn. (Er gaan nogal eens zaden 

kapot tijdens transport).
Dit zijn zaken waarop de gewone liefhebber, die zaden koopt bij een handelaar, 
geen invloed kan uitoefenen.
Bij het zaaien moet men letten op:
- Het juiste tijdstip. Sommige zaden willen vers gezaaid worden en verliezen al 
snel hun kiemkracht (bijvoorbeeld Frailea's). Anderen willen juist een langere 
zaadrust en zullen pas na maanden of soms jaren optimaal kiemen. Het pro
bleem is dat men dit van lang niet alle soorten precies weet.
- De juiste kiemtemperatuur. Neem dagtemperaturen van ongeveer 20-25 °Cen 
de nachttemperaturen gemiddeld 5 0 kouder. Ongetwijfeld zijn er vele soorten 
met een ander temperatuuroptimüm.
- De juiste belichting. Het ene zaad wil juist kiemen als er licht op valt (de 
lichtkiemers), het andere wanneer de zaden bedekt zijn met een laagje aarde 
(de donkerkiemers). Men neemt aan, dat de meeste cactussen lichtkiemers 
zijn, maar dit is allerminst voor alle soorten uitgezocht.
- De vochtigheid. Vele zaden bezitten in hun zaadhuid een kiemremmer. De 
zaden kiemen pas, wanneer er voldoende van die kiemremmer in water opge
lost en weggespoeld is.
- De kiemduur. Hoe lang duurt het voordat een zaad kiemt? Ik ben ervan 
overtuigd, dat er soms zaaipotjes na twee of drie weken worden weggegooid 
met de gedachte: 'Dat wordt toch nooit meer wat'. Misschien was het zaad een 
week later wel gaan kiemen?
- Sommige soorten, we weten weer niet precies welke, hebben om te kiemen 
eerst een koudeperiode nodig. Dit is te bereiken door de zaaipotjes na het 
zaaien en bevochtigen twee tot drie weken in de koelkast te plaatsen.
- Sommige zaden passeren in de natuur het maagdarmkanaal van vogels. Zij 
verkeren dus enige tijd onder zure condities en hebben bovendien de invloed 
van enzymen ondergaan. In hoeverre dit een rol speelt bij de ontkieming van 
cactuszaad is nog onduidelijk.
Deze factoren heeft men wel min of meer in de hand. Alleen, men neemt een 
zeker gemiddelde en een aantal soorten, gelukkig meer dan wij soms vermoe
den, reageert daar positief op. In elke partij zaad zal ook een hoeveelheid niet 
kiemen, gewoon omdat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Laten we 
echter blij zijn, dat zovele soorten wel gemakkelijk uit zaad zijn op te kweken. 
Een methode, die tegenwoordig wel genoemd wordt, maar waarmee ikzelf
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geen ervaring heb, is het trapsgewijs verhogen van de temperatuur. Bijvoor
beeld eersteen paar dagen op 15 °C, dan een paar dagen op 18 °C, dan op 21 °C 
enzovoorts. Het is het proberen waard.

Tenslotte de namen: Het is een bekend verschijnsel, dat er geweldig veel zaad 
verhandeld wordt, dat onjuist op naam staat. Of er wordt gewoon het verkeerde 
zaad geleverd, of de zaden zijn afkomstig uit kruisingen. Als men bij sommige 
kwekers ziet dat de zaadplanten van een bepaald geslacht door en bij elkaar 
staan en dat de insekten vrije toegang hebben tot deze ruimte, dat kan men zelf 
wel bedenken, dat er nauwelijks soortecht zaad meer te koop is. Daar komt nog 
bij, dat lang niet alle zaadleveranciers goede soortenkenners zijn. Soms betrekt 
men de zaden van liefhebbers en daar speelt zich iets dergelijks in het klein af. 
En tenslotte zijn er ook nog mensen, wie het allemaal een zorg zal zijn, zolang er 
maar geld in het laatje komt.
Zoiets is er dus hoogstwaarschijnlijk ook gebeurd met uw Azureocereus hertlin- 
gianus en Browningia candelaris. Synoniemenlijsten hebben in zo'n geval 
weinig zin. Je moet maar hopen, dat de planten, die uit het zaad komen, vroeg 
of laat op naam gebracht kunnen worden. Gelukkig zijn er ook nog bonafide 
leveranciers, natuurlijk, maar ook daar kan een fout in een klein hoekje schuilen. 
Overigens loont het de moeite elkaar te informeren over goede ervaringen met 
zaadleveranciers. Als wij alleen daar bestellen, worden de slechte vanzelf uitge
schakeld.

De Heer J.S. van Braak uit Leusden vraagt ook welke verschillen er bestaan 
tussen de verschillende entstammen en welke onderstam het meest geschikt is.

Antwoord: Hieronder volgt een lijst van veel gebruikte onderstammen.
1. Echinopsis. Voordelen: Hard, niet-koudegevoelig, geschikt voor zaailingen. 
Nadelen: Spruit sterk, gevoelig voor wortelluis.
2. Pereskiopsis. Voordelen: Geschikt voor zeer kleine zaailingen. Geeft een 
enorme groeikracht. Nadelen: Moet 's winters warmer en vochtig worden 
gehouden. Meestal isoverenten noodzakelijk.
3. Hylocereus. Voordelen: Geschikt voor zaailingenten. Nadelen: Vraagt een 
warme, vochtige overwintering, meestal niet geschikt als blijvende onderstam.
4. Eriocereus jusbertii. Waarschijnlijk de meest gebruikte stam. Voordelen: 
Maakt kort, compact wortelstelsel, geschikt voor alle soorten entlingen, blijft 
jarenlang groen, weinig gevoelig voor wortelparasieten, geeft snel bloeiende 
entlingen.
5. Trichocereus spachianus. Voordelen: Groeit snel, is gemakkelijk te bewer
ken, niet koudegevoelig. Nadelen: Verkleurt op oudere leeftijd, spruit gemakke
lijk.
6. Trichocereuspachanoi. Voordelen: Uitstekende onderstam, blijft lang groen, 
neemt alles gemakkelijk aan, niet koudegevoelig. Nadeel: spruit sterk, uitlopers 
barsten als het ware door de opperhuid naar buiten.
7. Ook andere Trichocereussoorten zijn min of meer geschikt.
8. Opuntiaschijven. Voordeel: Vormen een jarenlange, keiharde onderstam. 
Weinig koudegevoelig. Nadeel: Soms lastig te hanteren.
Voor nadere informatie kunt u de artikelenreeks van de heer E. Lanssens in 
Succulenta 1983 eens nalezen. Heeft u deze niet zelf, dan is de bibliotheek van 
Succulenta er om u te helpen.

Ton Pullen
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IN VITRO KW EKEN VAN CACTUSSEN
ROBERT WELLENS

Na de publicatie van de onderzoeksresultaten over het in vitro kweken van cactussen en succulen
ten in het februarinummer van Succulenta is de auteur erin geslaagd een aantal andere cactussoor
ten op deze manier te vermeerderen.

Alvorens een overzicht te geven van deze soorten leek het mij zinvol wat langer 
stil te staan bij de zogenaamde ex-vitro-fase van in vivo vermeerderde cactus
sen.
Onder ex-vitro-fase wordt verstaan de fase waarin in vitro (dus op steriele 
voedingsbodem) gekweekte cactussen worden overgezet naar het gewenste 
potgrondmengsel. Deze laatste fase van de in vitro vermeerdering mislukt vaak 
doordat men de overgang wat al te licht opneemt.
Planten groeien in vitro in kweekbuizen onder omstandigheden waar een 
relatieve luchtvochtigheid heerst van om en nabij de 100 %. Indien we de jonge 
planten dan ook zonder tussenfase overzetten in ons potgrondmengsel en 
direct in de kas plaatsen, drogen bijna alle planten binnen een dag volledig uit of 
rotten juist weg door een veel te vochtig grondmengsel.
De oplossing voor dit probleem moet worden gezocht in een geleidelijke 
gewenning van de planten aan de latere kweekomstandigheden. Eliertoe wor
den de in-vitro-planten voorzichtig uit de voedingsbodem gewassen met lauw 
leidingwater. Voorop staat dat de planten in vitro al wel wortels hebben 
gevormd, iets wat altijd spontaan gebeurt, dat wil zeggen zonder toediening 
van bewortelingshormoon (auxinen). Toevoeging van actieve kool in zowel het 
vermeerdering- als het bewortelingsmedium blijkt wel zeer succesvol.
Nadat de jonge plantjes zijn uitgewassen moet ervoor worden gewaakt dat deze 
niet uitdrogen. Het verdient daarom aanbeveling om direct na het uitspoelen de

Figuur 1. Gymnocalycium andreae na ongeveer vier weken op vermeerderingsmedium
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Figuur 2. Matucana madisoniorum paucispina na ongeveer drie weken vermeerderingsmedium

plantjes in een zeer zanderig mengsel uit te planten, waarbij de wortels zo min 
mogelijk worden beschadigd. Direct na het uitplanten worden de planten fijn 
verneveld met water waarin eventueel een schimmeldodend middel is opgelost 
tegen rotting. Vervolgens wordt een zogeheten anticondensfolie over de plan
ten gespannen om een hoge luchtvochtigheid te bewerkstelligen. De planten 
mogen nu niet direct in de volle zon worden geplaatst, maar dienen onder 
'gedempt' licht te worden opgekweekt. Dit kan men bijvoorbeeld bereiken door 
één laag krantepapier over het geheel te leggen.
Na ongeveer vijf dagen kan voorzichtig worden gelucht en na ongeveer twee 
weken kan het folie voorgoed worden verwijderd. Hierdoor verlaagt men traps
gewijs de luchtvochtigheid, waardoor de planten worden geacclimatiseerd. 
Over het algemeen zullen de cactussen binnen twee weken aanslaan en na 
enige weken is duidelijke groei waarneembaar.

Opmerkelijk is dat er in dit stadium soms merkwaardige afwijkingen optreden. 
Cristaten of afwijkend bedoornde planten vallen direct op. Men spreekt hier wel 
van fenotypische en genetisch afwijkingen. De eerste verdwijnen over het 
algemeen snel, de genetische afwijkingen blijven bestaan, vaak ook in het 
nageslacht.
Deze afwijkingen zijn toe te schrijven aan het geheel van de in vitro cultuur; 
vaak treden door de rigoureuze kweekmethode genetische 'foutjes' op die zich 
in het fenotype uiten. Of dit gewenst is mag eenieder zelf bepalen; handelaren 
zijn er vaak Verzot op, maar voor bijvoorbeeld instandhouding van een oor
spronkelijke soort is dit fenomeen zeer ongewenst.
Op bovenstaande wijze lukt het over het algemeen zeer goed in vitro vermeer
derde planten over te brengen naar hun uiteindelijke plaats, de hobbykas. Op 
deze wijze is het momenteel gelukt een groeiend aantal soorten te vermeerde
ren. Hieronder volgt een aanvulling op de lijst in het februarinummer.
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Echinofossulocactus vaupelianus 
Mammillaria coahuilensis 
Mammillaria spec. uit Nova Joa 
Encephalocarpus strobiliformis 
Gymnocatycium asterium 
Gymnocalycium asterium paucispinum 
Gymnocatycium griseo-pallidum

Coryphantha asterias 
Lophocereus schottii 
Echinocactus grusonii brevispina 
Echinocactus grusonii alba

Bosgatdam 27, 4411 DD Rilland

ECHINOCEREUS LONGISETUS LAU 1538

JAN ESSERS

Bij een bezoekje aan de afdeling Amsterdam verwierf ik van één van de 
Amsterdamse leden die wist dat ik in dit geslacht was geïnteresseerd, een 
exemplaar van Echinocereus longisetus. De plant kreeg een plaatsje in het 
tablet tussen de soortgenoten, na netjes van mijn nummer en een naametiketje 
te zijn voorzien.
Voor mij was deze groep interessant omdat ik op mijn planten nog nooit een 
bloem had mogen begroeten. Dit is toch voor elke cactofiel het moment, 
komen er knoppen, ja ... nee...
Edoch ziedaar, op 19 mei van dit jaar zag ik een juweeltje van een bloem op de 
ontvangen plant! Ik weet niet of deze in Amsterdam al eens had gebloeid. Zo 
ziet men wat verandering van lucht al niet teweeg brengt.
De bloem heeft een diameter van 5 cm, roze-lichtpaars van kleur met een 
lichtere keel. De bloem stond op de onderste helft van de stam en heeft 
ongeveer zes dagen gebloeid.

Hokkelenbergstraat 8, 6444 AG Brunssum
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CHAMAECEREUS SILVESTRII

WIM ALSEMGEEST

Dit is een oude, bekende en zeer gemakkelijk te kweken soort. Ook in de 
huiskamer doet deze plant het uitstekend. Zelfs buiten heeft hij het nog naar zijn 
zin.
Er is echter één voorwaarde om de plant in bloei te krijgen, 's Winters moet hij 
koud en droog worden gehouden. Een minimumtemperatuur van 0 °C is prima. 
In het voorjaar moet men dan wachten tot de eerste wolplukjes verschijnen. Als 
dat gebeurt, kan worden begonnen met (zeer weinig) water te geven. Vooral 
niet te veel. Anders gaat de plant namelijk groeien in plaats van bloeien. Een 
maand later zal de plant verscholen zijn onder een schitterend rood bloementa- 
pijt.

Helaas heeft deze echte liefhebbersplant ook zo zijn zwakheden. Dat is namelijk 
de gevoeligheid voor spint. Dit ongedierte verkleurt de plant met name in de 
kruin zeer sterk. Als u dit ontdekt moet u eens proberen de plant een half uur 
lang volledig onder te dompelen in water met een temperatuur van 60 °C. De 
meest succesvolle en milieuvriendelijke methode.

De plant komt oorspronkelijk uit de bergen tussen Tucuman en Salta in Argenti
nië. Hij houdt van veel frisse lucht en niet te hoge temperaturen. In de kas 
verlangt de soort graag wat schaduw. Ik ook!

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort
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OP DE GROEIPLAATSEN
BRA ZILIË, HET LAND VAN DE C EPH A LIU M D R A G ER S

CARLA WOLTERS XI EN SLOT

Buiningia brevicylindrica Tekening Carla Wolters

Woensdag 30.7.86
Om 7.00 uur vertrek uit Jequitinhonha, een bijna onuitsprekelijke naam voor 
een verstild dorp, waar je als westerling van top tot teen wordt aangestaard. 
Vooraf even een bakker binnengewipt voor wat brood, 'pao' genaamd.
Sober hotelletje, maar zoals overal ook hier een vriendelijke bediening, bij 
aankomst gisteren kwam de gastvrouw onmiddellijk met een kopje 'cafezinho' 
aandragen. De prijs was ook een lachertje, f  17,50 voor ons allen.
We reden het hele traject terug naam Itaobim, zo'n 50 km, waar we nog eens 
halt hielden maar niets buitengewoons aantroffen, om dan 90° naar het zuiden 
te draaien. Wel grappig was de aanblik van vele jonge Pilosocereus magnificus 
die zich in de kom van een enorme boom hadden genesteld. Een lang leven is 
hen niet beschoren.

194



Deze afsteker langs de rivier de Jequitinhonha was achteraf gezien niet zo 
geslaagd (wel vonden we zonder het ons te realiseren Melocactus glauxianus 
86130 als het om nieuwigheden gaat). We hadden echter een wijds uitzicht op 
de ongetemde, kronkelende rivier. Weergaloos!
Bij Itinga aangeland stonden we voor het dilemma, óf nogmaals doorstoten om 
naar het zo liefelijk tussen de bergen gelegen Grao Mogol terug te keren, óf 
toch maar de hoofdweg blijven volgen. Zo herleefde de wens Discocactus 
horstii te vinden, maar het algehele enthousiasme was ver zoek en zo zetten we 
onze weg voort in zuidelijke richting, de eindbestemming tegemoet.
Vandaag nog zal ik moeten beseffen en accepteren dat de reis hiermee wordt 
besloten en dat stemt me mismoedig en voelt onbehagelijk. Na Pedro Azul 
achteloos voorbij te zijn gecrosst, waar een laatste cactus voorkomt, Coleocep- 
halocereus decumbens, is het wel definitief bekeken. Het laatste sprankje hoop 
vervliegt hiermee. Met nog een week te gaan zonder veldwerk en alle avontuur
lijke aspecten van dien vervliegen mijn idealen in zekere zin. Mijn stemming 
gaat eronder gebukt en is dan ook nogal timide deze dag.
Om 15.30 reeds naderden we Governador Valadares. We zochten een proper 
hotel op. Langs de weg keerden de standjes met een uitgelezen fruitaanbod 
weer in beeld. Er heerst een grote concurrentie, zo dicht als ze hier bij elkaar 
staan. Wat we voorheen moesten 'ontberen' was hier weer volop verkrijgbaar, 
vers van de akkertjes: bananen te over, lekker zoet, maar klein en oerlelijk. Ook 
de sinaasappels hebben hun uiterlijk niet mee, hebben tal van pitjes, maar 
smaken doen ze als de beste. Wie durft?

Donderdag 31.7.86
Governador Valadares: dit bekende edelstenenstadje wordt beheerst door een 
enorme bergpiek van 1123 m hoogte waarop potsierlijke zendmasten zijn 
geplaatst. Gisteren bood dit een machtige aanblik in de ondergaande zon 
waartegen ze als een donkere contour afstak.
Ik had een zalig bed. Desondanks werden we door een handjevol muggen 
geplaagd die we probeerden te weren door de hele nacht de UV-verlichting te 
laten branden. Ja, ditmaal baadden we in overdadige luxe. Dit overnachtings- 
kwartier bood de grootst mogelijke privacy, met ontbijt op bed; de rekening 
werd telefonisch en discreet afgehandeld. De auto staat veilig opgesteld in de 
souterraingarage.
We vertrekken vroeg en zijn al voor zevenen op pad. Het wordt een saaie rijdag. 
Toch waren de momenteel in vol ornaat bloeiende, bladerloze en daardoor juist 
felrood ogende bomen van Erythrina falcata één en al pracht en praal. Een lust 
voor het (camera)oog! We konden ze slechts aanschouwen op het traject 
tussen Governador Valadares en Caratinga. Verderop nergens meer. Wel soort
gelijke geelbloeiende Mimosa-bomen, doch deze waren dun gezaaid en met 
weinig bloemen getooid, daardoor minder contrastrijk.

Melocactus glauxianus 86130

Vindplaats: Enkele tientallen kilometers achter Itaobim richting Jequitinhonha.

Biotoop: Betrekkelijk klein areaal waar ze op een vlak rotsplateau tussen rotsblokken dicht 
opeen stonden. Grijzige en in tegenstelling tot M. lensselinkianus veel dunnere bedoorning 
en afwijkend cephalium. Verder een groepje van Arrojadoa penicillata spinosior 86122 en 
een paar miserabele Buiningia aurea 86125. In de namiddag met volledig geopende bloemen 
getooid, ook wat zaad verzameld. Het terrein wordt helaas beweid, wat het voortbestaan 
van deze populatie in gevaar kan brengen.

195



Het landschap nam glooiende vormen aan naarmate we zuidelijker afzakten. 
We reden langs de prachtigste fazenda's (vergelijk haciënda). Een stop voor een 
'shot' was er gezien de drukte op de weg niet bij. Jan was geveld door een 
maag-darm-infectie en dit leidde tot een stuurwissel. Spoedig echter zou ons 
dit nieuw onheil brengen, want we hadden een inhaalverbod overtreden en laat 
nou juist daar een guarda op zijn prooi loeren. We bleken het met een geldboete 
van f  100,- te kunnen ritselen, een bedrag dat er niet om loog en dat vrijwel 
zeker in oom agents eigen beurs verdween. Een proces-verbaal werd niet eens 
opgesteld en onze namen schenen niet relevant te zijn. Na deze pijnlijke aanslag 
op de portemonnaie zetten we beduusd de tocht voort.
Rond een uur of drie gingen we de bus eens uitmesten. Alle overbodige en 
overtollige zaken werden buiten boord gezet. Alles ordentelijk geborgen en 
gefatsoeneerd, nu we Rio naderen dienen we ons wat meer geciviliseerd te 
gedragen.
Achter Além Paraiba ging de tocht parallel aan de Paraiba-rivier. Exotische 
benamingen die eer doen aan deze fraaie streek. Deze stroomt waarachtig zo 
schitterend mooi langs de weg dat het me eens te meer spijt dat fotograferen, 
een onstuitbare passie van me, hier op de smalle wegen zonder vluchtstrook 
niet wenselijk is.
Nu de rivier wat droger is komen te staan, komen de bomenrotspartijen droog 
te liggen. Fantastisch gezicht. De tocht tot Trés Rios (Drie Rivieren) duurde 
lang, maar de steeds veranderende rivierbedding bood de nodige afleiding. Trés 
Rios bleek een stad van formaat. Het herhaaldelijke zoeken naar een deugdelijk 
hotel is een weerkerende gewoonte geworden. Een heerlijke douche is steeds 
ons grootste verlangen na 'n afmattende dag.
Enige weemoed valt me nog steeds ten deel. Het is voorbij. Voorgoed voorbij! Ik 
kan het nog maar amper geloven, maar ik zal er aan moeten wennen. Mijn 
enthousiasme is ondanks alle inspanningen niet te luwen. Morgen bereiken we 
Rio waar we onmiddellijk zullen 'inchecken'.

Vrijdag 1.8.86
Gisteren 110 km gereden; 8.15 uur vertrokken uit het Comododaro-hotel in Trés 
Rios. Het was een mooi hotel waar tenminste ook voldoende loopruimte om de 
bedden en een heerlijke steriele douche aanwezig was. Het ontbijt was tamelijk 
sober, maar we waren niet beter gewend.
Zoetwaren zijn erg geliefd bij de Brazilianen en worden dan ook meestal al 
's morgens vroeg uit het vuistje even naar binnen gewerkt. Mager is de door
snee Braziliaan dan ook geenszins.
Afgelopen nacht had het flink geregend, waar ik als een blok doorheen sliep. 
Het was zo hevig als het tot nog toe nog niet was geweest, maar in deze 
vochtige contreien in het zuiden was dit wel algemeen, 's Morgens was het 
daarentegen weer droog. Wel wat frisjes, en bewolkt. Het landschap oogde 
hier al veel groener, wat voor de hand lag, nu we het tropisch regenwoud 
naderden, het Orgelgebergte dat Rio flankeert. Het werd alsmaar oerwoudach
tiger en we klommen steeds hoger. Het werd steeds vochtiger en dampachtige 
mistslingers belemmerden in toenemende mate ons zicht. Zozeer zelfs dat we, 
aangeland in de hogere regionen van het gebergte, geen hand voor ogen meer 
konden zien. Even namen we een pauze toen we het hoogste punt gepasseerd 
schenen te zijn. Het was werkelijk heel mystiek, die constante dikke mist 
hierboven. Door het wolkendek heen zagen we heel in de verte Rio al in het 
zonnetje glinsteren.
Ik nam de gelegenheid te baat om een paadje in te spurten waar zich een waar 
jungle-paradijs ontvouwt. Vele Rhipsalissoorten, varens en Bromelia's verdrin-
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Pilosocereus nigrispinus n.n. 86129

Vindplaats: Tussen Itinga en Jequitinhonha, langs het stroomgebied van de gelijknamige 
rivier en sporadisch enkele exemplaren in de caatinga.

Opmerking: Spaarzaam bedoornde groene vier- tot vijfribbige zuil, onvertakt. Bedoorning 
in nieuwgroei ongeveer zwart, later bruinbeige verblekend en minder lang. Areolen onge
veer 1 cm van elkaar verwijderd, met weinig wol. Zonder cephalium, geen tekenen van bloei 
of vruchten.

gen zich als epifyten op het gunstigste plekje op - bij voorkeur afgestorven - 
exemplaren van bomen. Meest net buiten bereik van grijpgrage handen 
gesitueerd kon ik toch nog stekjes van twee Rhipsalissoorten aan boompilaren 
ontfutselen waar mijn ware belangstelling naar uitging.
Overal sijpelde en kabbelde het water en waren tropische bladplanten te zien 
wat aan een botanische tuin deed denken. Het gedrup en gedruip van overda
dig vocht klinkt plezierig.
Vervolgens reden we linea recta door naar Rio. Onderweg gaven we een zak vol 
etenswaar en kledij aan een arme stakker, die er zichtbaar verheugd mee 
vandoor ging.
De voorstad kenmerkt zich door immense motelbunkers. We begaven ons 
direct naar de luchthaven van Rio om in te checken. In de telefooncellen 
konden we met munten niet terecht en moesten we weer aan fiches zien te 
komen.
Toen op zoek naar een hotel. Aanbod genoeg. We doelden op de Copacabana- 
baai. De beroemde (kunstmatige) baai die nu aan roem lijkt in te boeten voor het 
Ipanema-strand. Maar we misten aanvankelijk de afslag en belandden weer een 
op de langste brug ter wereld naar Niteroi. Wat een pech, niet alleen vanwege 
de afstand (er was geen weg terug), maar ook vanwege de tolheffing. Maar 
goed, even later leidde de weg ons terug - de bewegwijzering was uitermate 
slecht.
We zochten en vonden het driesterrenhotel Olinda (=  mooi). Alles picobello. 
De rest van de dag verviel in zalig nietsdoen. De bus hadden we gestationeerd in 
een keldergarage. De kilometerstand leerde ons dat we ongeveer 7000 km 
hebben gecrosscountried!

Zaterdag 2.8.86
Half acht opgestaan om tegen acht uur een uitgebreid zelfservice ontbijt te 
gaan nuttigen. Wat een weldaad, we konden als Hollandse kaaskoppen nu 
weer eens van een plakje kaas genieten en ook een confituur is van de partij en 
je staat perplex: ook croissants waarachtig. Het zag er allemaal even aan- en 
verlokkelijk uit, die kleurtjes van fruit- en broodsoorten, suco's en noem maar 
op. We ontbeten stevig, het voldeed als brunch. We planden een rit naar de 
Jardim Botanico.
Toen begaven we ons naar buiten om een taxi te bestellen die ons afleverde tot 
vlak aan de poorten van de tuin. Het rijgedrag was in het algemeen roekeloos en 
gedurfd te noemen, precies in overeenstemming met de mentaliteit.
Op dit bezoek had ik me wel verheugd en de eerste impressies waren dan ook 
beeldvormend. De lange smalle, immens hoge palmenrij die tot diep in het 
binnenste van de tuin voert is zo sereen en imposant dat je er stil van wordt. De 
tuin is vrij oud en ze stamt uit de beginjaren van de vorige eeuw en deze 
ouderdom word je gewaar in het harmonisch geheel. Overwegend allerhande
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palmentypen wedijveren om schoonheid en glans, dan wel vorm en omvang. 
De grote vijver is een bekroning waarin de grote vlakke waterlelie-schotels van 
Victoria regina drijven. Nadere beschouwing leerde me dat ook kleine schild
padjes zichtbaar genoten van het winterse zonnetje, zittend op deze bladschij- 
ven. We slenterden op ons dooie akkertje de tuin rond. Het was st-ralend weer, 
30 °C, wat het fotograferen ten goede kwam. Het was erg indrukwekkend met 
een blik op de vage contouren van het Sao Cristavao-beeld op de achtergrond. 
Rond het middaguur waren we terug bij de entree. We bestelden weer een taxi, 
die ons naar het Tijuca-park zou brengen, aan het eind van de stad. We reden 
eerst langs het binnenmeer Lagoa Rod. de Freitas, vervolgens langs de kust en 
uiteindelijk zou 't eindigen aan de poort van het park. Eerst nog even een 
drankje en toen traag de tocht naar boven begonnen. Het is noch park noch 
tuin, maar een stukje nog ongerepte natuur met wat aangelegde paden en 
picknickplaatsen. Al spoedig naderden we een grote steile waterval. Plaatjes 
schieten ging nog net in de halfschemer van het dichte woud. We klommen nog 
ongeveer 2 km hogerop en lieten het daarbij, in de veronderstelling dat de top 
Alto da Boa Vista nog te ver verwijderd zou liggen. Persoonlijk vond ik dit wel 
wat jammer.
Bergaf ging heel wat vlugger. We lesten onze dorst met voortreffelijk ijs, 
waarna we te voet naarde dichtstbijzijnde taxihalte liepen. Onderweg zagen we 
hoe de vermaarde zeilvliegers van de hoogste toppen als menselijke vogels 
omlaag doken om uiteindelijk in zee te stranden. Gewaagd hoor!

Zondag 3.8.86
Twee volle dagen restten ons nog om een totaalbeeld te vormen van deze 
wereldstad dat verre van compleet bleef met zijn contrasten op cultureel, 
maatschappelijk en economisch vlak. De algemene tendens van luieren, kuie
ren, feestvieren voert de boventoon en manifesteert zich in een 'badmodecult'.

Dinsdag 5.8.86
Het einde is in zicht. Aan een heerlijk avontuur kwam een eind. Het wachten is 
nu op een weerzien. Até logo. Adios! Een afscheidsgroet met een open eind ...

Kroonstraat 10c, 6019 AS Wessem

TIJDSCHRIFTEN

BRADLEYA, Yearbook of the British Cactus and Succulent Society, vol. 8 (1990)
De eerste bijdrage aan de achtste aflevering van Bradleya is een overzicht van het genus 
Caralluma door M.G. Gilbert (32 pagina's). Vier ondergeslachten, Boucerosia, Caralluma, 
Desmidorchis en Urmalcala (een weinig origineel anagram na Schumann’s Lalacruma uit 
1895) worden geïntroduceerd. Alle soorten met gevlekte stengels en conische tuberkels 
worden in Pachycymbium geplaatst (29 nieuwe combinaties). Twee nieuwe soorten worden 
beschreven: C. longiflora en P. laikipiense. Deze revisie laat slechts 56 soorten in Caralluma, 
terwijl Pachycymbium 33 soorten herbergt, een maximum aangezien de beschikbare namen 
niet nader op hun bestaansrecht worden getoetst. Onnauwkeurigheden in desamenvatting, 
figuurbijschriften, verspreiding en spelling van enkele namen ontsieren het artikel.
P.V. Bruyns' artikelen in de serie "Miscellaneous Notes on Stapelieae" (6 pp.) betreffen 
ditmaal de vier soorten van Pseudolithos (P caput-viperae, P. cubiformis, P. horwoodii en P. 
migiurtinus) en de identiteit van de merkwaardige 'Caralluma' dodsoniana, waarvan hij 
veronderstelt dat dit een kruising is van Pseudolithos cubiformis en Echidnopsis scutellata. 
Deze visie wijkt af van die van Gilbert in het vorige artikel: een relikt zonder nauwe verwant-
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schap. De door beiden aangedragen argumenten zijn tegenstrijdig waar het het samen 
voorkomen van Caralluma dodsoniien Pseudolithos betreft.
S. Liede en U. Meve behandelen in 6 pp. Lampranthus scaber, door Linnaeus aanvankelijk 
beschreven aan de hand van elementen van twee soorten (Mesembryanthemum scabrum en 
M. emarginatum). Het is triest te moeten lezen dat de plant nog slechts op twee geïsoleerde 
heuvels groeit en samen met Erepsia hallii in zijn voortbestaan wordt bedreigd door agrarische 
activiteiten.
M.G. Gilbert beschrijft de nieuwe Monadeniumshebeliense uit Ethiopië, een nauwe verwant 
van M. stellatum uit Somalië. Ook de prachtige, maar variabele M. erubescens (Syn. M. 
majus) wordt behandeld. Volgens deze auteur telt Ethiopië vier soorten Monadenium (3 pp). 
A.J.S. McMillan beschrijft de eigenschappen van collecties van Schlumbergera russelliana (5 
pp.). Vastgesteld wordt dat vormen voorkomen tussen deze en S. truncata. Voorts wordt de 
veronderstelling geuit dat de bekende hybride S. x buckleyi een kruising is tussen een 
dergelijke tussenvorm en S. russelliana en dat S. truncata niet het stuifmeel heeft geleverd. 
Het overzicht van de Conophytum-soorten wordt vervolgd door S.A. Hammer (32 pp.), nu de 
soorten beginnend met L-R. Deze schrijver bederft het goed voor de 'soortenjagers', want 
slechts 25 van de 175 behandelde namen worden op soortsniveau gehandhaafd. De manier 
waarop C. minutum werd geïntroduceerd is het vermelden waard: als zaad in grond aan de 
wortels van naar Engeland gestuurde Stapelia's.
D. Hunt en N.P. Taylor doen in 23 pp. verslag van de schriftelijke enquête gehouden onder 
deelnemers aan de IOS-werkgroep om tot overeenstemming te komen over de geslachten in 
de cactusfamilie. De 'verkiezingsuitslagen' zijn als volgt: de Cactaceae telt 93 genera (zeven 
meer dan in 1986), waarvan 56 (60%) door meer dan 80% van de werkgroep wordt geaccep
teerd, 20(22%) door meer dan 60% en 17 (18%) door minder dan 60% van de'kiezers'. Indien 
we de aantallen soorten van elk genus optellen komen we tot zo'n 1500. Een lijst met alle 
gepubliceerde genera en de meningen van diverse deelnemers zijn toegevoegd.
Tenslotte geven N.P. Taylor en D.C. Zappi in 2 pp. een korte verhandeling over Leocereus, 
waarvan zij vinden dat dit genus monotypisch is (L. urandianus wordt als synoniem van L. 
bahiensis gezien). De aanduiding "nieuw synoniem" in dit en één van de voorgaande 
artikelen is volslagen overbodig.

BOEKBESPREKINGEN

FLORA OF TROPICAL EAST AFRICA (ed. R.M. Polhill), 1949. Uitg. Balkema, Rotterdam.
Dit is de aangewezen literatuur voor botanici en taxonomisch geïnteresseerde plantenliefheb
bers die over gedetailleerde informatie betreffende de Oostafrikaanse varens en bloemplan
ten willen beschikken. De 'Flora' bestrijkt dezelfde landen als het hiervoor besproken boekje, 
maar ook hier geldt dat een groot aantal behandelde soorten niet tot deze landen is beperkt. 
Elke aflevering behandelt één familie (met uitzondering van enkele grote families, zoals de 
Euphorbiaceae). Per familie en genus, indien meer dan één soort omvattend, wordt een 
determineersleutel gegeven. Naast een nauwgezette beschrijving wordt voor elke soort de 
synoniemieen verspreiding gegeven. Een kaartje van het studiegebied helpt bij het lokaliseren 
van een bepaalde soort. Van tenminste één soort per genus is een lijntekening geplaatst, maar 
bij soortenrijke genera zijn dat er doorgaans meer.
Tot dusver zijn 158 van de 225 te verschijnen delen gepubliceerd. Voor succulentenliefhebbers 
zijn van belang: Aizoaceae (uit 1961; met onder andere Delosperma), Bombaceae (1989; met 
Adansonia), Cactaceae (1961; behandelt de verwilderde Opuntia en de mogelijk inheemse 
Fthipsalis baccifera), Crassulaceae (1987; Kalanchoe). Euphorbiaceae (1988; besproken in 
Succulenta 67: 238, 1988), Icaninaceae (1968; Pyrenacantha), Moraceae (1989; Dorstenia), 
Passifloraceae (1975; Adenia) en de Pedaliaceae (1953; Pterodiscus).
Met belangstelling zien we uit naar de delen over de Agavaceae (Sansevieria) Asclepiada- 
ceae (Brachystelma, Caralluma, Ceropegia, Edithcolea) en de Liliaceae {Aloe). Gezien de 
verschillen in grootte van de families zijn er aanzienlijke prijsverschillen tussen de delen, 
bijvoorbeeld £ 0.50 ( ± f  1,65) voor de Cactaceaea tot £ 25.50 (+  f  85,-) voor de Euphorbia
ceae, deel 1. Informatie hieromtrent is te bevragen bij Uitgeverij A.A. Balkema, Postbus 1675, 
3000 BR Rotterdam of The Kew Shop, Royal Botanie Gardens Kew, Richmond, Surrey TW9 
3AB, U.K. (bij bestelling in Engeland is het gebruik van een 'credit-card' economisch).
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COLLINS GUIDETO THE WILD FLOWERS OF EAST AFRICA, door M. Blundell (1987). 464 
pp. Engelse tekst, 864 kleurenfoto's. Uitg. Collins, Londen. Prijs £ 12,95(7 43,-).
Voor diegenen die genoeg geld hebben om in oostelijk Afrika 'op safari' te gaan en naast het 
observeren van de befaamde fauna ook wat aandacht aan de plantengroei willen besteden, is 
Blundell's boekje een aardige introductie. Zijn vorige gids, "The Wild Flowers of Kenya" uit 
1982, is nu uitverkocht. De landen die deze gids bestrijkt, Kenia, Uganda en Tanzania, zijn rijk 
aan biotopen, variërend van woestijnen en savannelandschappen, tot bos- en heidegebie
den. De rijkdom aan plantesoorten die deze verscheidenheid met zich meebrengt kan in een 
dergelijke veldgids slechts voor een deel worden voorgesteld. De meest algemene soorten 
kunnen echter wel van een naam worden voorzien, waarbij de vele foto's van groot nut zijn. 
Deze zijn op kleur gerangschikt, waarschijnlijk ingegeven door de gedachte dat de meeste 
mensen eerst al bladerend zullen proberen een plant te determineren. De foto's tonen vrijwel 
alle een detail van de bloem, waardoor niet bloeiende planten die wél een karakteristiek 
uiterlijk hebben met deze afbeeldingen niet thuis zijn te brengen. De kaartjes van het 
behandelde gebied, de tekeningen en de termenlijst zijn handig bij het interpreteren van de 
tekst. De systematische lijst met het aantal genera en soorten en de verhandeling over 
naamgeving zijn weinig zinvol.
Van de succulenten worden 42 soorten afgebeeld, waarbij Euphorbia, Caralluma en Aloë het 
best vertegenwoordigd zijn.

Bert Jonkers

ERRATA
In het artikel De series van het Mammillaria-ondergeslacht Cryptocarpa van K.K. Hofstee et 
al. in het juninummer is een fout geslopen. Op bladzij 127 regel 21 staat M. solisioides, dit 
moet zijn M. hernandezii
In het artikel Kerstcactussen en verwanten van H. Daamen wordt op bladzij 152 regel 4 
abusievelijk verwezen naar figuur 1 midden. Dit moet zijn figuur 2 rechts.
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VERZAM ELEN

Onlangs las ik in de krant dat er een meneer bestaat die boeken verzamelt en ze 
allemaal wil hebben. Waar hij ze laat, stond er niet bij, maar hij zal daar wel een 
flink pand voor moeten hebben ingeruimd. Die meneer is dan ook erg rijk, maar 
dan nog ... Een tamelijk saaie bedoening lijkt me dat, je koopt gewoon alles wat 
er te krijgen is en biedt de hoogste prijs voor antiquarisch werk. Verder hou je bij 
wat er nieuw verschijnt en klaar ben je. Die boeken zet je in een kast en in het 
beste geval lees je ze ook nog eens, maar dan heb je het wel gehad.
Nee, dan hebben wij arme succulentenverzamelaars het toch beter. Bij ons 
begint de lol juist nu als wij eenmaal een pakje zaad of stek van een felbegeerde 
soort in handen hebben gekregen. Dan begint het echte werk pas. Zal het zaad 
opkomen, zitten er al wortels aan het stekje? Pas na een tijd ben je er zeker van 
of de plant enige tijd je verzameling zal opluisteren. En dan nog kan er van alles 
mis gaan. Akelige rottingsverschijnselen kunnen optreden, ongedierte kan zich 
aan de plant tegoed doen of een bezoeker kan met een welgemikte zwaai met 
de mouw van zijn slobbertrui de plant in het stof doen bijten.
Maar als alles goed gaat, ontstaat er iets wat toch wel bijzonder is: ook zonder 
de aanwinst van nieuwe exemplaren groeit de verzameling gestaag, zij het niet 
in kwaliteit, maar in kwantiteit. En die kwantiteit kan door ruilen en verkopen 
weer worden omgezet in nieuwe aanwinsten. In theorie zou je, beginnend met 
één plant, een hele verzameling op kunnen bouwen.
Dat is het rare van deze hobby, dat het eigenlijk een mengsel is van twee dingen, 
kweken en verzamelen. Verzamelen alleen is niet leuk, want dan hoefje alleen 
maar alles te kopen wat je nog niet hebt. Zie voornoemde boekverzamelaar. 
Kweken alleen is ook niet leuk, want als het daarom gaat dan kan je net zo goed 
gras gaan kweken. Het is de combinatie van de twee die het aantrekkelijk 
maakt. Dat heb je niet, als je boeken verzamelt.
Toch ben ik ook een fervent boekenliefhebber. Meerdere malen reeds ben ik 
naar een boekwinkel getogen om een verjaardagscadeau voor een vriend te 
kopen om slechts terug te keren met een stapel boeken voor mijn eigen 
genoegen. En maar al te vaak zat daar dan een cactusboek bij. En dat brengt me 
op het onderwerp waar ik het eigenlijk over had willen hebben: het verzamelen 
van cactusboeken, waarover ik dan maar 'n volgende keer verder zal gaan.

Aat van (Jijen
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TAXONOMIE
HET GESLACHT MAMMILLARIA; EEN UITLEG VOOR DE 
(NOG) NIET GESPECIALISEERDE LIEFHEBBER (III)

J.J. DE MORREE

De sectie Subhydrochylus bevat planten die in veel mindere mate melksap 
geven dan die in de sectie Mammillaria iGalactochylus), die in de volgende 
aflevering aan de orde komt. Meestal hebben de planten slechts wat melkachtig 
sap in het plantelichaam, zodat bij het prikken in de tepels gaan sap tevoorschijn 
komt. Begrijpelijkerwijs zal geen verzamelaar een plant voor de deteminatie 
middendoor gaan snijden, dus zullen een aantal uiterlijke kenmerken uitkomst 
moet bieden.
Er zijn drie series te onderscheiden:

ONDERGESLACHT MAMMILLARIA □
sectieSUBHYDROCHYLUS
serie I sHeterochlorae 
serie II :Polyacanthae 
serie III rSupertextae

De serie Heterochlorae geeft veelal grote.zuilvormige planten te zien, waarbij de 
bloei uit overvloedige kransen purperroze tot gelige kleine bloempjes rond de 
top bestaat. De randdoorns zijn glasachtig en uitstralend terwijl de midden- 
doorns stevig en recht zijn. De meeste planten van deze serie hebben 4-6 van 
het plantelichaam afstaande middendoorns. De bessen zijn overwegend groen
achtig tot purperkleurig. In het begin van mijn hobby vroeg ik me af waarom de 
vruchten van M. rhodantha en M. pringlei zo moeilijk uitrijpten, totdat ik las dat 
de beskleur nooit zo verzadigd raakt als bij andere mammillariabessen. M. 
rhodantha, een duidelijke zuilvorm, heeft vier kruislings geplaatste midden
doorns, die bij de var. ruberrima een dieprode gloed hebben, zeker als de zon in 
tegenlicht erover heen speelt. M. polythele, die ook zuilvormig uitgroeit, bezit 
vrijwel geen randdoorns. M. discolor wordt niet zo hoog en vormt groepen. M. 
wiesingeri vormt een platbolle plant. De grote zuilen zoals M. rhodantha, M. 
pringlei (een rhodanthavorm) en M. polythele kunnen op latere leeftijd zo zwaar 
in de kop worden dat ze door hun gewicht gaan leunen. Om de planten rechtop 
te houden is dan zeker een steuntje nodig.
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De serie Polyacanthae, waarvan de naam veeldoornig betekent, bevat planten 
die veelal slanker zijn dan die uit de vorige groep. Ook hier weer kleine bloe
metjes (tot zeer kleine) meestal dieprood tot purperrood. Ze openen niet ver, 
temeer daar ze niet ver tussen de middendoorns uitkomen.
De veelstekeligheid komt het beste uit bij M. spinosissima en de vorm M. 
pilcayensis. Ze zijn overdekt met uitstralende middendoorns. De planten kun
nen meerdere maanden achtereen bloeien waarbij de ene bloemkrans de 
andere opvolgt. Pilbeam waarschuwt dat de vele bessen de schimmelvorming 
in de winter aanwakkeren, waardoor het doornkleed voorgoed bedorven 
wordt.
Ook M. bella, een vorm van M. nunezii, vormt fraaie slanke donkerrode bloe
men in een krans die de lange witte bedoorning opfleuren.
M. magnifica is een lange zuilvorm die aan de onderzijde spruit. Deze gewilde 
plant, die ik wel in plantencentra aangeboden zie worden, heeft naast wat 
kleinere middendoorns een hele lange gehaakte (tot 5 cm lang) waardoor de 
plant flink om zich heen grijpt.
M. matudae is een slanke plant die in de natuur op rotswanden groeit. De 
planten kunnen een aanzienlijke lengte bereiken van meer dan een meter. 
Doordat ze hooguit 3 cm in diameter zijn, kunnen ze hun eigen gewicht niet in 
opgerichte positie dragen en vallen om. In de natuur hangen ze dan ook wel van 
rotswanden af met de kop naar beneden.
M. eriacantha is ook een aantrekkelijke plant uit de serie. Oppervlakkig gezien 
lijkt de plant wat op M. microhelia, maar de slanke zuiltjes hebben een vreemd 
groengele bedoorning met een ruw oppervlak (behaard is een te sterke betite
ling). De bloempjes zijn ook groengeel.

De derde serie Supertextae bevat kortcylindrische planten. De tepels zijn klein 
en groot in aantal. De rechte middendoorns zijn kort en de vele kleine rand- 
doorns geven de plant een wit uiterlijk (behalve M. colombiana). De bloempjes 
zijn klein en purper, bij M. dixanthocentron echter roze.

M. matudae 

uit de serie 

Polyacanthae

Foto: T. Neutelings
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M. spinosissima uit de serie Polyacanthae Foto: Ton Pullen

M. bella uit de serie Polyacanthae Foto: T. Neutelings
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Planten van M. haageana (met al zijn variëteiten), van M. crucigera en M. albilanata 
zijn de meest kenmerkende soorten van de serie.
M. dixanthocentron en de nog vrij nieuwe M. huitzilopochtli (wat een fraaie naam 
overigens) hebben een middendoorn die tot aanzienlijke lengte kan uitgroeien. De 
door Lau ontdekte M. huitzilopochtli lijkt als jonge plant op M. crucigera. M. 
crucigera is een moeilijke plant die op latere leeftijd grote klompen dicht op elkaar 
gedrongen hoofdjes vormt. De vier in een kruis gestelde middendoorns zijn maar 
heel klein. M. huitzilopochtli vormt na verloop van tijd in de kop ineens een tot 5 cm 
lang uitgroeiende middendoorn in de areolen, waardoor de plant zijn onmiskenbaar 
duidelijk herkenbaar uiterlijk krijgt.

Intermezzo
Wellicht is u ten aanzien van de naamgeving van de planten in de tekst niets 
opgevallen, maar mij bij het schrijven wel. Het probleem van de indeling van Hunt is 
dat hij in een serie, vaak terecht, maar een paar soorten erkent en dan vervolgens 
onder die soort steeds een aantal soorten noemt die daar onder vallen, maar die dus 
waarschijnlijk slechts variaties binnen de soort zijn. Kijkt u maar eens terug in de 
indeling bij de eerste aflevering. Taxonomisch gezien zouden we niet van M. 
pilcayensis kunnen spreken maar van een var. van M. spinnossima, niet van M. 
pringlei of van M. auriceps maar van een var. van M. rhodantha. Vervolgens zijn er 
M. fuauxiana, M. reppenhagenii, M. tegelbergiana en M. halbingeri? die weer 
onder M. albilanata vallen. En we zouden niet meer spreken van M. bella maar van 
een variëteit van M. nunezii. Het probleem in de praktijk is dat er nog geen variëteit 
status of forma-status is toegekend aan al deze vormen. Wil ik dus die lange 
witbedoornde plant aanduiden met die donkerpurperen bloemen dan zeg ik toch 
nog maar M. bella, want dan gaat er bij iedere mammillariakenner een lichtje op. Als 
ik het over een lange witbedoornde vorm van M. nunezii had zou ieder zich afvragen 
of hij een nieuwbeschrijving gemist had en graag een stek van die nieuwe plant 
krijgen, terwijl... die natuurlijk al lang in de verzameling staat.
Zo barst het in de verzamelingen ook van M. elegans terwijl dat allemaal een 
bepaalde vorm van M. haageana is. Taxonomisch verantwoord gebruik, praktisch 
nut en gewoontevorming bij kenners zal de zaak nog decennialang vertroebelen, 
maar uiteindelijk zal er een handzame indeling uitrollen.

(Wordt vervolgd)

INTERNOTO
Een grenzen overschrijdende studieclub

J. THEUNISSEN

Als beginnend cactusliefhebber in 1968 verzamelde ik alles wat doorns had. 
Ook vond ik het de moeite waard om over de kleine experimenten die ik met 
Opuntia's uitvoerde aan mijn medeleden in binnen- en buitenland mee te delen. 
Dit leverde reacties op uit onvermoede hoek, want ik kwam zo in contact met 
Tsjechische liefhebbers. Al in 1972 ondernam ik zelfs een reis naar Tsjechoslo- 
wakije en leerde daar de eerste gespecialiseerde verzamelingen kennen.

Diagnoses
In diezelfde periode werd ik ook door de heer Buining benaderd met het verzoek 
of ik als classicus voor hem Latijnse diagnoses kon maken. Hieruit groeide een 
vrij regelmatige arbeid en ik mag zeggen ook een vriendschap die mij onder
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Wigginsia spec. nov.

andere in contact bracht met de vormenrijkdom binnen het geslacht Notocactus 
Tijdens mijn gesprekken met de heer Buining en later met de heer van Vliet werd mij 
steeds duidelijker, dat ik op mijn manier van verzamelen nooit méér zou krijgen dan 
een verzameling willekeurige cactussen.

Toen Buining mij bovendien nog aanbood om mij in ruil voor mijn diagnoses door 
hemzelf verzamelde Notocactussen te geven, omdat hij zich voornamelijk wilde 
beperken tot de Discocactussen, Melocactussen en zuilcactussen van Brazilië, was 
het moment aangebroken om ook zelf aan specialisatie te beginnen. Dit werd nog 
versterkt door een bezoek aan de kas van van Vliet, die destijds nog in Schevenin- 
gen woonde en voor wie ik eveneens de Latijnse diagnoses bij zijn nieuwbeschrijvin- 
gen maakte. Hij had de Notocactussen in zijn kas zó opgesteld, dat de overgangen 
van de ene soort en variëteit naar de andere nauwelijks te zien waren; zo wist hij 
duidelijk te maken, dat alle soorten in elkaar overgingen.

Oude en nieuwe soorten
Het probleem was voor mij inmiddels niet meer om aan de nieuwe soorten te 
komen, maar veel meer om de oude, vooral door Fric beschreven soorten te vinden. 
Hiervoor ploegde ik de oude jaargangen van Succulenta en ook van tal van 
buitenlandse tijdschriften door, wat in eerst instantie weinig opleverde.
Twee namen kwamen in deze tijdschriften regelmatig terug: die van Dr. Schafer 
uit de DDR en die van Dr. Janousek uit Tsjechoslowakije. Ik trok de stoute 
schoenen aan en richtte een schrijven aan beiden, waarin ik het westerse 
probleem met betrekking tot de oeroude Notocactussen uiteenzette. Beiden 
reageerden uiterst positief en verklaarden zich bereid mij aan planten en zaden
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van de gezochte soorten te helpen. Tegelijkertijd kon het probleem waarmee zij 
zaten, het verkrijgen van de nieuwere soorten, worden opgelost.
Met grote regelmaat begonnen pakjes met planten en zaden het Ijzeren Gordijn te 
passeren. Ik ontdekte toen ook, dat zowel in de DDR als in Tsjechoslowakije al meer 
of minder bloeiende Notoverenigingen bestonden die ook een eigen periodiek 
uitgaven.
In 1976 volgde de kennismaking met Hugo Schlosser, een Duitstalige Uruguayaan, 
de gastheer van van Vliet toen deze met Walter Rausch per fiets Uruguay doorkrui
ste. Schlosser was weliswaar pas laat met het verzamelen van cactussen begon
nen, maar gezien zijn botanische studies in Duitsland was hij goed onderlegd en een 
serieus verzamelaar. Het allergrootste voordeel was natuurlijk, dat hij woonachtig 
was in het vaderland van de Notocactussen; we weten allemaal hoe weinig mensen 
in Midden en Zuid Amerika in het algemeen om cactussen geven. Ook met hem 
ontstond een levendige correspondentie, we konden elkaar helpen bij het beschrij
ven van enkele door hem gevonden nieuwe soorten en hij bezorgde mij wat 
Spaanstalige literatuur over Notocactussen, verschenen in Zuidamerikaanse tijd
schriften.
Ongeveer gelijktijdig maakte ik, via de heer Buining, ook schriftelijk kennis met Kurt 
Kreuzinger, de voormalige rechterhand van Alberto Fric, die tot aan het begin van 
de dertiger jaren diverse reizen naar Zuid Amerika had gemaakt en een aantal 
nieuwe Notocactussen had ontdekt en beschreven. Sinds de veertiger jaren was 
Kreuzinger geheel uit het gezichtsveld verdwenen, hetgeen zonder twijfel een 
ernstig verlies is geweest voor onze liefhebberij. Deze man wist zo ontzettend veel 
over cactussen in het algemeen, maar ook over talloze andere zaken, dat hij stof 
voldoende had om nog jaren actief te zijn. Helaas is ook hij in september 1989 
gestorven. Hij gaf mij eigenlijk de laatste stoot om te beginnen aan een wat grotere 
organisatie.

Oprichting
In de Bondsrepubliek was Jozka Neduchal inmiddels begonnen met wat reclame 
voor het geslacht Notocactus. Ook in Succulenta verschenen de eerste oproepen, 
waarin voorgesteld werd om zaden en planten onderling te ruilen. Enkele tientallen 
leden meldden hun interesse, het eerste begin was daar. Er volgden bezoeken aan 
de heren Schafer en Janousek, tijdens welke gepraat

Bijeenkomst van Internoto. Rechts de heer Schafer.
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werd over mogelijkheden om de Notoverenigingen van Tsjechoslowakije, DDR en 
de nieuwe loot in het westen samen te laten gaan onder de naam Internoto. Het 
aanvankelijk enthousiasme werd al vlug getemperd door de ontdekking dat dit 
politiek absoluut onhaalbaar was. Er bleef niet veel meer over dan het bestaan van 
drie naast elkaar opererende, maar goed samenwerkende verenigingen voorlopig 
als het hoogst haalbare te beschouwen.
Er vond een eerste ontmoeting plaats met enkele Duitsers en de eerste bijeenkomst 
in Deurne op 12 april 1980 werd voorbereid. Deze vergadering werd bezocht door 
een vijfentwintigtal geïnteresseerde Nederlanders, Belgen en Duitsers. Er werd 
besloten om regelmatige contacten met de leden te onderhouden door middel van 
een mededelingenblad. De zaad- en plantenaanbiedingen zouden tot een jaarlijks 
onderdeel van het verenigingsgebeuren worden.
Speciale aandacht werd besteed aan de positie van geïnteresseerden in het Oos
tblok. Deze mensen zouden immers niet de mogelijkheid hebben de contributies te 
betalen. Hiervoor werd het patronaatslidmaatschap ontworpen. Dit houdt in, dat 
een lid in het westen zich bereid verklaart om één of meer extra bijdragen te betalen 
voor iemand in het Oostblok. Op het hoogtepunt waren er ongeveer 50 leden die 
deze vorm van steun verleenden. Meestal ontvingen zij in ruil tijdschriften uit het 
Oostblok, waar wij hier normaal niet aan konden komen.
Het één en ander werd op 24 mei in Frankfurt nog eens bekrachtigd, er werd 
besloten onder één vaandel verder te gaan. Als plaats voor de op te bouwen 
'Schutzsammlung' werd de Palmengarten voorgedragen, alwaar de heer Neduchal 
de verzorging van deze verzameling op zich zou nemen. Er werd besloten om de 
eerste echt internationale cactusvereniging op te richten: internoto. In november 
werd in Bad Neuenahr de eerste algemene vergadering gehouden.

Studie
Er werd een studiedag belegd waarop Prof. Diers, bijgestaan door Walter Rausch, 
ons uitlegde hoe we beschrijvingen op wetenschappelijk verantwoorde wijze kon
den maken en publiceren.
Een volgende stap was het oprichten van werkgroepen binnen Internoto. Er kwa
men diverse groepen tot stand, die elk een groep van de Noto's als speciaal 
studieterrein kozen. In 1984 deed een eerste werkgroep het resultaat van vele uren 
intensieve studie, verluchtigd met vele kleurenopnamen van de diverse soorten, 
variëteiten en vormen in de sectie Uebelmannianae het licht zien.
Een geweldig hulpmiddel bij het bestuderen van de situatie op de standplaats was 
de geste van Mevrouw Buining die ons alle door haar man gemaakte opnamen van 
het geslacht Notocactus afstond en daarmee de belangrijkste stap deed om tot 
oprichting van een eigen diatheek te komen. Inmiddels is deze uitgegroeid tot meer 
dan 2000 stuks, die door alle leden kunnen worden geleend. De aanvulling komt 
voornamelijk van enkele leden die in de afgelopen jaren ook bezoeken aan de 
standplaatsen hebben gebracht.

De meeste indruk op mij maakte tot nu toe onze ledenvergadering in juni 1989 in 
Karlovy Vary (Tsjechoslowakije). Het was bij mijn weten voor het eerst dat een 
dergelijke bijeenkomst werd gehouden in Oosteuropa. Helemaal officieel was het 
niet, wij waren in feite de gasten van de plaatselijke cactusvereniging die een ten
toonstelling had georganiseerd. Voor het eerst ontmoetten vele Internotoleden uit 
het westen daar hun vrienden voor wie zij dikwijls al jarenlang de contributie 
betaalden. Er was ook een groot aantal leden uit de DDR naar de bijeenkomst 
getogen, zodat bij die gelegenheid ruim 20% van alle leden aanwezig was. Welke 
gevolgen deze vergadering van Internoto op de politieke situatie binnen Europa 
heeft gehad is u allen voldoende bekend.
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Publicaties
Nadat in het prille begin de mededelingen op A5-formaat in.gestencilde vorm 
werden verstuurd, waarbij de kleurenfoto telkens los mee werd geleverd, verheu
gen wij ons nu al vele jaren op een professioneel uitgegeven tijdschrift in vierkleu
rendruk. De kwaliteit die het tijdschrift nu heeft kan slechts gehandhaafd blijven 
door de enorme inzet van onze redacteur-drukker. Deze wordt in zijn werk bijge
staan door enkele correctoren, waarvan er één de bijdragen op hun wetenschappe
lijke juistheid beoordeelt.
Voorts wordt in elk nummer een Latijns of Spaans artikel waarvan tot nu toe geen 
vertalingen in één van de moderne talen werd gepubliceerd, aan de lezers gepresen
teerd. Uit deze reeks vertalingen is inmiddels duidelijk geworden, dat de beschrijvin
gen uit de vorige eeuw dikwijls slecht zijn bestudeerd. Voor elk geslacht loont het de 
moeite terug te keren naar de wortels van onze liefhebberij. Op grond van het 
bestuderen van deze oude teksten zijn inmiddels enkele problemen opgelost die 
tientallen jaren de literatuur onnodig hebben belast.
Als resultaat van wat zoek- en speurwerk, waarbij opnieuw de inzet van wijlen de 
heer Kreuzinger uiterst belangrijk was, is men enkele jaren geleden tot de conclusie 
gekomen, dat het geslacht Notocactus niet door Berger, maar door Fric is beschre
ven. In de loop van de tien jaren die zijn verlopen sinds de oprichting van Internoto 
zijn er reeds diverse nieuwe soorten en variëteiten door onze leden beschreven, ook 
in andere tijdschriften. Of deze beschrijvingen allemaal uiteindelijk de toets der 
kritiek zullen kunnen doorstaan, blijft af te wachten, in elk geval zijn er nu goede 
beschrijvingen van deze taxa beschikbaar.
In de reeks "Notocactus" zijn op dit moment negen uitgaven verschenen. Eén 
daarvan is voornamelijk het werk geweest van de heer Kreuzinger, hij vertaalde een 
artikelenreeks van Fric uit een Tsjechisch tuindersblad uit het begin van de twintiger 
jaren en verluchtigde dit met deels nooit eerder gepubliceerde originele foto's van 
Fric.

Standplaatsen
Zonder twijfel kan worden gesteld dat een aantal van onze leden dank zij de 
stimulans van deze vereniging inmiddels één of meer bezoeken aan de standplaat
sen heeft gebracht. Dit wordt vergemakkelijkt door het feit dat een aantal van onze 
leden ter plekke woont, van Braziliaanse of Uruguayaanse afkomst is en dus het 
land goed kent. Deze mensen staan onze ondernemende Europese leden ten 
dienste, een ontwikkeling die op veel grotere basis zou moeten uitgroeien. 
Natuurlijk ontstaat hierdoor de mogelijkheid om vrij regelmatig de bekende stand
plaatsen te controleren, en wat hierbij duidelijk wordt is niet erg hoopgevend. Alle 
pogingen ten spijt om plantenbescherming van de grond te krijgen door de uitvoer 
van planten uit het moederland te verbieden zullen vele soorten uitgeroeid worden 
door bouwactiviteiten, wegenaanleg, ontwikkeling van landbouwgronden enzo
voorts. In één geval heeft Internoto geprobeerd de zeer kleine groeiplaats van een 
bepaalde soort in Paraguay te beschermen door het stukje grond in pacht te 
verkrijgen. Een lid ter plaatse zou voor ons regelmatig controleren en zorgen voor de 
tijdige betaling van de pachtsom. Wie beschrijft onze teleurstelling toen de ver
pachter uitgerekend op dat stukje grond in het tweedejaar ging bouwen.
Flet lijkt mij dat een daadwerkelijke bescherming alleen kan worden bereikt indien 
wij erin slagen om ofwel bedreigde soorten van de standplaats weg te halen en ze 
elders te vermeerderen, ofwel een veel sterkere interesse voor cactussen te wekken 
bij belanghebbenden ter plaatse. Door de gebrekkige contacten die wij cactuslief
hebbers in Europa over het algemeen hebben met geestverwanten aan de andere 
kant van de oceaan blijft waarschijnlijk een grote hoeveelheid informatie vooralsnog 
ontoegankelijk.
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Men kan aannemen dat in Zuid Amerika veel wetenschappelijk bruikbaar materiaal 
onbenut ligt opgestapeld. Het zou één van de opdrachten van gespecialiseerde 
werkgroepen kunnen zijn om dit materiaal toegankelijk te maken middels het 
aanknopen van contacten met wetenschapsmensen en liefhebbers ter plaatse.

Toekomst
Afsluitend zou ik willen stellen dat de ontwikkeling zoals ik ze hierboven geschetst 
heb in principe zou kunnen opgaan voor elke werkgroep. Wil men iets bereiken, dan 
moet men over grenzen heen reiken. We werken nu in ongeveer 20 verschillende 
landen over de hele wereld verspreid. Het ledental is constant 250 en we mogen 
stellen dat de contacten met Oosteuropa zonder meer positief zijn.
Hoewel zowel de (voormalig Oost-)Duitse als de Tsjechische vereniging ouder zijn 
dan Internoto, heeft Internoto beide ruimschoots overvleugeld, hetgeen natuurlijk 
niet in de laatste plaats een gevolg is van de betere structuur en de betere mogelijk
heden om publicaties te verzorgen. Met beide zusterverenigingen bestaan overi
gens zeer vriendschappelijke contacten en een fusie zal zeker niet tot de onmoge
lijkheden behoren nu de situatie binnen Europa zo drastisch is veranderd.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Wigginsia schaeferiana Foto's van de schrijver
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CACTOFILATELIE

DE GESCHIEDENIS VAN HET PLAATSJE CACTUS
HAN DAAMEN

Cactus is een kleine gemeenschap op de high plains van West Texas. Het begon 
in 1941 als een defensie-installatie voor de Tweede Wereldoorlog waar benzine 
met een hoog octaangehalte werd gemaakt voor oorlogsvliegtuigen. Het was 
een barre vlakte die met cactussen was overwoekerd. De opdrachtgever, 
Chemical Construction Company uit New York, zond arbeiders naar deze 
smalle strook in Texas om een fabriek te bouwen. Toen ze daar aankwam zagen 
ze niets anders dan cactussen en cactussen. De naam luidde toendertijd Cactus 
Ordinance Works.
De fabriek was gemaakt om benzine te maken van een vast bestanddeel, 
natuurlijk gas en heel veel vers water dat daar aanwezig was. Ze bouwden vier 
fabrieken en genoeg dubbele duplex appartementen voor de 600 tot 1000 
mensen die daar kwamen werken. Ze bouwden tevens een grote opslagplaats, 
een recreatievoorziening, een wasserij en een theater voor de arbeiders.

Toen de tweede Wereld Oorlog eindigde in 1945, was er vele malen minder 
vliegtuigbrandstof nodig en de fabriek werd omgebouwd om kunstmest te 
maken voor de in de omgeving woonachtige boeren. De mensen kochten 
huizen, bouwden enkele kerken, een brandweerkazerne en een centrum en ook 
diverse eethuizen.
Wanneer kunstmest tussen de gewassen wordt gestrooid, is er zeer veel water 
nodig om verbranding te voorkomen. Dit had tot gevolg dat het waterpeil zakte 
en de prijs om te verbouwen steeds duurder werd, met als resultaat dat de 
boeren moesten stoppen met het inkopen van kunstmest.

De originele fabriek is afgebroken in het begin van 1970 en er werd een 
industriepark voor in de plaats gebouwd. Dit industriepark heeft een grote 
vleesverwerkende fabriek, een leerlooierij en een grote veestapel die met graan 
worden gevoederd om zacht vlees te verkrijgen. Er is ook een groot transport
bedrijf dat vee ophaalt en wegbrengt.
Er zijn andere veevoedercentra in de omgeving waar vee wordt opgehaald en 
vervoerd naar de vleesfabriek. Het verwerkte vlees vindt in vrachtwagens met 
koelruimtes zijn weg naar diverse bestemmingen in Amerika. Het vlees wordt 
ook naar diverse andere landen verzonden.

Cactus heeft zijn eigen bestuur met een burgemeester, een wethouder en vijf 
gemeenteraadsleden. De populatie is voor 76% Spaans. Een nieuwe naam 
werd ingevoerd in 1969 met de naam Cactus, Texas. Nu heeft de stad een 
jaarlijkse begroting van $ 2.000.000 en een reserve van $ 1.000.000. Er is ook een 
getraind brandweercorps dat 17 ervaren leden telt.
De gemeenschap heeft een postkantoor en een school met zes klassen. Als ze 
hun studie afgerond te hebben, gaan ze met de bus naar Dumas Junior High of 
naar Dumas High School + 16 mijl verderop.
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Naast dit plaatje is er nog een plaatsje met de naam Cactus dat is te vinden in 
Arizona. Dit postkantoor werd geopend op 14 mei 1918 en is sinds 1 januari 1964 
definitief gesloten.

Bron: Medewerker postkantoor Cactus.

Helmersflat 51, 4707 CN Roosendaal

LEZERS VRAGEN
Uit Roosendaal komt een brief van de heren J. de Mooy en R. Frantzen. Zij 
schrijven, dat hun zaailingen van twee jaar geleden nauwelijks gegroeid zijn en 
vragen wat de beste omstandigheden zijn voor zaailingen, vooral lettend op de 
groeifactoren water, licht, mest en de temperatuur.

Antwoord: Het is natuurlijk uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om van een 
afstand te bekijken waarom uw zaailingen zo slecht gegroeid zijn. Daarvoor zijn 
enkele mogelijkheden, bijvoorbeeld:
1. De zaailingen kregen te weinig water (of teveel?).
2. De zaailingen kregen te weinig voeding (of teveel?).
3. De zaailingen hebben last gehad van ongedierte.
4. De zaailingen hebben te koud gestaan (of te warm?).
5. De zaailingen hebben te donker gestaan.
6. Er mankeerde iets aan de kwaliteit van het grondmengsel.
7. een combinatie van twee of meer van deze tekorten.
U kunt aan de hand van bovenstaand lijstje eens proberen na te gaan of er 
wellicht iets aan uw cultuurmethode gemankeerd heeft.
En dan nu nog iets over die optimale groeifactoren. Al deze groeifactoren 
zorgen er samen voor, dat een plant kan groeien. Dit werkt volgens de wet van 
het minimum, dat wil zeggen dat de factor die in verhouding tot de behoefte 
van de plant het minst aanwezig is de snelheid van de groei bepaalt. 
Bijvoorbeeld: Een plant staat in de best denkbare grond, deze grond bevat alle 
voedingsstoffen in de juiste verhouding, de plant ontvangt de optimale hoe
veelheid lichten frisse lucht, de temperatuur is uitstekend, maar er wordt veel te 
weinig water gegeven, dan is voor deze plant de hoeveelheid water de beper
kende factor voor de groei geweest. Wanneer men nu meer water gaat geven is 
de hoeveelheid water op een bepaald moment niet meer de beperkende factor 
voor de groei, maar wordt een andere groeifactor beperkend.
Zaailingen zullen de eerste maanden van hun leven vooral een min of meer
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gelijkmatige temperatuur verlangen, waarbij overigens best de nachttempera- 
tuur wat lager mag zijn dan de dagtemperatuur. Omdat jonge zaailingen nog 
uiterst gevoelig zijn zullen we ook voor wat geschermd licht moeten zorgen. Na 
deze eerste maanden kunnen we zaailingen eigenlijk net zo behandelen als 
volwassen planten, dat wil zeggen: Zoveel mogelijk licht; veel frisse lucht; een 
grondmengsel, dat doorlaatbaar is, zodat overtollig water snel weg kan en dat 
bovendien voldoende voeding bevat of toegediend krijgt in de vorm van mest; 
voldoende vocht in de zomer, droogte in de winter; een optimale temperatuur, 
niet te koud en niet te heet; veelvuldige controle op en eventueel bestrijding van 
ongedierte.

Uit België ontvingen we een brief van Mario Couvreur uit Nieuwpoort. Hij 
schrijft, dat hij reeds drie jaar geprobeerd heeft om Eriosyce te zaaien, maar 
helaas zonder succes. Ook de uitzaai van Echinomastus bleef zonder resultaat. 
Tevens vraagt hij om bijzonderheden over het geslacht Eriosyce.

Antwoord: Al eerder is in deze rubriek het resultaat van het zaaien aan de orde 
geweest. Wij hebben meerdere klachten gekregen over zaad, dat slecht of 
helemaal niet ontkiemt. Met nadruk wil ik hier nogmaals stellen, dat deze 
rubriek geen klachtenbureau is. Het is bovendien onmogelijk om van afstand te 
kunnen beoordelen, wat de oorzaken geweest zouden kunnen zijn van mislukte 
zaaisels.
Mijn ervaring met het opkweken van Eriosyce-zaailingen is het volgende. Na 
het zaaien komen de zaailingen goed op en groeien in het begin extreem snel 
voor een cactus. Toch blijkt na enkele jaren, dat de planten gaan kwarren, de 
groei raakt eruit en uiteindelijk, na vier of vijf jaar, vallen ze weg. Ze blijken dan 
zonder uitzondering een slecht wortelstelsel te hebben. Waarschijnlijk maken 
we dan toch een cultuurfout. Maar voor slechte wortelstelsels hebben we een 
voorde hand liggende truc in de cactusliefhebberij: enten. Zaailingen, die in het 
eerste jaar geënt zijn op verschillende Trichocereus-onderstammen groeien 
daarop prima, hoewel niet snel en zijn na acht tot tien jaar uitgegroeid tot flinke 
bollen, met een schitterende bedoorning. Tot nu toe hebben ze nog niet 
gebloeid.
Eriosyce groeit in Chili en de planten ontvangen daar het meeste water in de 
vorm van nevel. Ze wortelen ondiep in zuiver minerale grond. De planten 
kunnen enorm groot worden en bloeien pas op latere leeftijd. Er zijn ongeveer 
vijf nauw verwante soorten bekend.

De Heer P. Cleton uit Zeist is sinds twee jaar bezig een Lithops-verzameling aan 
te leggen door plantjes te zaaien en te kopen. De gekochte planten zijn vaak 
naamloos en hij probeert ze te determineren, onder andere met behulp van het 
boekje 'Lithops' van R. Heine. Dit lukt vaak niet omdat de plantjes nog niet hun 
volwassen uiterlijk hebben, nog niet bloeibaar zijn en dus ook nog geen zaad 
hebben gemaakt. Hij vraagt hoe hij achter de juiste namen kan komen van deze, 
ook zonder naam aantrekkelijke, plantjes.

Antwoord: Determineren is voor veel mensen een lastige bezigheid. Zelfs als 
men beschikt over de juiste determinatiesleutels is het soms een hele toer om 
een plant goed op naam te krijgen. Daar komt nog bij, dat in het geval van 
Lithops, vele kruisingen in omloop zijn, die ipse facto niet van een naam te 
voorzien zijn. Bij Lithops spelen de volgende factoren nog een complicerende 
rol:
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1. De bloemkleur is een scheidend kenmerk bij Lithops. Maar de planten bloeien 
slechts korte tijd.
2. De vorm van de zaailing (met of zonder doorlopende 'spleet') is van belang. 
Van volgroeide planten weet men dit niet.
3. De planten tonen in de loop van het jaar dikwijls zogenaamde 
verouderingsvlekken, die het uiterlijk kunnen veranderen.
4. Elk jaar verschijnt een nieuw bladpaar, terwijl de oude bladeren worden 
leeggezogen en er slechte een papierachtig omhulsel overblijft.
5. Elke soort heeft een natuurlijke variatiebreedte.
Enkele aanbevelingen bij het determineren kunnen uit het bovenstaande wor
den afgeleid.
A. Noteer van jonge zaailingen of ze een al dan niet doorlopende 'spleet' 
bezitten.
B. Noteer de bloeitijd en de bloemkleur, liefst van zich pas openende bloemen, 
die nog niet aan het verbloeien zijn.
C. Determineer het plantelichaam van jonge bladparen, die nog geen veroude- 
ringsplekken bezitten.
D. Heeft men uit een zaaisel meerdere zaailingen, dan wijst een zekere unifor
miteit in uiterlijk er vaak op, dat we met een goede soort te maken hebben. Is 
het zaaisel erg heterogeen, dan kan men met een kruising te maken hebben. 
Deze aanwijzingen geven geen absolute garantie voor een juiste determinatie, 
ze kunnen wel helpen. Verder loont het altijd de moeite om zoveel mogelijk 
planten te bekijken uit verzamelingen van andere liefhebbers en/of bij kwekers. 
Steeds maar weer kijken en vergelijken geeft uiteindelijk een redelijk beeld van 
wat men onder een soort moet verstaan.

Ton Pullen

TAXONOMIE
HET GESLACH T GYMNOCALYCIUM IN ZUID-BRAZILIË EN 
URUGUAY (4 )

KARL HEINZ PRESTLÉ

Gymnocalycium denudatum L. Et O.
Ondanks de zeer grote verspreiding onder cactusliefhebbers is in wetenschap
pelijke zin zeer weinig bekend over het eigenlijke voorkomen van G. denudatum 
in Rio Grande do Sul. De in de literatuur aanwezige beschrijvingen zijn alle min 
of meer gelijkluidend maar de bijgevoegde foto's verschillen vaak onderling en 
komen dikwijls niet overeen met de beschrijving.
Tijdens mijn reizen door Rio Grande do Sul heb ik van 17 populaties materiaal 
kunnen verzamelen. Het plantenmateriaal is zeer variabel in vorm en uiterlijk. 
Het evolutiecentrum van G. denudatum is gelegen in formaties uit het Cam- 
brium met een geologische ouderdom van 504 tot 570 miljoen jaar. Dit gebied, 
door mij ook als het Cazapava-bekken aangeduid vanwege de ligging tussen 
twee andere geologische gebieden, wordt in dit deel van Rio Grande do Sul 
doorbroken door formaties uit het Carboon, met een geologische ouderdom 
van 290 tot 365 miljoen jaar. Verder vindt men nog afzettingen van zuivere kalk,
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steenkool, enzovoorts. De cactusvegetatie vertoont hier dan ook een grote 
verscheidenheid.
Van de 17 gevonden populaties liggen er vijf buiten het eigenlijke evolutiege- 
bied, twee in formaties uit het Jura (7, 8) en drie in formaties uit het Krijt (10,15, 
16); deze G. denudatum-planten vertonen sterk afwijkende kenmerken. Het 
geheel bewijst dat de ontwikkeling van de denudatumvormen zeer verschillend 
is verlopen en dat de soort geen biologische eenheid is.
De vormenrijkdom is buitengewoon: er bestaan solitair groeiende vormen, 
spruitende vormen, maar ook een bergvorm en een weidevorm. In de bloemen 
is de variatie bijna nog groter; bekend zijn kleuren van wit tot crème, open en 
gesloten bloemvormen, bloemen met lange en korte bloembuis enzovoorts. In 
hoeverre deze groeiplaatsvormen ook zaadmorfologisch te onderscheiden zijn, 
is tot op heden nog niet door mij onderzocht, maar men kan er bijna zeker van 
zijn dat ons ook hier nog enkele verrassingen staan te wachten.
Vele van de thans bekende groeiplaatsen werden slechts per toeval gevonden 
bij het zoeken naar andere cactussen. De populaties zijn relatief klein, soms 
konden nog slechts afgevreten resten in rotsspleten worden gevonden! Popula
ties van enige omvang zijn zeldzaam.
De weidevormen van G. denudatum groeien dikwijls aan de randen van stenen 
verhogingen, zoals rotsplaten, in overigens vlak weidegebied, maar ook in het 
gras waar de stenige bodem aan de oppervlakte komt. De planten zitten diep in 
de bodem, zijn mat groenachtig geel, de ribben (5-9) zijn verdeeld in knobbels 
en ze bezitten een (vertakte) penwortel. Deze planten groeien tezamen met 
Notocactussen uit het subgeslacht Paucispinien nabij Frailea's.
De bergvorm van G. denudatum onderscheidt zich door zijn groeiplaats. Deze 
ligt in de hogere bergdelen van de Guarita's en aangrenzende bergachtige 
gebieden, alle granietrotsen. De planten groeien bijna altijd solitair en ook in 
cultuur spruiten ze zelden. De glanzend blauwgroene planten hebben 5-7 
ribben, die breed aflopen en niet in knobbels zijn verdeeld.
Tot op heden konden twee populaties worden gevonden die qua groeiplaats tot 
de bergvorm behoren maar een spruitende habitus vertonen. Opvallend is dat 
deze vorm in de bergen groeit, maar daar op vlakke terreinen, diep in de grond 
zittend, voorkomt.

Gymnocalycium
PR 486, een
denudatum-weidevorm
uit het 
gebied van 
Dom Pedrito,
Rio Grande do Sul
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Boven: G. denudatum var. PR 289 uit het grensgebied 
van Brazilië en Paraguay, bij Cados Guera

Midden: Gymnocalycium PR 290, een kleine soort o f 
variëteit uit het gebied van Rosario, Rio Grande do Sul

Onder: Gymnocalycium PR 507, een denudatum- 
weidevorm van de Fazenda Santa-Rita in het Pantano- 
gebied in Rio Grande do Sul
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Gymnocalycium denudatum forma PR 593 (bergvorm)
Lichaam enkelvoudig, rond, glanzend donkergroen, 5 cm diameter en 3,5 cm 
hoog. Ribben 5-6, 2-2,5 cm breed, glad, slechts weinig kinvormig verheven. 
Areolen ovaal, crèmekleurig, op de ribben liggend, 0,5 cm lang en 0,3 cm 
breed. Doorns 5, 1,2 cm lang, hard elastisch, crèmekleurig, later vergrijzend, 
tegen het lichaam aanliggend, op de schedel iets afstaand. Schedel niet door 
doorns bedekt.

Gymnocalycium denudatum forma PR 486 (weidevorm)
Lichaam afgeplat bolvormig, spruitend, mat groenig tot geelgroen, 5 cm dia
meter en 2,5 cm hoog. Ribben 9-10, sterk gewelfd en in sterke knobbels 
verdeeld, 1,2-2,0 cm breed. Areolen in nieuwgroei rond tot ovaal, crèmekleurig 
wolvilt, snel verkalend. Doorns 7, tegen het lichaam, gelig wit, 1,5 cm lang, 
hard elastisch; de schedel is sterk bedekt door de doorns (in cultuur minder).

Gymnocalycium denudatum forma PR 369 (overgangsvorm)
Lichaam platrond, spruitend, glanzend grasgroen, 6-9 cm diameter en 3-4 cm 
hoog. Ribben 5, breed en glad, maar knobbelig. Areolen ovaal, 0,5 cm lang en 
0,3 cm breed, wit tot crèmekleurig. Doorns 3-5, 2-3 cm lang, altijd naar 
beneden gericht, gelig.

Gymnocalycium denudatum forma PR 421
Deze niet-spruitende Gymno's groeien in het grensgebied bij Pedras-Altas in 
Rio Grande do Sul, tezamen met G. uruguayense uit zone 1.
Lichaam enkelvoudig, rond, groen, 6-8 cm diameter en 5 cm hoog, compact 
groeiend. Ribben 7, 2,5 cm breed, vlak, tussen de areolen iets verhoogd. 
Areolen iets verzonken, rond, wit, 0,5 cm diameter, door het wolvilt in de 
schedel deze bedekkend. Doorns 6. Randdoorns5, 1,8-2,0 cm lang, tegen het 
lichaam aanliggend, recht tot gebogen, gelig. Middendoorn 1, 2 cm lang, 
afwaarts of naar boven gericht, alleen aanwezig op de jongere areolen van de 
schedel. Op oudere areolen zijn nog slechts 3-5 randdoorns aanwezig.

Gymnocalycium denudatum forma PR 289
Deze planten groeien tezamen met G. uruguayense uit zone 3 bij Quari in Rio 
Grande do Sul.
Lichaam enkelvoudig, soms weinig spruitend, klein, rond, zeer compact, 4,5 
cm hoog en breed, gelig groen. Ribben 7-8, knobbelig, 1,8 cm breed. Areolen 
rond, 0,5 cm in diameter, crèmekleurig, iets verzonken in de rib. Doorns 5, 
gelig, tegen het lichaam aanliggend, tot 2 cm lang, de doorns van onderlig
gende areolen overlappend, sterk ontwikkeld in de schedel.

(Wordt vervolgd)
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OP DE GROEIPLAATSEN
OP ZOEK N A AR C A CTU SSEN  IN RIO G R A N D E DO SU L, 
BRAZILIË (I)

WOLF-RAINER ABRAHAM

In dit artikel wil ik u vertellen over een reis van een maand door Brazilië.
Samen met Rudi Werner Büneker uit Corvo, Brazilië heb ik een afstand van 
bijna 6000 km afgelegd en cactussen gezocht.
Op 15 december 1987 om 16.00 uur vertrok het vliegtuig; na een tussenlanding 
in Lissabon kwam ik behouden aan in Rio de Janeiro. Daar kreeg ik de eerste 
verrassing van deze reis; het mij opgegeven reisschema klopte niet. Ik had nu 
maar twee uur de tijd om door de douane te gaan en me in te checken voor de 
binnenlandse vlucht naar Porto Alegre. Na lang heen en weer rennen in een 
hitte van 36°C kon ik mijn koffer bemachtigen. Via een tussenlanding in Sao 
Paulo arriveerde ik in Porto Alegre. De zon scheen, het was 32°C en het 
echtpaar Büneker stond al te wachten.

De volgende dag maakten we de laatste reisvoorbereidingen en op de 18e 
begon dan de cactustocht. Het eerste doel was de groeiplaats van Eriocactus 
magnificus Ritter. Alhoewel het nog vroeg in de morgen was, was de afdaling 
naar de rivier toch nog een vermoeiende aangelegenheid. De aanblik van de 
planten maakte echter alles weer goed. E. magnificus wordt daar tot 2 m lang 
en tot 35 cm dik. Op deze plek zien we verder geelbloeiende orchideeën, een 
zeer zeldzame palmensoort, verschillende bromelia's, Lepismium cruciforme 
Pfeiffer, een Rhipsalis species en tot 2 m hoge, prachtig rood bloeiende brand
netels. Daartussen fladdert een groot aantal van de meest uiteenlopende 
vlindersoorten en in de zon liggen hagedissen op destenen. Een idyllisch plekje.

Notocactus oxycostatus groeit graag op rotsen in weiden Foto's van de schrijver
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Het volgende doel was de groeiplaats van Notocactus oxycostatus Buining & 
Brederoo, waarvan we nog maar enkele exemplaren konden vinden. Interessant te 
vermelden is, dat hij samen groeit met een vorm van N. ottonis (Lehm.) Berger ex 
Backbg. en dat N. oxycostatus in tegenstelling tot de bewering in de nieuwbeschrij- 
ving tot 9 ribben kan krijgen. We vonden planten met een diameter van 10 cm, echte 
reuzen. Op de route naar detypevindplaats vonden we op drie plaatsen planten die 
behoren tot de groep N. acutus/securituberculatus/oxycostatus. Deels groeien zij 
samen met N. megapotamicus (Osten) Herter en op één plaats vonden we zelfs ook 
een N. linkii (Lehm.) Berger ex Backbg. naast de andere.
De poging om N. rubropedatus Ritter te vinden bleef ook deze keer zonder resul
taat. Evenwel, een succes was het terugvinden van N. cristatoides Ritter. Wij 
konden hier veel zaad oogsten en daarmee het voortbestaan van deze soort in onze 
verzamelingen verzekeren. Op drie plaatsen ontdekten we N. curvispinus Ritter; per 
populatie is ze weinig variabel, maar tussen de drie populaties bestaan grote 
verschillen. Hierdoor twijfel ik nog meer aan de juistheid om N. ritteranus Lisal & 
Kolarik en N. arnoustianus Lisal & Kolarik als zelfstandige soorten aan te merken. 
Voor een definitief oordeel moet ik wachten op de bloemen van onze vondsten en 
ook hun vruchten.

Tegen de avond van een vermoeiende dag besloten we nog een berg te beklimmen. 
De eerste berg bracht niets bijzonders. De tweede, daarachter liggende berg was 
zeer moeilijk te beklimmen. We waren zeer teleurgesteld totdat Rudi een dode 
cactus vond en mij vroeg wat het zou kunnen zijn. Ik wist het niet, maar het was 
zeker geen N. mammulosus (Lem.) Berger ex Backbg. en ook geen Wigginsia 
sellowii (Lk. & O.) Ritter die we tot nu toe gevonden hadden. Dus begonnen we 
weer te zoeken en plotseling ontdekte ik het levende contrastuk van het lijk. Het was 
direct duidelijk dat het hier een nog onbekende Wigginsia betrof. Opeens hadden 
we weer energie genoeg om nog een derde berg te beklimmen, want we hadden 
maar enkele planten kunnen vinden. Daar vonden we op volledig kale, zwarte 
rotsen honderden exemplaren van deze Wigginsia (WRA 443) en ook twee crista- 
ten. De zaailingen zijn zwart bedoornd en lijken enigszins op W. arechavaletai (Sch. 
& Speg.) Porter. Volwassen planten vertonen die gelijkenis niet meer; ze hebben

Notocactus cristatoides groeit niet op geheel kale rotsen, maar op iets vochtiger plaatsen

220



De nieuwe Wigginsia spec. WRA 443 groeit op geheel kale rotsen zonder beschutting tegen de zon

een deels naar boven toe gekromde middendoorn, die net als de randdoorns 
grijsbruin is. Vanwege het grote aantal planten konden we goed de variatiebreedte 
bestuderen. Tenslotte begonnen we aan de afmattende terugweg.

Tijdens de dagen rond Kerstmis beleefden we heel wat. Tegen de avond van 24 
december klauterden we over een stenen muur om daar naar cactussen te zoeken. 
We vonden grote exemplaren van N. rauschii van Vliet die ik fotografeerde. Toen zei 
Rudi tegen me dat er een auto bij onze bus gestopt was en dat hij daar naartoe ging. 
Ik zocht eerst door en ging toen ook terug. Ik zag dat twee soldaten over de muur 
klommen en een gaucho naar Rudi toe reed (te paard). Deze gaucho droeg een 
geweer en het bleek dat we op militair gebied waren. De camera werd in beslag 
genomen, wij werden gearresteerd, er werd gezocht naar een derde man maar 
(natuurlijk) zonder succes en ons relaas over het zoeken naar cactussen werd niet 
geloofd. Nadat de officier tenminste tien keer tegen mij brulde: "Seu passaporte" 
en ik hem telkenmale verzekerde dat dat ding in de auto lag, gingen we naar de 
auto. Ze konden mijn naam niet identificeren maar toen ze mijn titel 'Dr.' zagen 
werden ze voorzichtig. Had men misschien belangrijke personen gearresteerd en 
zouden ze daar problemen mee krijgen? Onder woeste beschuldigingen en verwen
singen kreeg ik mijn camera terug en wij onze vrijheid. Ik kan thans begrijpen 
waarom Buining van zo'n ontmoeting zo onder de indruk was dat hij een N. militaris 
n.n. schiep. Alles bij elkaar hebben we een enorm geluk gehad en dit geluk zou ons 
de gehele reis niet verlaten; we hadden het ook meer nodig dan ons lief was. 
In dit gebied wilden we een fazenda (boerderij) onderzoeken. Vijf jaar geleden 
waren we eenvoudig over de afscheiding geklommen en hadden we naar cactussen 
gezocht. Toen onderzochten we een berg, thans wilden we nog een andere bekijken 
en vroegen daarom op de fazenda om toestemming.
Men verwees ons naar de Capataz (opzichter) die ons doorverwees naar de eigenaar 
die in de stad woonde. Dat was ons te ver en we reden door. Op deze dag, eerste 
Kerstdag, had ik diarrhee en was daardoor niet in mijn beste vorm. Maar ook de 
cactussen wilden op deze dag niet zo vriendelijk zijn. Wij besloten tenslotte tot een 
grote mars naar een ver van de weg liggende berg. We stootten op een diepe kloof
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voor de berg die we misschien met grote moeite hadden kunnen overbruggen en 
gaven onze poging op. In plaats van terug te komen met cactussen stonden we 
toen met lege handen en troffen ook nog de bus aan met een lekke band.
De dag begon dus niet al te best. Steeds weer zochten we naar cactussen en steeds 
weer was het teleurstellend. De stenen plateau's waren mooi, maar zonder cactus
sen. Toen we weer zo'n plek hadden afgezocht, wilden we teleurgesteld teruggaan 
naar de auto. Rudi ging vooruit om de auto alvast op te halen terwijl ik nog een 
laatste poging ondernam. Plotseling riep hij mij, omdat hij cactussen gevonden 
had. Het waren heerlijke geelbedoornde Melchersianae, echter maar zeven planten 
(WRA 478). Daarom krabden wij de zaden bijna één voor één uit de schedels en 
waren we als kinderen zo blij; het was tenslotte Kerstmis! Enkele kilometers verder 
probeerden we het weer. Daar troffen we een sterk op de vorige gelijkende plant 
aan, maar nu grijzig. Ik kreeg weer last van mijn buik en trok me op een rustig plekje 
terug. Vandaar zag ik dat verder naar achteren nog een rots lag en ging daarheen. 
Als eerste vond ik een cristaat van een donker bedoornde N. mammulosus en 
vervolgens grote planten die allemaal spruiten droegen. Dat moest Rudi ook zien en 
ik wenkte hem en ging hem tegemoet. Daarbij trapte ik bijna in een veld van de gele 
Melchersianae, meer dan 300 planten en zelfs tweecristaten. Dat daar ook nog een 
geelbedoornde N. mammulosus groeide die zich goed liet onderscheiden omdat 
deze niet spruit, verwonderde ons niet meer.
Op deze groeiplaats zijn we meer dan 3 uur gebleven ondanks de temperatuur van 
30°C en het drukkende, zwoele weer. We bestudeerden de planten, maakten foto's 
en verzamelden zaad. A f en toe gingen we terug naar de auto om ons inwendige van 
enig vocht te voorzien. Een paar kilometers verderop zag ik een koe tussen cactus
sen staan. Iets verder stond een gaucho en wij vroegen hem de weg. Terwijl Rudi 
nog met hem sprak, zag ik achter hem ook weer cactussen. Toen we echter over de 
afrastering stapten en zaden verzamelden van deze cactus, de grijze Melchersianae 
die we al eerder gevonden hadden, viel de arme gaucho bijna uit zijn zadel van het 
lachen. Zulke idioten had hij nog nooit gezien. De koe werd verdreven; zij stond 
tussen N. mammulosus var. gracilispinus n.n., waarnaast ook planten stonden van 
de donkergroene N. mammulosus.

Notocatus macambarensis op de groeiplaats na een hevige regenbui
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Misschien toch geen variëteit van dezelfde soort? Een paar meter verder groeiden 
weer de grijze Melchersianae en gelijke planten, maar dan met rode dorens zonder 
overgangen tussen de twee.
Het zwoele weer dreigde zich in een onweer te ontladen en wij trachtten de 
miserabele weg die in natte toestand zeker onbegaanbaar zou zijn, snel te verlaten. 
Dat viel niet mee, eerst bleef de wagen bijna in een riviertje steken en vervolgens 
bleef één van de aandrijfwielen in de lucht hangen. Rudi zei tegen me dat ik op de 
achterbumper moest gaan staan. Zo gezegd, zo gedaan, ik hield me aan de imperial 
vast en het ging goed. De VW-bus kon zo ook deze weg overwinnen, hetgeen ik 
bijna voor onmogelijk had gehouden, 's Avonds was het ergste voorbij en wij 
overnachtten bij een beek waar we een mooi kampvuur aanlegden. Er waren maar 
een paar druppels gevallen, maar wie weet dat van tevoren?

Ons volgende doel was de eigenaar van de al eerder genoemde fazenda. Op ons 
bellen kwam een lijfwacht naar buiten, die zo uit een plaatjesboek had kunnen 
komen. Hij hoorde ons aan en toen kwam de baas zelf. Toen wij hem ons verzoek 
voorlegden, begon hij met een tirade over de agrarische reformpolitiek. Hij richtte 
zich steeds tot mij en speelde daarbij plotseling met een pistool, zeker om zijn 
pleidooi kracht bij te zetten. Wij luisterden een tijdje naar zijn gezwets en zeiden 
toen tegen hem, dat we op zijn land een nieuwe cactus gevonden hadden die 
nergens anders groeit. Je kon merken dat hij daar trots op was. Morgen zou hij op 
de fazenda zijn, we mochten komen.
De volgende morgen was hij er echter niet en we reden door. We vonden weer een 
populatie van de gele Melchersianae, de derde. Hier stonden zeker 1000 planten 
waaronder weer twee prachtige cristaten. De boer, die wij om toestemming hadden 
gevraagd voor het bezoek aan de berg, had ons nog gezegd dat er daar maar een 
paar groeiden, 's Avonds reden we weer terug naar de grote fazenda en overnacht
ten daar in de omgeving. De volgende morgen wilden we het nogmaals proberen. 
Edoch, alles ging anders. Er was geen mens te zien maar wel te horen. Ze hadden 
zich voor ons verstopt. Tenslotte kwam er één iets te ver uit zijn hoek en we vroegen 
hem waarde eigenaar was. Niet hier. En de opzichter? Ook niet hier. Men wilde ons 
klaarblijkelijk niet hebben. Wij terug naar het huis van de eigenaar. De huishoudster 
sprak via de huistelefoon met Rudi, maar midden in het gesprek brak ze het af en er 
gebeurde niets meer. Wij wachtten nog zo'n 10 minuten en gingen toen weg. We 
waren nauwelijks uit het gezichtsveld of de lijfwacht kwam ons achterna. De 
eigenaar zou een nierkoliek en morfine gekregen hebben, maar we zouden hem nu 
kunnen opbellen. Stel je voor, we staan voor zijn huis en moeten hem dan opbellen! 
We gingen weg en reden naar Antonio Gutierrez. Pas later vernamen wij, wat dit 
alles te betekenen had: men vreesde, dat wij tot de landbezetters behoorden. Beste 
lezer, u kunt zich nu een voorstelling maken van ons vreesaanjagend uiterlijk, 
aangezien men ons in staat achtte met z'n tweeën een fazenda van 40 vierkante 
kilometer!!) te bezetten!

Antonio had ons al verwacht; we bleven drie dagen in Macambara en vierden daar 
oud en nieuw. Het was tenslotte moeilijk afscheid te nemen. Antonio vertelde over 
het vinden van Notocactus macambarensis, naar welke groeiplaats hij later K.H. 
Prestlé voerde. Ook ons toonde hij de groeiplaats, alsmede populaties van N. 
fuscus Ritter. Daarbij konden wij ons overtuigen van de grote variatiebreedte. 
Ondanks de grote variabiliteit lijkt het mij dat men variëteiten kan onderscheiden, 
want in enkele populaties is de bedoorning maar ook de bloem duidelijk afwijkend. 
Bij N. rauschii is dat niet het geval.

(Wordt vervolgd)
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TIJD SCH R IFTEN

Cactaceas y Succulentas Mexicanas 35,1990
Nr. 1. Arreole Nana geeft een overzicht van alle cactussoorten die voorkomen in Jalisco, Mexico. 
Scheinvar en Sanchez-Mejorada brengen de nieuwbeschrijving van Neobuxbaumia squamulosa 
Het laatste artikel gaat over stuifmeelmorfologie van vier soorten uit de familie der Loranthaceae 
Nr. 2. Meyran geeft de nieuwbeschrijving van Sedum hernandezii uit de Siërra Negra in Puebla. 
Galvan bespreekt de Agavesoorten voorkomende in de Valle de Mexico. Reyna Bustos inventari
seerde de cactussen en agaven in de Barranca Aledanas in Guadalajara. Het laatste artikel gaat over 
de vertegenwoordigers van de geslachten Monotropa en Pterospora in de Valle de Mexico. 
Nr. 3. In een uitgebreid artikel worden de resultaten weergegeven van een stuifmeelmorfologisch 
onderzoek van soorten uit de geslachten Echeveria, Sedum en Villadia, voorkomende in de Valle de 
Mexico. Lujan geeft aanvullende gegevens over de onlangs beschreven Yucca queretaroensis In 
het eerste deel van de inventariserende studie naar de Crassutaceae in centraal Veracruz en 
aanliggend deel van Puebla bespreekt Basanez de tien daar voorkomende Echeveria's. Amaro en 
Fuentes stellen de Nationale Botanische tuin van Cuba voor; hierbij is opgenomen een lijstje van in 
Cuba inheemse cactussen (45 soorten).
Nr. 4. Op een gedegen wijze zet Ullrich uiteen dat Agave obscura de juiste naam is voor Agave 
xalapensis; A. obscura sensu Trelease beschrijft hij alsA. horrida ssp. perotensis. Basanez sluit zijn 
artikel af met de korte bespreking van nog 20 soorten uit de Crassulaceae, voorkomende in 
Veracruz - Puebla. Door het vinden van planten in de staat Queretaro tonen Martinezen Soteloaan 
dat het groeigebied van Echinofossulocactus heteracanthus zich verder noordelijk uitstrekt dan tot 
nu toe bekend was.

Ludwig Bercht
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DE SCHOOLKRANT

Toen ik, al weer vele jaren terug, op de HBS zat, kwam er op onregelmatige 
tijden een schoolkrant uit waarin een wisselend aanbod van bijdragen was te 
vinden. Vaak stond er een enigermate geforceerd interview in met een popu
laire leraar. Ook waren er bijdragen op poëziegebied van, volgens henzelf, 
ondergewaardeerde of miskende toekomstige genieën. Om de spoeling niet al 
te dun te maken waren er ook nog enige sportieve ontmoetingen beschreven. 
Stukjes over de net aan populariteit winnende Beatles en Rolling Stones 
kwamen niet door de censuur van de begeleidende docent. Als leerling las je die 
schoolkrant omdat je dacht dat dit een extra band gaf met de school, maar veel 
wijzer werd je er niet van. Opvallend was ook dat in het redactionele voorwoord 
er altijd driftig gezocht werd naar nieuwe schoolkrantmedewerkers en natuur
lijk ook naar bijdragen voor het volgende nummer.

Toen ik in Amsterdam ging studeren en werd opgenomen in een degelijk 
studentendispuut kreeg ik al snel te maken met het fenomeen dispuutsblad. 
Interviews met geslaagde ouderejaars studenten, afgenomen bij één of meer
dere glazen bier of cognac waren nu een bron van kopij. Gedichten van 
experimentele of smachtende medestudenten vulden de gaten. Soms kwam 
een thema in voor over ontwikkelingshulp, boeddhisme of een retraite in een 
klooster. In die tijd schiep ik groot genoegen in het schrijven van korte tot zeer 
korte surrealistische verhalen met een macabere inslag (de rustgevende invloed 
van mijn cactusverzameling was dan ook ver weg in de woonplaats van mijn 
ouders).
Ook in het dispuutsblad was de redactie naarstig op zoek naar kopij. Opvallend 
was dat hele afleveringen van het dispuutsblad door slechts twee of drie 
studenten - de redactieleden - werden volgeschreven en dat ging soms meer
dere jaren door. Het blad werd daarmee wel heel herkenbaar. Regelmatig was 
aan de vluchtigheid van een onderwerp te zien dat er iemand op het laatste 
nippertje bereid was gevonden om tenminste nog wat op papier te zetten. 
Medewerkers om het blad in elkaar te nieten waren er altijd wel, want de 
studiefinanciering was nog niet zo strikt geregeld en een glas bier deed wonde
ren.
Nu ik achter mijn tekstverwerker zit in mijn rol van redacteur van Succulenta, 
besef ik hoe beklemmend het voor redacties van schoolkrantjes en dispuuts- 
blaadjes is om er steeds weer iets van te moeten maken. En dan nog liefst iets 
met een touch of perfection. Waar komt dit gevoel ineens vandaan?
Er is niet veel dieptepsychologie voor nodig om dit gevoel te verklaren. Het 
komt direct voort uit de constatering dat de voorraad kopij sterk is geslonken. 
Redacties van schoolkrantjes en dispuutsbladen kunnen altijd besluiten om 
eens een halfjaar niet uit te komen in afwachting van betere tijden. De toch al 
coulante lezers hebben geen geld geïnvesteerd, dus wordt er nooit gemord. 
Succulenta heeft als maandblad een verschijningsdwang, die onder de huidige 
omstandigheden kan leiden tot een verschijningsdwangneurose bij de redactie. 
Een half uur geleden had ik me, ter leniging van de nood, voorgenomen om 
even zes artikelen voor Succulenta te gaan schrijven en een opzetje te maken 
voor een nieuwe serie. 'Mammillaria's voor de (nog) niet gespecialiseerde 
beginner', is per slot van rekening alweer bijna op zijn eind. Foto's en ideeën 
genoeg, dus dat is het punt niet. Maar door dit soort gedrag stap ik regelrecht in 
de valkuil, waar al die redacties die krampachtig proberen om zelf hun blaadje 
vol te schrijven ook in zijn terechtgekomen. Na enige reflectie voor het beeld
scherm kies ik op redelijke gronden voor een andere aanpak.
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En wel deze!
U lezer, bent toch één van onze leden? U stelt er toch prijs op om een band te 
onderhouden met de gezamenlijke vetplantenverzamelaars in Nederland en 
België? Het zou u toch óók spijten als het bestaansrecht onder het tijdschrift 
met zijn diverse lezenswaardige artikelen, met zijn annonces, vergader
schema's van de afdelingen en de diverse beurzen, zou wankelen?
Is het u ook opgevallen dat we met regelmaat gebruik maken van artikelen van 
Duitse auteurs? Zij zijn bereid om in Succulenta een bijdrage te leveren. Waar is 
de bereidheid om uit eigen vereniging voldoende materiaal aan te dragen? 
Zonder omwegen vraag ik u nu om een bijdrage te leveren aan de inhoud van 
ons maandblad. Behoedt u de redactie voor het zelf volschrijven van de 
komende jaargangen. Korte stukken tekst worden enthousiast begroet, want 
deze zijn altijd inpasbaar. Groter opgezette tekstprojecten zijn natuurlijk zeer 
welkom. Schrijft u één van de redactieleden wanneer u vragen vooraf hebt. 
Een aspect wat momenteel ook meespeelt is de wervende kracht van de 
Floriade. Nu de Floriade in Zoetermeer de vereniging Succulenta de kans geeft 
om activiteiten op PR-gebied te ontplooien, kunnen we niet tevoorschijn treden 
met een tijdschrift dat met moeite is volgeschreven of met oude nummers. De 
potentiële leden kunnen niet in de rijke historie van Succulenta terugblikken. Zij 
zien de situatie van dit moment.
We gaan op de Floriade natuurlijk een tijdschriftpresentatie leveren die klinkt als 
een klok, een doordacht beginnersnummer. Maar bieden we als tijdschrift ook 
continuïteit? Door uw medewerking kunnen we gezamenlijk de aspirantleden 
een volwassen blad tonen met toekomst.

Nu ik dit appèl nog eens teruglees krijg ik een sterk gevoel van déja vu. Hoe was 
het ook al weer met de redactioneeltjes van het schoolkrantje?

Jan Jaap de Morree

TAXONOMIE
HET GESLACHT GYMNOCALYCIUM IN ZUID-BRAZILIË EN 
URUGUAY ( 5 )

KARL HEINZ PRESTLÉ

Gymnocalycium denudatum var. paraguayense
In vele Europese verzamelingen treffen we planten aan onder de naam G. 
denudatum var. paraguayense. Vaak wordt hierover verkondigd dat dit de 
Paraguayaanse vorm van G. denudatum is.
Sedert tientallen jaren bestaat er al verwarring over het groeigebied van G. 
denudatum. Deels vindt dit zijn oorsprong in de slechte kennis over zijn voorko
men in Rio Grande do Sul, maar ook komt het door een zending planten die 
door de firma De Laet, Contich, België in de jaren 1930-1936 werd geïmpor
teerd. Deze planten zouden afkomstig zijn van de verzamelaars Blossfeld en 
Marsoner. Waar de planten verzameld werden, is tot op heden niet bekend, 
maar we weten dat beide heren vooral het grensgebied van Rio Grande do Sul 
met het Argentijnse Misiones tot in Paraguay bereisden.
Eén van de nakomelingen van planten uit deze zending vond ik in de verzame-
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Gymnocalycium PR 
545 uit de omge
ving van Pantano- 
Grande

Foto's van de schrij
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ling van de Gymno-specialist C. Smulders, die de ouderplanten indertijd zelf bij 
De Laet had gekocht.
De habitus van de plant duidt op een herkomst uit de richting van Paraguay en 
vertoont overeenkomsten met vormen van G. fleischerianum zoals we die thans 
kennen. In tegenstelling tot die van G. fleischerianum is de bloem geheel wit en 
bezit slechts iets roze in de bloembodem. Een vergelijking van bloemdoorsne- 
den van G. denudatum var. paraguayanse sensu De Laet, G. fleischerianum 
(AA I) en G. denudatum forma PR 527 (uit het Guarita-gebied in Rio Grande do 
Sul) laat zien dat de bloembouw van de eerste veel dichter staat bij die van de 
denudata uit Rio Grande do Sul dan bij G. fleischerianum.
G. denudatum var. paraguayense (sensu De Laet) laat zich zuiver via zaad 
vermeerderen, hetgeen een vroegere hybridisering met G. fleischerianum uit
sluit.

Gymnocalycium PR 284, Zuidelijk van Pantano-Grande groeiend



Gymnocalycium AA 1, een fleischerianum-vorm

Het is natuurlijk buitengewoon interessant te weten, waar deze oude 'variëteit' 
gevonden werd. Met die kennis kan eventueel een verbindingslijn worden 
gelegd tussen G. denudatum in Rio Grande do Sul en G. fleischerianum in 
Paraguay.
Op basis van de huidige kennis moet een voorkomen van G. denudatum in 
Paraguay worden afgewezen, mede omdat bij de vele planten die A. Friedrich 
indertijd naar Europa zond geen witbloeiende exemplaren waren.
Al met al blijft G. denudatum var. paraguayense (sensu De Laet) een buiten
beentje. Het toont eens te meer aan dat door het verlies van kennis omtrent de 
vindplaats grote gaten in onze kennis optreden die mogelijkerwijze nooit meer 
kunnen worden ingevuld, daar vele groeiplaatsen ten offer vallen aan ontgin
ning en urbanisatie. Hopelijk bevindt zich hier of daar nog een populatie, zoals 
we wel vaker zien, en kan onze kennis toch nog worden aangevuld.

Bloemdoorsnede van links naar rechts: PR 259, AA 1, G. denudatum paraguayense



Gymnocalycium horstii Buining
G. horstii vormt tezamen met de to t nu toe gevonden vormen in het evolutiege- 
bied van de Braziliaanse Gymno's, het Cazapara-bekken, een eigen soorten- 
groep, die verwant is met G. denudatum. Zoals uit de gevonden populaties 
blijkt, hebben we te doen met een plantencomplex waarbinnen een enorme 
variabiliteit optreedt. Hiervan bestrijkt het type, HU 79, slechts een gering 
gedeelte.
In tegenstelling to t het type, dat opvalt door zijn gelig-groene lichaam en ronde 
ribben, worden steeds meer vormen gevonden die vaak donkergroen en sterk 
knobbelig zijn. De ribvorm is variabel, aantal 5 to t 7. De bedoorning is zeer 
variabel in vorm en sterkte, tot 3 cm lang, soms dicht op het lichaam, dan weer 
afstaand en krachtig en stekend.
Een vergelijking van de verschillende gevonden vormen is moeilijk daar de 
verschillen erg detaillistisch zijn, alhoewel duidelijk als men de planten in hun 
totaliteit ziet. Opvallend is het zeer grote verschil in bloemkleur en -vorm. Thans 
onderkende kleuren zijn w it, crèmekleurig, zalmkleurig en licht lila.
Qua uiterlijk zou G. buenekeri goed passen in het horstii-complex. Zo zag 
Buining dat ook bij de beschrijving van species HU 363. Zaadmorfologisch 
onderzoek wees evenwel uit dat dit taxon een eigen soort is. Hopelijk worden 
meer populaties gevonden die tezamen licht werpen op eventuele verwant
schappen.
Helaas kon tot op heden van de meeste (80%) van de verzamelde groeiplaats- 
vormen, ondanks vele pogingen, geen zaad worden gewonnen. Vergelijkend 
onderzoek van het zaad laat derhalve nog op zich wachten.

In cultuur is nog een aantal planten die met name in bovengenoemde groepen 
thuishoren. Te vermelden zijn G. denudatum var. backebergii, G. megalothelos 
en niet te vergeten de echte Paraguayanen G. fleischerianum en G. para- 
guayense.
Deze groeiplaatsanalyse van de Gymno's in Zuid-Brazilië en Uruguay toont aan, 
dat het aanwezige plantenpotentieel groter is dan tot nu toe algemeen bekend 
was.
Het gebruik van hulpmiddelen, zoals de geologische ouderdom van de groei
plaatsen geeft een groter en beter inzicht in het evolutieverloop van de hier 
aangetroffen soorten uit het geslacht Gymnocalycium. De indeling in soorten, 
variëteiten en vormen zoals deze in de literatuur is gegeven, dient sterk te 
worden heroverwogen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit 
dat de populaties klein zijn. De Gymno's van dit pampagebied vertonen een 
grote vormenrijkdom; elke populatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. 
Pas wanneer wij deze vormenrijkdom herkennen en leren waarderen, zal het 
mogelijk zijn alle vondsten in te delen in soorten, variëteiten en vormen en 
daarmee de natuur recht te doen.
Om geen beslissingen te forceren over de indeling heb ik opzettelijk het woord 
'forma' niet in zijn botanische betekenis gebruikt. Dit houdt derhalve geen 
oordeel in over de classificatie van de gevonden planten en laat ruimte over voor 
verdere discussie.

Vertaling: Ludwig Bercht

Vijverweg 12, 5461 AL Veghel
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KRITISCH BESCHOUWD
OVER OPUNTIA CURASSAVICA EN OPU NTIA  REPENS

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Materiaal van Opuntia repens verzameld op de typevindplaats van deze soort: het droge kalksteengebied van Guénica, op zuidwest 
Puerto Rico (15 november 1963; herbarium Rijksuniversiteit Utrecht)

‘Opuntia repens has long been confused with O. curassavica' schrijven Britton 
& Rosé in 1920. Veel later nog bespeurt men onzekerheid wanneer men 
bijvoorbeeld in het Recueii des Travaux Botaniques van 1938 (p. 38) leest: 
'Material of O. repens ... suggests that there is hardly any difference between 
this species and O. curassavica', of wanneer in Succulenta 22 (1940) wordt 
gezegd (p. 125): 'Op de Bovenwindse Eilanden komt een Opuntia voor, O. 
repens Bello, welke nauwelijks van O. curassavica verschilt.'

Hoewel het thans wel zeker is dat O. curassavica niet buiten haar beperkt 
verspreidingsgebied op de Benedenwindse Eilanden voorkomt en O. repens 
nog nimmer op de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen werd 
gevonden, waren enkele discussies over het mogelijke voorkomen van een
zelfde soort kruipende Opuntia op de Boven- en Benedenwindse Eilanden voor 
mij aanleiding nog eens nader te kijken. Bovendien eiste de algemeen aan
vaarde vaststelling dat O. curassavica een 'shy bloomer' was, enige aanvulling.
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Een bloeiende plant van Opuntia curassavica (L. 1753) Mill. 1768 werd voor het 
eerst uitvoerig beschreven en aan de hand van een foto van Frater Arnoldo 
afgebeeld in Succulenta 18 (1936). Dezelfde foto is te vinden in Recueil 35 p. 
37-38 tab. Vb(1938), in Succulenta 22 p. 121-125 afb. 1 (1940) en in Arnoldo's 
Zakflora fig. 56 (1954,1964).

Van enkele planten die op 15 september 1963 bij Guanica, de typevindplaats van 
Opuntia repens, werden verzameld zijn de bewortelde stamleden bijna cylin- 
drisch, 80 x 18 x 17 mm of ook wel 60 x 19 x 11 mm. De afgeplatte leden zijn 
grijsgroen, gemiddeld 60 x 16 x 8 mm, omstreeks 3,6 maal zo lang als breed en 
tweemaal zo breed als dik. De lengte van de volwassen leden wisselt van 30 tot 
80 mm, de breedte van 8 tot 18 mm; de dikte van 6 tot 12 mm. In het midden van 
de afgeplatte leden staan de met bruine wol beklede areolen 4-5-7 mm van 
elkaar. Zij hebben elk 2-5-7 slappe, naaldvormige doorns die tot 20 mm lang zijn, 
meestal roodbruin van kleur, met een donkere punt.
Dit materiaal van Guanica, in het droogtegebied van zuidwest Puerto Rico, lijkt 
op het eerste gezicht sprekend op O. curassavica. Het zijn beide sterk vertakte 
laagblijvende planten met kleine vlezige en felbedoornde leden, waarbij de 
jongere zeer gemakkelijk loslaten en dan aan handen of kleding blijven hangen. 
Het zijn voornamelijk de meer langgerekte ellipsvorm van de schijven, hun 
lichter kleur en de bruinachtige areolen die een verschillende indruk geven.

Opuntia curassavica was - evenals alle andere cactussoorten die voorkomen op 
het eiland Curacao (met uitzondering van die van het geslacht Melocactus) - 
vóór Linnaeus' tijd al in een Nederlandse plantentuin te vinden. Zij bloeit uiterst 
zelden. Johan Commelin (1697 p. 108) schreef reeds: 'Die deze plant uyt 
Curacao mede gebracht hebben, seggen, datse aldaar hare bloemen, nog 
saaden noyt vernomen hebben, en datse vertrouwen, dat dit gewas nog bloem

Bloeiende Opuntia curassavica: een zeldzaam verschijnsel op de plantage Groot Santa Martha, Curaqao 3 ju li 1966 
Foto: drs. B. de Jong
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nog saad komt voort te brengen.' Haworth (1812) zegt dat hij haar slechts eens 
in bloei heeft gezien. Boldingh (1913) schrijft: 'de bloemen zijn met het langge
rekt vruchtbeginsel samen 5 cm lang' en Amelunxen (1931) noteert: 'De 
bloempjes zijn geel van kleur.'
Na de plant twee jaar lang zorgvuldig te hebben behoed tegen afbreken van 
schijven, gelukte het Fr. M. Arnoldo Broeders om in augustus 1935 op Scher
penheuvel op Curacao een tiental bloemen te krijgen - een gebeurtenis waaraan 
in de 17e jaargang van Succulenta (1936) een speciaal artikeltje werd gewijd. 
Gezien de schaarsheid van deze uit de literatuur bekende waarnemingen kan 
het niet anders dan hoogst verrassend worden genoemd, dat drs. B. de Jong en 
mevrouw A. de Jong-Snethlage op 3 juli 1966 een heel veldje vonden van 
bloeiende O. curassavica op de plantage Groot Santa Martha, op het noord
westelijke deel van Curacao. Dit was in een periode dat ongewoon vroege 
regenbuien het dorre landschap een fleurig aanschijn hadden gegeven.

Opuntia curassavica komt op bepaalde plaatsen soms in een opvallende dicht
heid voor op Curacao, Bonaire en Klein Bonaire; is zeldzamer op Aruba en 
wordt bij mijn weten verder alleen nog maar op het Venezolaanse eiland Tortuga 
gevonden.
De geringe waardering welke men voor de libra heeft, komt treffend to t uiting in 
de naam die de volksmond aan deze plant heeft gegeven: kaka di poesjie 
(kattestront) of ook wel sumpino di kolebra (slangendoorn).
Op Puerto Rico en de Virgin Islands wordt O. repens algemeen suckers 
genoemd, om het gemak en de hardnekkigheid waarmee de afgebroken leden 
zich vasthechten.
Ook de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen hebben hun 'suc
kers', maar daar noemt men ze meestal 'spanish lady'. Dit is een andere soort, 
die in de flora's van Boldingh (1913), Arnoldo (1954, 1964) en Stoffers (1981) 
Opuntia triacantha (Willd.)Sweet wordt genoemd.

De bloemen van Opuntia curassavica zijn meestal fel geel, maar kunnen ook zalmkleurig zijn 
Foto: drs. B. de Jong
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Cromhoutstraat 38, 6971AV Brummen

VORM EN FUNCTIE
ANATOMISCHE AANPASSINGEN BIJ CACTUSSEN 

2. Areolen, groeven en axillen.
JAN JAAP DE MORREE

In het eerste artikel over de bouw van cactussen kwam de structuur van het 
areool met doorns aan de orde. Duidelijk werd dat areolen een vorm van 
zijtakken zijn die niet op dezelfde manier uitgroeien als die van bladplanten. 
Veelal wordt de groei ervan volledig onderdrukt en onstaat een cactus zonder 
aanhangsels. De doorns die vaak als verdediging dienen tegen dieren en 
zonlicht zijn afgeleid van bladeren, maar vallen niet, zoals bij veel bladplanten, 
na kortere of langere tijd af.
Toch is in het vorige stuk nog niet alles over dit onderwerp gezegd. Er is in 
cactusland bij een aanzienlijk aantal geslachten een tendens waar te nemen om 
de structuur van de areolen - de plaats van de doorns en de bloemen - om te 
vormen en aan te passen.
Dit proces zien we op gang komen als er een scheiding gaat optreden tussen de 
plaats waarde doorns staan ingeplant en de plaats waarde plant uitlopers geeft 
en bloeit. Bij een groot aantal noord- en middenamerikaanse bolcactussen 
zoals Coryphantha, Escobaria, Neobesseya, Glandulicactus, Ferocactus, 
Hamatocactus, Ariocarpus en andere vormt zich bij het areool een groef. Deze 
loopt vanaf de doorns over de knobbel of tepel waar het areool op staat, een 
stukje naar het plantelichaam toe. Zo'n groefstructuur is typisch voor deze 
geslachten en bij zuidamerikaanse geslachten zoals Notocactus, Rebutia en 
Parodia komt dat niet voor.
We zien bij de geslachten die groeven bezitten dat de plant bloeit uit de groef, 
dus de aanleg van de bloemen verplaatst zich vanuit een punt tussen de doorns 
naar een plaats apart van de doorns. Zo'n ontwikkeling doet zich in de evolutie 
niet spontaan vele malen voor en we zouden kunnen veronderstellen dat het 
vormen van een groef een bepaalde stap is in de ontwikkelingslijn van cactus
sen. We zouden vervolgens kunnen constateren dat de geslachten en soorten 
met groeven verwantschap met elkaar vertonen. Dat is ook te zien aan de 
geslachten Hamatocactus, Glandulicactus en Ancistrocactus. Qua uiterlijk en
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habitat liggen deze planten heel dicht tegen elkaar aan en het is zelfs de vraag of 
er wel sprake kan zijn van drie geslachten. Hoewel Ferocactus aanzienlijk 
grotere planten voortbrengt is ook hier weer een sterke gelijkenis met de zojuist 
genoemde drie te constateren.
Bij de groefvormende planten zien we ook inwendig aanpassingen optreden. 
De vaatbundels die voedingsstoffen naar de areolen brengen gaan zich split
sen. Voordat een vaatbundel vanuit de diepte van het plantelichaam het areool 
bereikt, deelt deze zich op in twee bundeltakken. Eén naar het areool met de 
doorns en één naar de bloemaanleg. Het zijn dan twee afzonderlijk te voeden 
gebieden.
Nu wordt er veel mogelijk en we zien dan ook dat de lengte van de groef, de 
plaats van de bloem en de aanleg van wol of haren in de groef bij de diverse 
geslachten sterk kan variëren.
Bij veel planten met gegroefde knobbels of tepels vormt een nieuwe zijspruit 
zich dicht bij de doornbundel. Dit is ook begrijpelijk want het areool is vergelijk
baar met een niet uitgelopen zijtak. Op de foto van Coryphantha vivipara var. 
buoflama is de vorming van een zijspruit op het puntje van een tepel direct bij de 
doorns goed zichtbaar. Andere Coryphantha's vormen hun zijspruiten op ver
gelijkbare wijze. Bij Coryphantha macromeris die ik in mijn verzameling heb is 
de plaats van de spruit echter moeilijker te interpreteren. De spruit komt 
weliswaar uit de top van de tepel maar lijkt op enige afstand van het areool te 
ontstaan. De jonge scheut baant zich bij zijn ontwikkeling echter dermate 
woest een weg naar buiten, dat de top van de tepel met groef en al open
scheurt.
Het is ook mogelijk dat de relatie tussen areool en bloemaanleg zover uit elkaar 
komt te liggen dat een groef als verbindende structuur geen zin meer heeft. Dit 
is gebeurd bij de Mammillaria's. Bij dit geslacht zien we dat de doorns op de

Bij Coryphantha vivipara 
var. buoflama ontspringt 
de zijspruit uit de 
areool op de top van 
de tepel.

Foto's van de schrijver



tepels staan ingeplant, maar dat de bloemen ontspringen uit de diepte tussen 
de tepels in, uit de zogenaamde axillen. Tussen de twee structuren, areool en 
axil, is geen groef meer aanwezig.
In de literatuur wordt wel vermeld dat de Mammillaria's afstammen van de 
Escobaria's. Escobaria's kunnen alleen maar bloeien als ze zo oud zijn dat er op 
de tepels groeven worden gevormd. Ze bloeien dan uit de groef en hebben geen 
axillen in de zin van Mammillaria's. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat 
een aantal Escobaria's zoals E. chaffeyi een zodanig lange groef heeft dat de 
bloem diep tussen de tepels vandaan komt. Het bloeipunt heeft zich dan al zeer 
ver van de areolen verwijderd. Jonge Escobaria's zonder groeven bloeien niet. 
Men denkt dat bij Mammillaria's een specialisatie is opgetreden waarbij de groef 
zich helemaal niet meer hoeft te vormen, terwijl er dan toch gebloeid kan 
worden. Men ziet de Mammillaria's dan als een jeugdvorm. Al redenerend zien 
we dat in de natuur ergens in de ontwikkeling van de cactussen een groef 
ontstaat en dat na miljoenen (?) jaren planten zich zodanig specialiseren dat de 
groef weer verdwijnt.
Ten slotte nog iets over de plaats van zijspruiten. Iedereen die spruitende 
Mammillaria's kweekt, kan eenvoudig waarnemen dat de zijspruiten uit de 
axillen komen en niet uit de areolen. Trek maar een stekje van een Mammillaria 
elongata of een Mammillaria prolifera.
Ik vermeldde dat Coryphantha vivipara var. buoflama uit de top van de tepel 
spruit. Andere Escobaria's zoals E. tuberculosa spruiten diep tussen de tepels 
vandaan. Ze beginnen dan al aardig op de beschrijving van een Mammillaria te 
lijken. Er is echter nog veel onderzoek nodig om een directe verwantschap 
tussen Escobaria (en Coryphantha) en Mammillaria aan te tonen.
Bij een aantal geslachten zoals Hamatocactus, Ancistrocactus, Ferocactus en 
Glandulicactus vormt zich in de groef behalve bloemen en uitlopers ook een 
aantal kleine knobbeltjes, die bij Hamatocactus setispinus goed zichtbaar zijn. 
Deze kolfvormige structuurtjes zijn kliertjes die een honingachtig vocht afschei
den. Deze kliertjes kunnen een functie hebben om insekten zoals mieren aan te 
trekken, die dan zorgen voor de verspreiding van de zaden. Ferocactus, Glan
dulicactus, Hamatocactus en andere genoemde geslachten bezitten grote 
zaden die niet door de wind kunnen worden verspreid. Overigens kan de 
zaadverspreiding ook door andere diersoorten plaatsvinden, want de bessen

Lepidocoryphantha geertie zijspruiten bij het areool (zie rechterzijde)
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Plaats; Zaal Zijdewinden te Sprang-Capelle. Aan
vang 20.00 uur 
Afd. Gouda e.o.
12 Dec, jaarlijkse decemberavond.
Plaats; ” t Brandpunt' Turfmarkt 58.Gouda. Aan
vang 20.00 uur.
Afd. 's Gravenhage e.o.
19 Dec, Feestavond met als aanvulling wat dia’s. 
Plaats; Grote zaal sporthal ‘Zuidhaghe', Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur. 
Afd. Groningen.
19 Dec, Jaarvergadering, na de pauze een lezing 
door Peter Pons over Ceropegia’s.
Plaats; Bovenzaal van de Hortus de Wolf in 
Haren. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Hoeksche Waard.
12 Dec, avond die traditioneel verzorgd zal wor
den door het Natuur Educatief Centrum.

Plaats; Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha
ven in Numansdorp. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Nijmegen.
3 Dec, interne sprekers.
Plaats; Opleidingscentrum ’t Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Noord- en Midden Limburg.
Nov, lezing door C. van der Wouw 
Dec, dia’s van eigen leden.
Plaats; Zaal van de kanovereniging ‘de Viking', 
Vikingweg 1, Venlo. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Rotterdam e.o.
16 Dec, BINGO.
Plaats; Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, 
Rösener Manzstraat 80, Rotterdam. Aanvang 
20.00 uur.
Afd. Tilburg.
9 Dec, Jaarvergadering.
Plaats; Kasteelhoeve, Hasseltstr 256, Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur.
Afd. Utrecht e.o.
12 Dec, Reisverslag over Zuid-Afrika door Hr Ter- 
brugge.
Plaats; Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, 
Utrecht. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Voorne-Putten en Rozenburg.
9 Dec, Johan de Vries vertelt iets over cactussen 
in het algemeen.
Afd. West-Brabant.
14 Dec, jaarvergadering.
Plaats; Café rest. ‘De Linden', Markt 82, Etten- 
Leur. Aanvang 14.00 uur.
Afd. Ysselstreek.
29 Nov, lezing door Hr de Looze 18000 km door 
Noord Amerika deel II te Zutphen
13 Dec, Jaarvergadering te Goor.
Afd. Zaanstreek.
13 Dec, grote kwis.
Plaats; Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaan
dam. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Zeeland.
29 Nov, cactusquiz.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN 
Cactusvrienden Limburg.
16 Dec, Voorstelling van een zaadlijst op dia door 
Stefan Alen.
Plaats; Cultureel Centrum van Heusden-Zolder. 
Aanvang 20.00 uur.
Cactusweelde Noorderkempen.
19 Dec, Diavoordracht mbt de aktiviteiten van 
1991 en eigen dia’s.
Plaats; Lokaal ‘Vogelzang', Miksebaan 25, Bras- 
schaat. Aanvang 20.00 uur.
Grusonia.
13 Dec, Cactuswereld van de ontdekkingen tot nu 
door F. Delabarre
Plaats; Don Bosco te Torhout. Aanvang 20.00 
uur.
Islaya.
6 Dec, jaarverslag
Plaats; R.B.S./R.M.S., Stationstraat 82, Aalter. 
Aanvang 20.00 uur.
Leuchtenbergia.
20 Dec, Brazilië door L. van Criekinge.
Plaats;. Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 
Schilde. Aanvang 20.00 uur.
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ONDERZOEK NAAR HET OPZETTEN VAN EEN GEDECENTRALISEERDE 
REFERENTIECOLLECTIE BINNEN HET LEDENBESTAND VAN SUCCULENTA

Onder deze (lange) titel zijn er regelmatig stukjes in onze gele pagina’s te lezen geweest.
We zijn nu zover dat een aantal belangstellenden zich hebben aangemeld.
Een volgende stap is een gesprek/discussie tussen vertegenwoordigers van een Botanische Tuin, 
onze leden en verdere belangstellenden.
Dat gesprek is gepland op 30 Nov 1991 in de Botanische Tuin te Wageningen.
De titel is MOGELIJKHEDEN EN ONMOGELIJKHEDEN.
In het Oktobernummer heeft een programma en inschrijvings- formulier gestaan, maar u kunt ook 
volstaan door u d.m.v. een briefkaart bij onze secretaris aan te melden.

WAT BETEKENT DIE NAAM OP DISKETTE

Het inbrengen van de gegevens uit het boekje ” Wat betekent die naam” , is gereed. Het bestand is in 
Rapidfile (Ashton Tate produkt) ingebracht en is zeer verwant met Dbase. Totaal staan er 8264 records 
in die ik verdeeld heb onder de noemers: latijnse naam, onv., familie en betekenis.
Via exportering verkrijgen we 2 diskettes die geschikt zijn voor programma’s als WordPerfect (4.2) (WP 
5.0 en 5.1 kunnen 4.2 converteren). Dbase en eventueel Lotus. Ook kommabegrensde en Ascii 
bestanden kunnen uitgeleverd worden. Het eerste bestand in WordPerfect is 213 Kb groot, de tweede 
222 Kb. Bestand A loopt van A t/m K (inclusief botanische termen), bestand B loopt van L t/m Z. In het 
originele bestand zijn alle leestekens - waar mogelijk - overgenomen, maar deze kunnen d.m.v. een 
speciale WP macro verwijderd worden. Of het Ascii bestand ook bruikbaar is voor G Wbasic kan ik op dit 
moment niet beantwoorden. Het zal u duidelijk zijn dat na het intypen van dit gigantische karwei hier en 
daar een oneffenheidje zit. Wij zouden het dan ook waarderen als u na aanschaf de eventuele fouten 
aan ons zou willen doorgeven. Ondanks de vele uren die ik achter de PC heb doorgebracht wil ik de 
diskettes via de vereniging verkopen voor een prijs van f  20,-. De opbrengst zal bestemd zijn om de 
financiële kosten van onze vereniging op de Floriade te ondersteunen. De diskettes worden door de 
vereniging gedistribueerd en kunnen uitgeleverd worden in b'U ' '  en 3V2 '
Te bestellen via de secretaris Rob de Groot, ze zullen na ontvangst van het verschuldigde bedrag op 
rekening van de penningmeester verzonden worden.

Han Daamen

+ + + CONTRIBUTIE 1992 + + + JAHRESBEITRAG 1992+ + +SUBSCRIPTION 1992+ + +

Voor onze Nederlandse leden.
U ontving bij het november-nummer van Succulenta uw acceptgiro voor de contributie 
van 1992. Ik wil u vriendelijk vragen om bij betaling zoveel mogelijk van deze accept
girokaart gebruik te maken. Ook uw bank neemt deze acceptgiro aan.
Voor onze Belgische leden.
U ontving bij het november-nummer van Succulenta een acceptgiro voor de contributie 
van 1992. 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 girodienst ten name van Succulenta, Tweelingenlaan 27, Eindhoven onder 
vermelding van uw lidnummer (staat rechtsboven op de acceptgiro) en "contributie 
1992” .
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, Tweelingenlaan 27, Eindhoven. 
Vermelden Sie bitte Ihre Mitgliednummer (steht rechtsoben auf Ihren zugesanten 
Acceptgiro).
Bankkontonummer: 55.32.38.981. Postgiroamt: 680.596. Auch Euroschecks werden 
akzeptiert.
To our members abroad.
Kindly remit the amount of f 50,- to our treasurer: Succulenta, Tweelingenlaan 27, 
Eindhoven.
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 1,90.

83



ZAADLIJST 1992 BERCHT
Bestel nu mijn nieuwe zaadlijst. Vele zaden die U zoekt zult U hierin 
vinden. Naast zaden, verzameld in de natuur in Brazilië en 
Argentinië, vindt U vele soorten uit de geslachten Acanthocalycium, 
Astrophytum, Cereus, Pilosocereus, Echinocereus, Disco- Noto- en 
Pediocactus, Echinopsis, Gymnocalycium, Lobivia, Mammillaria, 
Neochilenia, Thelocephala, Parodia, Agave, enz. enz.
Kortom, meer dan 1500 soorten wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel. 03483 - 2300.
(Bij afwezigheid kunt U het telefonische antwoordapparaat inspreken).
(Portokosten worden vergoed bij bestellingen boven f  10,-)

fHOVENS cactuskwekerij 
Markt 10.5983 NR LOTTUM Holt. 
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641 
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag: 9.00-12.00 uur 

13.00-16.00 uur

Met het oog op de nieuwe 
katalogusinventarisatie is 

onze kasruimte royaal gevuld. 
Een optimaal moment voor 

nog een ideale keuze.

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

Lilienstrasse 5, Postbus 1107, W.-Duitsland 
Kwekerij: Hegnacher Strasse

*  meer dan 200 geslachten, meer dan 1000 soorten 
zeldzame planten en zaden.

*  verzending over de gehele wereld.

* bezoekers en groepen zijn van harte welkom.

'  onze planten- en zaadlijst ontvangt u op aanvraag 
tegen een internationale antwoordcoupon.

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Bankastraat 10 
2585 EN ’s-Gravenhage
Tel. 070-3505648

LIONS
TRADING

ALUMINIUM BROEIKASSEN

Dacht u al langer na over een eigen broeikas?
Dan kan één van onze modellen wel eens de ideale kas 
voor u zijn. Onze prijzen zijn de laagste in heel 
Nederland!
Vraag vrijblijvend onze folder aan:

Lions Trading 
Dorpsstraat 12 
4181 BN Waardenburg 
Telefoon 04181-2552
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KOSTENBEPERKING BANKOVERSCHRIJVINGEN T.B.V. BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN.

In Juni 1991 heeft Hr J. Theunissen een kort stukje in de gele pagina’s van Succulenta geschreven over 
het stijgen van de kosten van bankoverschrijvingen van KUAS.
Dezelfde problematiek doet zich bij alle andere abonnementsgelden en overschrijvingen naar het 
buitenland voor.
Hr Theunissen heeft een aantal mogelijkheden onderzocht en omdat binnenkort weer acceptgiro s e.d. 
gaan binnenkomen herhaalt hij zijn destijds gedane oproep.
Wilt u uw contributie plus bankkosten voor lidmaatschap van o.a. de DKG (KUAS) beperken, stuur dan 
voor nadere informatie een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe aan

J.Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel

SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992! floriaèe

DEN HAAG -ZOETERMEER1992

H O L L A N D

SUCCULENTA OP WEG NAAR DE FLORIADE

Zo ongemerkt is de tijd van plannen en voorbereidende afspraken maken overgegaan in het aktieve 
werk. Op het ogenblik dat we dit schrijven, tweede week oktober, kunnen we u melden dat de voor ons 
bestemde kas gereed is, evenals de benodigde aansluitpunten voor water en electriciteit. De Floriade 
organisatie en haar mensen zijn nog bezig met het aanleggen van de voorgeschreven paden en het 
storten van zand en grond in en rond de kas. De Werkgroep en aktieve medewerkers uit de omliggende 
afdelingen staan te popelen om de handen uit de mouwen te gaan steken.
We zijn dankbaar voor de tot dusver ontvangen steun en medewerking van afdelingen en individuele 
leden, we realiseren ons dat niet iedereen en niet elke afdeling evenveel mogelijkheden heeft om op 
dezelfde wijze aan dit project mee te werken. We vertrouwen er echter op dat naarmate de opbouw van 
het geheel vordert ook degenen, die oorspronkelijk met enige scepsis naar de plannen keken, 
overtuigd zullen raken dat we met vereende krachten bezig zijn iets mooiste maken waarvan een grote 
propagandistische werking voor onze liefhebberij en onze vereniging uit zal gaan. Ook wie niet aan het 
front in Zoetermeer mee kan werken kan ons steunen, al was het maar door in zijn of haar omgeving de 
aandacht te vestigen op de Floriade en in ruime kring de mensen aan te sporen om de Show van 
Succulenta bij een Floriade-bezoek vooral niet over te slaan.
Op 1 oktober jongstleden hadden de Landelijk Secretaris en enkele leden van de Werkgroep een 
bespreking op de Floriade met enkele medewerkers van de Floriade-organisatie. Er werden belang
rijke afspraken gemaakt, onder andere is de toegang voor onze medewerkers voor en tijdens de 
Floriade nu geregeld. Het wegvallen van de Fuchsia-vereniging is nu definitief, zodat we de beschik
king zullen hebben over de gehele kas. Nico Uittenbroek heeft zijn ontwerp dan ook reeds voor de 
zoveelste maal herzien om een zo gunstig mogelijk gebruik van de extra ruimte te kunnen maken. 
Tijdens een gesprek met de Fa Ubink te Kudelstaart zijn we overeengekomen dat we een aantal zeer 
grote cactussen voor de duur van de Show zullen kunnen lenen, deze enorme planten zullen zeker 
aandachttrekkers in de opstelling zijn. Ook een financiële bijdrage werd ons toegezegd. Overigens zult 
u volgend jaar Juni tijdens de Open Dag in Kudelstaart kunnen zien dat er nog genoeg in de daar 
opgestelde, zeer fraaie verzameling is overgebleven!
Met de Fa Van Donkelaar hebben we afgesproken dat zij ons zullen helpen bij het invullen van het 
oorspronkelijk aan de fuchsia’s toegedachte gedeelte door daar een Hoya expositie in te richten. 
Tenslotte, langzamerhand wordt het tijd om te gaan denken aan de personele bezetting tijdens de duur 
van de Floriade. We willen een lijst van beschikbare toezichthouders en voorlichters gaan aanleggen. 
Als u dus nu reeds zou weten tussen april en oktober 1992 een bepaalde periode of bepaalde dagen 
beschikbaar te zijn, wilt u dat dan opgeven aan ondergetekende? Als voorbeeld, Luc Vandecavaye van 
de Belgische vereniging Grusonia heeft reeds toegezegd een week van zijn vakantie in de omgeving 
van Zoetermeer te zullen doorbrengen. Op die manier kan hij in die tijd in onze kas het publiek vertellen 
over de ervaringen van een Belgische liefhebber.

Kontaktadressen:
Nico Uittenbroek, (01829)4068 na 18 uur, voor alle zaken betreffend materiaal en planten.
Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), Joost van Tilborg, Cronestein 17, 2804 EK Gouda voor alle 
andere bijzonderheden.
Bijdragen storten/overschrijven op Postgiro 680596 t.n.v. Penningmeester Succulenta te Eindhoven. 
Voor België rek. nr 000-11.41.809-22 t.n.v. Succulenta te Eindhoven.
Wordt vervolgd

Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135
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Opgaven voor het december-nummer moeten 
vóór 15 november 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 betref
fende worden opgenomen.
Gevraagd: Zaailingen van Lobivia’s en Echi- 
nopsis. Twee a drie jaar oud. Onkosten worden 
vergoed. René Menting, Meyhorst 64-42, 6537 
LO Nijmegen.
Gevraagd: Stickers, zowel nationaal als interna
tionaal, die betrekking hebben op succulenten. 
O.a. stickers met afbeeldingen van cactussen, 
vetplanten, afdelings- en verenigingslogo’s, enz. 
Verder jaargangen van succulenta van voor 1974. 
W.M. de Boer, Ruimtevaartlaan 39, 9602 ZB 
Hoogezand.
Ter overname gevraagd: H. Herre: "The genera 
of the Mesembryanthemaceae” . Aart de Vries, 
Minstreellaan 10, 3525 GR Utrecht. Tel. 
030-881357.
Te koop gevraagd: MELO-CARTOTHEEK, fabr. 
J. Hovens. Indien voorzien van eigen aantekenin
gen geen bezwaar. C.H. Veerman, Oostrandpark 
110, 8212 AT Lelystad. Tel. 03200-21531. 
Gevraagd: Succulenta-jaargangen van vóór 
1982 tegen een redelijke prijs. R Verhaegh, Dot- 
terbloemstraat 9, 5953 GZ Reuver. Tel. 
04704-4246.
Te koop: Euphorbia meloformis, Euphorbia tri
gona, Espostoa lanata, Opuntia cylindrica, Cali- 
manthium substerile. Deze planten zijn 150-180 
cm hoog. Verder aangeboden Groei en Bloei: 
6-12 van 1975, 1-11 van 1976, 1977, 1978, 1979 
compleet + 1-1980. A.J. van Breda, Oude Barne- 
veldseweg 32, WX 3862, Nijkerk.
Contact gezocht: met liefhebbers van Tephro- 
cactusen Dwerg Opuntia’s. Ik kom in maart 1992 
in Nederland. Warren Withers, 45, Glebe Cres
cent, Rugby, Warwickshire CV 21 2HG, Enge
land.

Te koop: Soortechte zaailingen Euphorbia obesa 
en E. Meloformis van 2,5 tot 3,5 cm doorsnede. J. 
van Thiel, Julianalaan 1, 6191 AL Beek. Tel. 
046-379426 (’s-avonds rond 7 uur).

NIEUWE LEDEN

Vergouwen F., Buitenhof 9, 4714 BS Sprundel.
Fransen H.M., Hoflaan 107A, 3062 JE
Rotterdam.
Cottaar F., Marsstraat 1,2024 GA Haarlem.
Stevens H., Kerkweg 66, 8171 VP Vaassen.
Janssen J.H.M., Hoogstraat 22,1781 LH Den 

Helder.
Hendrix J.A., Grotestraat 17, 6325 EA Berg en 

Terblijt.
Raaymakers J.M., Pieterstraat 6, 3512 JV 

Utrecht.
Schaik J.C.E. van, Zandpad 76,1109 AH 

Driemond.
Haast A., Onyxdijk 29, 4706 LN Roosendaal.
Boele C., Oudelandhof 10, 2691 ZD 

's-Gravenhage.
Berbee G.H., Douzastraat 13, 2201 JB 

Noordwijk.
Vlam H.J.W., Gruttersdreef 601,7328 DK 

Apeldoorn.
Kerstens-Goossens M., Moerstraatseweg 16A, 

4726 SP Heerle.
Stadler M., Fuchsiastraat 12, 2565 PB Den 

Haag.
Vrede PM. v.d., Braamstraat 34, 4388 CP 

Oost-Souburg.
Arendsen E., Parallelweg 15, 9695 CT 

Bellingwolde.
Moorten C. van, Corversbos 7, 2134 MA 

Hoofddorp.
Richter A., Hicksweg 11,6871 KS Renkum.

D O U G  a n d  V IV I R O W L A N D ,
200 SP R IN G  R O A D , K E M P S T O N . 

B E D F O R D , E N G L A N D  M K 42 8 N D .

CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

De KALENDER voor 1992 is te koop.
De nederlandstalige "Steinhart” kalender is te bestellen door overmaking van 
het juiste bedrag o.v.v. Kalender 1992 op giro 3742400 t.n.v. Succulenta afd. 
Verkoop te Lunteren. De prijzen zijn als volgt:

één kalender M 5 ,7 0  4 ,5  of 6 kalenders M 4 ,2 5 p . stuk
2 kalenders M 5 ,5 0 p . stuk 7, 8 of 9 kalenders M 4 ,0 0 p . stuk
3 kalenders M  5,00 p. stuk 10 of meer kalenders f  13,50 p. stuk

Mevr. E. van Die, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren
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De bloem ontspringt bij Glandulicactus laag aan de basis van de tuberkels. Zie de verdroogde bloem aan de voorzijde.

worden ook door vogels gegeten. Aan de kliertjes wordt ook nog een andere 
functie toegeschreven. De honing zou mieren van de bloemen weglokken en 
daarmee voorkomen dat ze schade aanrichten. Hiermee is echter niet te verkla
ren waarom de klieren buiten de bloeitijd hardnekkig doorgaan met het produ
ceren van de zoete vloeistof.
Zelf vind ik dat in ons vochtige klimaat die kliertjes heel hinderlijke effecten 
hebben op onze planten. Al die zoetigheid die op de planten druipt is een goede 
voedingsbodem voor een zeer hinderlijke roestschimmel die het plantelichaam 
en de areolen lelijk zwart kleurt. Dit is overigens te bestrijden door de plant 
regelmatig met een stevige waterstraal af te spoelen zodat de honingachtige 
vloeistof zich niet op de plant afzet, of bij sterke aantasting werken met gerichte 
schimmelbestrijdingsmiddelen.

(Wordt vervolgd)

IN VITR O CULTUUR VAN CACTUSSEN; EEN 
LITERATUUROVERZICHT

ROBERT WELLENS

Vermeerdering van cactussen vindt op dit moment nog voornamelijk plaats via 
zaad of indien mogelijk via stek. Deze conventionele vermeerderingstechnieken 
blijken in veel gevallen goed te voldoen, daar waar het betreft de massale 
vermeerdering voor de groothandel en tevens de vermeerdering van soorten 
bestemd voor liefhebbers en verzamelaars.
Deze laatste groepen van cactusliefhebbers breiden hun collectie echter gaarne 
uit met 'moeilijkere' soorten, zeldzamere planten, welke om diverse redenen 
niet voor grootschalige vermeerdering in aanmerking komen. Vaak blijkt het 
probleem te berusten op de moeizame vermeerdering op conventionele wijze. 
De planten zijn vaak maar in zeer kleine aantallen te verkrijgen, zetten moei-
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zaam zaad, het zaad kiemt niet of nauwelijks of de planten zijn volkomen 
zelfsteriel. Mede daardoor zijn deze soorten door hun zeldzaamheid zeer gewild 
en worden ze in toenemende mate met uitsterven bedreigd op de natuurlijke 
standplaats. Aan de (massale) import van planten kleven de welbekende geva
ren!
De in vitro cultuur, een verzamelnaam voor onder andere de diverse vermeerde- 
ringstechnieken via weefselkweek, biedt in een groot en toenemend aantal 
gevallen een zeer goed perspectief voor de vermeerdering van diverse cactus
soorten. Over het algemeen zijn er de volgende voordelen aan deze nieuwe 
technieken:
- Grootschalige vermeerdering van zeer zeldzame soorten is mogelijk.
- Bedreigde soorten behoeven niet via import bij de liefhebbers te komen.
- Soorten kunnen worden geconserveerd, dat wil zeggen voor een zeer lange 

tijd, zo niet oneindig, worden bewaard.
- De vermeerdering is over het algemeen veel sneller dan met conventionele 

technieken, zeker waar het soorten betreft die via zaad nauwelijks zijn te 
vermeerderen of soorten die zeer traag groeien.
Planten kunnen ziektevrij (voornamelijk virusvrij bij cactussen) worden 
opgekweekt.

- De verkregen planten zijn zeer uniform (klonen) en genetisch identiek. 
Variatie, wat optreedt bij zaadvermeerdering, speelt geen rol.

- Met het oog op natuurbehoud kunnen bedreigde soorten succesvol worden 
beschermd of zelfs op hun natuurlijke standplaats worden teruggeplaatst.

- Het cultuurwaardeonderzoek van cactussen (Opuntia) wordt door deze 
technieken aanmerkelijk versneld, evenals het gebruik van cactussen voor 
diverse doeleinden; medicinale waarde, productie van voor de mens nuttige 
producten uit cactussen (productie secundaire metabolieten).

In dit overzichtsartikel wil ik de geïnteresseerde lezer gaarne wat meer laten 
kennismaken met het onderzoek dat door de jaren heen wereldwijd is verricht 
aan de in vitro cultuur van cactussen. Ik ben me er terdege van bewust dat de 
gemiddelde cactusliefhebber weinig tot geen kennis heeft van de diverse 
aspecten van de weefselkweek in het algemeen. Voer geïnteresseerden advi
seer ik het boek van Dhr. Pierik (1975) waarin een leesbare inleiding omtrent de 
weefselkweek is te vinden. Ondergetekende is eveneens te allen tijde bereid 
vragen en/of opmerkingen omtrent deze materie te behandelen. 
Mogelijkerwijs is dit literatuuroverzicht niet geheel compleet, of verdient het in 
een aantal gevallen een aanvulling of correctie. Ondergetekende houdt zich 
dan ook aanbevolen voor verbeteringen, aanvullingen en dergelijke.

Reeds in de twintiger en dertiger jaren heeft men een serieuze aanvang 
gemaakt met de kweek van diverse plantenweefsels op kunstmatige, steriele 
voedingsbodems. Composities van voedingsbodems (media) zijn door de jaren 
heen sterk aangepast en verbeterd, evenals de diverse gehanteerde tech
nieken.
In de vijftiger jaren verscheen een eerste wetenschappelijk artikel dat handelde 
over de weefselkweek van cactussen (Merrill King, 1957). Weefsels van cactus
sen werden op steriele voedingsbodems aangezet tot zogeheten callusvor- 
ming, met behulp van het herbicide 2,4-D (eveneens een 'plan- 
tengroeiregulator'). Callus is het best te omschrijven als een soort van 
ongedifferentieerd woekerweefsel dat vaak op wondvlakken ontstaat. Vanuit 
een massa ongedifferentieerde cellen is het mogelijk wederom differentiatie in 
de vorm van planten en/of wortels te verkrijgen met behulp van vele
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plantengroeiregulatoren. Het gebruik van 2,4-D (dichloorphenoxy azijnzuur) 
wordt momenteel sterk afgeraden voor de vermeerdering, daar vermeerdering 
via de besproken callusfase enkele belangrijke bezwaren kent. Binnen de 
ongedifferentieerde massa cellen (callus) ontstaan namelijk gemakkelijk 
'foutjes' in de genetica, waardoor ongewenste mutatie (verandering) kan 
optreden. In het artikel van Merrill King maakte men destijds gebruik van zeer 
hoge concentraties 2,4-D, waardoor er massale callusgroei optrad. Tot ver
meerdering is men niet gekomen, blijkbaar omdat men nog te weinig bekend
heid had overeen groep van groeiregulatoren, de zogeheten cytokininen, welke 
scheutinductie (zowel uit bestaande 'ogen' als uit callus) kunnen induceren. 
Het gebruik van kokosmelk was destijds in trek, later heeft men in kokosmelk 
enkele cytokinine-achtige verbindingen kunnen aantreffen. Toch mag dit werk 
als een serieuze eerste aanzet worden beschouwd in het werk van cactussen in 
weefselkweek.
In 1962 ontwikkelden Murashige en Skoog een tot op de dag van vandaag veel 
gebruikt mengsel van mineralen en vitaminen, geschikt voor toepassing in de 
plantenweefselkweek als voedingsbodem, aangevuld met suikers en stollings
producten als agar. Het naar hen vernoemde MS-medium blijkt jaren later 
eveneens zeer geschikt te zijn voor de vermeerdering van cactussen. Een jaar 
eerder was het Steinhart (1961) die cactussen in vitro trachtte te vermeerderen 
en in 1971 werd door Colomas Pachycereus pringlei in vitro gebracht.
Minocha en Mehra, twee Indiërs, publiceerden in 1974 een artikel dat uitvoerig 
in gaat op de callusculturen van Mammillaria prolifera. Wederom werd de 
groei regulator 2,4-D toegepast, in dit geval samen met het cytokinine kinetine. 
Tot regeneratie van scheuten uit de door hen verkregen callusculturen zijn de 
onderzoekers niet gekomen, ondanks het ook hier gebruikte kokosnootsap. 
Toch beschrijft dit artikel zeer uitgebreid de diverse effecten van voedingsele- 
menten en groeiregulatoren op de groei van callusweefsels.
In 1975 verscheen het werk van Mauseth en Halperin, waarin zeer uitvoerig 
wordt ingegaan op de effecten van diverse groeiregulatoren op de groei van 
weefsels van Opuntia poiyacantha. Het is hier dat voor het eerst melding wordt
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gemaakt van de mogelijkheid om met behulp van BAp (benzylaminopurine) 
areolen aan te zetten tot uitgroei. Deze op het oog eenvoudige constatering zou 
later toch als doorbraak worden gezien, daar vele onderzoekers na hen deze 
techniek gingen gebruiken en er vele succesvolle resultaten werden behaald in 
de vermeerdering. De onderzoekers vonden tevens dat toediening van GA 
(gibberellinezuur) de doornvorming in vitro bevorderde, en dat NAA (naphta- 
leenazijnzuur) de beworteling sterk stimuleerde.
In datzelfde jaar verscheen een artikel van de Tsjechen Kolar, Bartek en Vyskot 
waarin de vermeerdering in vitro van Mammillaria woodsii wordt beschreven. 
Ook dit onderzoek is gebaseerd op het laten uitlopen van areolen en/of areool- 
groepen, een techniek die de naam 'axillaire vermeerdering' draagt. Dit korte 
artikel beschrijft bondig hoe op een relatief eenvoudige wijze planten in vitro zijn 
te vermeerderen. Toch is ook hier nog sprake van callusvorming, tegelijkertijd 
met het laten uitlopen van de areolen. Mijns insziens dient opgemerkt te 
worden dat de auteurs in hun inleiding vermelden dat er vóór hun publicatie 
geen eerdere publicaties bekend zijn. Het moge duidelijk zijn dat dit onjuist is. 
In 1977 verscheen een tweede artikel van Mauseth, waarin duidelijk de voorde
len van een axillaire vermeerderingstechniek via areoolactivatie bij cactussen 
worden beschreven. Vervolgens werd in 1978 onderzoek verricht door Johnson 
aan Mammillaria elongata. Zijn onderzoek richtte zich op de diverse effecten 
van groeiregulatoren op de vegetatieve vermeerdering via axillaire knoppen. In 
1979 publiceren Johnson en Emiro twee artikelen waarin de ervaringen met 
Mammillaria elongata uitgebreid worden beschreven. De techniek blijkt nu 
dermate bemoedigend dat gesproken kan worden van een betrouwbaar, repro
duceerbaar in vitro vermeerderingssysteem voor Mammillaria elongata. In een 
korter overzichtsartikel in het Cactus and Succulent Journal (USA) noemen 
beide auteurs een aantal door hen succesvol vermeerderde soorten: Opuntia 
polyacantha, Hylocereus calca ratus, Rhipsalis teres, Weberocereus biolleyi, 
Erythrorhipsalis pilocarpa, Epiphyllum grandiflorum  en Epiphyllum phyl- 
lanthus. De doorbraak lijkt gezet naar massale in vitro vermeerdering van 
cactussen via de axillaire vermeerderingstechniek van areolen en de jaren 
hieropvolgend volgt de ene na de andere publicatie op dit terrein.
Tevens verschijnt er in 1979 een artikel van de eerder genoemde Mauseth, 
waarbij de vermeerderingstechniek via axillaire knoppen definitief zijn intrede 
lijkt te doen.
Vermeldenswaardig is voorts een artikel van Havel en Kolar, twee Tsjechen die 
in 1983 een methodiek beschreven om van reeds oude planten stukjes weefsel 
te isoleren voor de weefselkweek zonder de ouderplant daarbij ernstig te 
beschadigen. De meest gebruikte explantaten (stukjes weefsel dienend als 
uitgangsmateriaal) zijn namelijk getopte zaailingen en deze zijn immers niet 
altijd voorhanden. Uit hun onderzoek bleek dat isolatie van weefsel met behulp 
van een dunne naald mogelijk is. Infectieproblemen bleven echter vaak bestaan 
en vanuit de geïsoleerde weefsels bleek alleen callusgroei mogelijk, geen 
scheutgroei.
Verder onderzoek aan callusregeneratie zou in dit geval een uitkomst bieden om 
planten te vermeerderen waar alleen één ouder-exemplaar van voorhanden is 
en geen zaailingen.
In 1984 verschijnt een artikel van de Tsjechen Vyskot en Jara, handelend over 
het uitlopen van axillaire groeipunten (areolen) bij cactussen zoals reeds eerder 
vermeld. Men slaagt erin Mammillaria carmenae, M. prolifera, Astrophytum  
myriostigma en Trichocereus spachianus op deze wijze in vitro te vermeerde
ren. De gebruikte groeiregulatoren zijn voornamelijk BAp en NAA.
De Mexicanen Corona en Yanez publiceren in 1984 eveneens een succesvolle
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vermeerdering van Cephalocereus senilis.
Leuchtenbergia principis is de volgende in de rij van succesvol vermeerderde 
cactussoorten. In 1985 verschijnt er daaromtrent een publicatie van Stading. 
Wereldwijd wordt er in deze tijd veel onderzoek gedaan aan verbetering van de 
techniek en het toepassen hiervan op een steeds groter wordend aantal cactus
soorten. Dat het onderzoek tevens bijdraagt aan een cultuurwaardeonderzoek 
van Opuntia amyciaea blijkt uit een publicatie van Escobar, Villalobos en 
Villegas uit Mexico. Deze Opuntiasoort brengt volgens de auteurs de meeste 
vruchten voort, wat van redelijk groot belang is voor de plaatselijke landbouw in 
zeer droge gebieden. Om op een zeer snelle wijze te kunnen beschikken over 
veel planten van een goed vruchtdragend genotype, is men onderzoek gaan 
verrichten naar de in vitro vermeerdering. Het resultaat was dat men het 
ongelooflijke aantal planten van 25.000 kon verkrijgen in 100 dagen, uitgaande 
van één enkel geselecteerd individu.
Dit soort vermeerderingspercentages nodigt wederom uit de techniek toe te 
gaan passen op allerlei andere soorten en heden ten dage is het ook geen 
uitzondering dat zulke percentages bij meer cactussoorten worden gehaald. 
Ault en Blackmon volgden in 1987 met een publicatie over de vegetatieve 
vermeerdering in vitro van Ferocactus acanthodes via axillaire vermeerdering. 
In 1990 volgde een artikel van Clayton, Hubstenberger, Phillips en Butler- 
Nance. Zij slaagden erin een groot aantal bedreigde cactussoorten te vermeer
deren, te westen: Escobaria missouriensis, E. robbinsorum, Sclerocactus spi- 
nosor, S. mesae-verdae, Toumeya papyracantha, Mammillaria wrightii, 
Pediocactus bradyi, P. despainii, P. knowltonii, P. paradinei en P. winkleri. Dit 
uitgebreide en succesvolle onderzoek toonde eens te meer aan dat de weg naar 
axillaire in vitro vermeerdering bij cactussen momenteel zeer breed toepasbaar 
is.
De vermeerderingsfactor van de hierbovengenoemde soorten bedroeg per 
maand (per subcultuur) tussen de 3 a 10 stuks. Weliswaar een stuk lager dan 
eerdere bevindingen met Opuntia, maar nog alleszins zeer hoog, zeker waar het 
deze 'moeilijke' en zeldzame soorten betreft.
Zeer recentelijk verscheen een artikel van Smith, Burdick, Anthony en Reilley 
(1991), handelend over in vitro vermeerdering van Coryphantha macromeris. 
De gehanteerde techniek is die via callusvorming. Allereerst worden zaailingen 
die in vitro (steriel) zijn gekiemd, aangezet to t callusproductie. Dit callus kan 
zeer lange tijd worden geconserveerd (meer dan vier jaar) en productie van 
jonge plantjes vanuit dit callus gaat probleemloos op een voedingsbodem 
zonder groeiregulatoren. Het grote voordeel is dat er veel meer plantjes ont
staan dan via axillaire vermeerdering. De kans op ongewenste variatie neemt 
echter eveneens toe, zeker bij het conserveren van callus gedurende langere 
tijd.
Het meest recent verschenen artikel is een uitgebreid verslag van bevindingen 
van Dabekaussen, Pierik, van der Laken en Hoek Paans aan Sulcorebutiaalba. 
Voor velen is dit verhaal niet geheel onbekend; reeds in 1987 publiceerden Pierik 
et al. in Succulenta hun bevindingen met Sulcorebutia. Tevens verscheen er dat 
jaar een uitgebreid artikel in Acta Botanica Neerlandica, eveneens handelend 
over Sulcorebutia alba.
In het artikel dat in 1991 verscheen, vinden we een uitgebreid verslag van de 
ontwikkelde methodiek om via areoolactivatie tot scheutgroei te komen. 
Tevens verschijnt er in 1991 een overzicht van de bevindingen van ondergete
kende met betrekking tot de vermeerdering van cactussen in vitro. Het blijkt 
mogelijk een groot aantal soorten cactussen succesvol via axillaire vermeerde
ring te verkrijgen, waarbij als modelsoort Aylostera minuscula werd gebruikt.
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Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemd, wellicht niet compleet, overzicht 
aangeeft dat de in vitro cultuur van cactussen wereldwijd in een groeiende 
belangstelling staat. De grote voordelen van genoemde technieken zullen ertoe 
leiden dat nog vele cactussoorten in vitro zullen worden vermeerderd en 
geconserveerd. Dat dit een grote bijdrage zal leveren aan het behoud van de 
soortenrijkdom binnen de cactussen leidt geen twijfel. Mede door de snelle 
ontwikkelingen zal het in de nabije toekomst voor vele verzamelaars tevens 
mogelijk zijn, hun collectie aan te vullen met de vooralsnog bedreigde soorten, 
zonder een beroep te moeten doen op importplanten.
De voortschrijdende biotechnologie in ogenschouw nemend is het zeker ook 
niet ondenkbeeldig dat cactussen tevens een grotere bijdrage kunnen gaan 
leveren als leverancier van voor de mens zeer nuttige producten.

Bosgatdam 27, 4411 DD Rilland
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OP DE GROEIPLAATSEN
MADAGASCAR, HET RODE EILAND 

1. Tananarivo en Tsimbazaza

AAT VAN UI JEN

Uitzicht op Tananarivo Foto's van de schrijver

Mysterieus waas
Rood en groen zijn de nationale kleuren van Madagascaren wie per vliegtuig de 
luchthaven van Tananarivo nadert, ziet meteen waarom. Al vanuit de lucht is 
het contrast te zien tussen het frisse groen van akkers en rijstvelden met het 
rood dat zo typerend is voor de vruchtbare tropenbodems, waaruit ook de vele 
huisjes zijn opgetrokken.
Deze kleurencombinatie zou vaak het decor vormen onderweg op mijn vier- 
weekse reis door Madagascar, die zijn beginpunt had in Tananarivo. Het hoofd
doel van de tocht was natuurlijk om de bijzondere plantengroei van Madagas
car nu eindelijk eens met eigen ogen te zien, maar ook om iets van die 
geheimzinnigheid te proeven die het eiland voor mij had na het lezen van de - 
jarenlang slechts zeer spaarzaam verkrijgbare - boeken erover. Die boeken 
spraken over een vrijwel onbegaanbaar eiland, in het oosten overdekt met een 
dichte jungle, in het zuiden met een struikgewas van vreemd gevormde door
nige succulenten. In de wouden leven de merkwaardige spookachtige lemuren, 
halfapen die vooral 's nachts actief zijn en zich moeilijk laten zien. Ook de 
bevolking kent zijn raadselen; in de bergen in het midden van het eiland heerst 
een bevolkingsgroep waarvan de herkomst onduidelijk is, er wordt gespecu
leerd dat de Malgache oorspronkelijk uit Melanesië stammen. Wat er van de
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oorspronkelijke bevolking is geworden, zou eveneens door mysteriën zijn 
omhuld. Overal op het eiland moet je voorzichtig zijn om niet allerlei taboe's van 
de bevolking te doorbreken, die bovendien van streek tot streek verschillen. 
Ik was erop voorbereid dat dit romantische beeld wel enigszins zou worden 
bijgesteld; als je de dingen met eigen ogen ziet, trekt zo'n mysterieus waas al 
snel op. Bovendien is Madagascar ook een gewoon Afrikaans ontwikkelings
land met een snel groeiende bevolking die met moeite het hoofd boven water 
kan houden. Zo'n gebied op de wereld waar je snel heen moet gaan om nog iets 
van natuur en oude culturen terug te kunnen vinden.

Aankomst in Tananarivo
Mijn eerste indrukken doe ik op tijdens de busrit van de luchthaven van 
Tananarivo naar het centrum van de stad. Ik verbaas me over het grote aantal 
mensen dat overal rondloopt. Het begint al meteen in de dorps aandoende 
straten van de buitenwijken waar het krioelt van de mensen, onbegrijpelijk waar 
die vandaan komen of naartoe gaan.
M ijn tweede verbazing geldt de woningbouw die ik zie in de dorpjes waar de bus 
doorrijdt. De huizen hebben voornamelijk de rode kleur van de bodem en zijn 
van een ondefinieerbare bouwstijl die zeer Europese trekken heeft, maar met de 
gesloten, dikke muren ook aan huizen in het hooggebergte van de Andes doen 
denken. Merkwaardig voor een tropisch land, maar ik bedenk me dat Tanana
rivo in het gebergte ligt en het er in bepaalde seizoenen waarschijnlijk vrij koud 
kan zijn.
Tana (kort voor Tananarivo) is een stad die uit toeristisch oogpunt gezien niet 
veel heeft te bieden. Bezienswaardigheden zijn er nauwelijks, noch markante, 
historische gebouwen. Evenmin ben ik er echter uitgebreide sloppenwijken 
tegengekomen. Het centrum heeft nog wel iets van een koloniale sfeer; wat ik 
echter zeer mis, zijn terrasjes waar je na een flinke wandeling door de stad eens 
even kan bijkomen en van het heerlijke weer kunt genieten. Toch is het wel een 
aangename plaats, niet groter dan Amsterdam en met de allure van een 
provinciestad. De protserige geldsmijterij in de vorm van kwasimoderne gebou
wen zoals je dat in veel ontwikkelingslanden ziet, komt hier niet voor. Tana ligt 
losjes over de heuvels verspreid, de bebouwing blijft laag en er is veel groen.

De Zoma
De grootste bezienswaardigheid van Tana is de Zoma, ofwel de vrijdagmarkt.

Pachypodium brevicaule 
als koopwaar op de 
markt
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De botanische tuin 
Tsimbazaza

En aangezien ik toevallig op die dag in de stad ben, kan ik er uitgebreid 
rondkijken. Zo toevallig was dat overigens niet, want bij mijn aankomst op de 
luchthaven was gebleken dat mijn bagage nog ergens in Parijs lag en dat ik een 
paar dagen moest wachten tot het volgende toestel mijn rugzak zou brengen. 
De Zoma beheerst op de vrijdag het leven in de stad en het hele centrum is 
volgestouwd met kraampjes. Karakteristiek zijn de grote witte parasols die veel 
van de marktlui gebruiken om hun waren tegen de zon en de regen te bescher
men. Natuurlijk zijn er de alledaagse artikelen te koop, kleren, alles wat eetbaar 
is, huishoudelijke artikelen, het verschilt weinig van een Nederlandse markt. 
Luxe spullen zijn zeldzaam. Opvallende zijn de kramen waar auto-onderdelen 
worden verkocht, in enorme rijen liggen bougies, wieletjes, radertjes en asjes 
uitgestald. Het loont hier de moeite om een kapotte auto, als is ie nog zo oud, 
met alle mogelijke middelen te repareren, een nieuwe kan niemand betalen. 
Langs de hoofdstraat ontwaar ik na enig rondslenteren een deel van de markt 
waar planten worden verkocht. Veel bekende en onbekende soorten staan 
langs de straat uitgestald, waaronder veel orchideeën, die daar gemakkelijk zijn 
te kweken. Plotseling valt mijn oog op een schaaltje, waarop wat knollen 
liggen. De planten zijn onmiskenbaar Pachypodium brevicaule en duidelijk uit 
de natuur afkomstig. Niet zo'n leuke gedachte, dat de eerste succulenten die ik 
in Madagascar tegenkom, als koopwaar op de markt te koop liggen. Gelukkig 
zijn het er maar een paar en ik doe maar geen pogingen de baas van de stal over 
bescherming van bedreigde soorten te gaan toespreken, want hij is zich duide
lijk van geen kwaad bewust.
Overigens lijkt Madagascar één van de weinige derdewereldlanden te zijn waar 
het besef enigszins doordringt dat natuurbescherming ook in het eigen belang 
is en niet alleen dat van de westerlingen dient. Op veel plaatsen hangen posters 
van onder andere het WN F die aansporen planten en dieren met rust te laten en 
vooral op de luchthaven wordt duidelijk gemaakt dat deze niet de grens over 
mogen worden genomen. En dat is geen loze waarschuwing, de toerist wordt 
wel degelijk gecontroleerd bij het verlaten van het land.
Ook is er een flink aantal natuurreservaten op het eiland die redelijk worden 
beheerd. Mijn plan is mijn reisroute enigszins op die reservaten in te stellen. 
Natuurlijk kan je in één maand tijd niet alles op dit enorme eiland zien en daarom 
wil ik mijn reis tot het zuidelijk deel beperken, voorzover dat een beperking is te 
noemen.
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Pachypodium barroni in Tsimbazaza

Tsimbazaza
Uitgebreide sightseeings in steden zijn niet mijn favoriete vakantiebesteding en 
daarom wil ik zo gauw mogelijk uit Tana zuidwaarts trekken. Behalve de Zoma is 
er echter nog één ding dat ik wil zien en dat is de Botanische tuin van 
Tsimbazaza. Deze moet ooit een grote collectie succulenten hebben geher
bergd, maar schijnt nu sterk achteruit te gaan.
Een taxi zet mij voor de ingang af, de tuin is gelukkig geopend. De plaatselijke 
bevolking verpoost zich er kennelijk ook graag, voor hen heeft het voornamelijk 
de functie van park. Het is mooi ingericht en de vele perken, lanen en bomen 
maken het er erg aangenaam toeven. Er worden ook dieren in de tuin gehou
den, een gezinnetje vermaakt zich bij een grote krokodil en er worden diverse 
soorten lemuren gehouden. In het bezoekerscentrum hangen affiches die het 
natuurbehoud propageren en waarschuwen tegen de afbraak van het tropisch 
regenwoud.
Het is duidelijk dat de botanische collectie niet meer wordt bijgehouden. De 
aanwezige planten staan er goed bij, maar ik krijg de indruk dat er geen nieuwe 
soorten meer worden toegevoegd en men zich beperkt to t het onderhouden 
van wat er nog staat. Bij veel planten staan nog wel naambordjes, maar daar 
tussendoor staan ook planten zonder bordje die best wel eens hybriden tussen 
verschillende aanwezige verwante soorten zouden kunnen zijn.
Het best vertegenwoordigd zijn de Euphorbia's van de milii-groep, dus de 
Christusdoorn en zijn vele verwanten. Deze kunnen heel sterk variëren in 
bladvorm en bloemkleur en -vorm, maar zijn in principe allemaal van het type 
'stekelig struikje'. Er zijn veel soorten bij die ik in Holland nog nooit in de 
verzamelingen heb gezien.
In een ander deel van de tuin is aangeplant met boomvormige Euphorbia's, die 
in het zuiden van Madagascar inheems zijn. Ook staan er Pachypodiums, niet 
meer in bloei, maar een enkele is in het bezit van juist openspringende zaadpeu- 
len. Ik krijg niet de indruk dat men zich bekommert om het oogsten daarvan en
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ik vraag dan ook aan een tuinman die in de buurt bezig is, of ik er wat van mag 
meenemen. Die is wel verbaasd over dit verzoek, maar heeft geen enkel 
bezwaar. Zo vervolg ik mijn wandeling door de tuin in het bezit van zaden van
Pachypodium baronii en P. rosu latum horombense.
Ik blijf nog een poosje aan de waterkant van één van de fraaie vijvers zitten. In 
het water staat een merkwaardig soort banaanachtige boom en over het water 
vliegen witte reigers, die verderop een kolonie in de bomen hebben gevestigd. 
Ik verheug me erop al dat fraais misschien ook in het wild te kunnen zien. 
Te voet keer ik terug richting centrum. In Madagascar hoef je niet bang te zijn 
dat je lang alleen bent en al gauw loopt er iemand met me op en maakt een 
praatje. Dat gaat daar heel gemakkelijk en meestal zijn het niet die kletsverhalen 
zoals je die als toerist in Zuid-Europa tot vervelens toe moet aanhoren, maar 
weet men een zinnig gesprek te voeren. Daarbij is meestal eerder mijn matige 
Frans de beperkende factor, dan het gebrek aan onderwerpen van de kant der 
Malgachen. Het schijnt dat de eloquentie - de kunst der welsprekendheid - een 
gewaardeerde kunstvorm is op Madagascar. Natuurlijk is daarvan voor de 
toerist die de moeilijke taal niet machtig is, helaas niet veel te merken.

(Wordt vervolgd)

LEZERS VRAGEN
De heer H. Weide uit Meppel, al 20jaar bezig met het kweken van cactussen, 
wil zich gaan specialiseren in Mammillaria's. Hij vraagt uit hoeveel soorten deze 
groep bestaat. In sommige zaadlijsten komen wel 350 namen voor, het artikel in 
het aprilnummer 1991 van Succulenta komt uit op een aantal van 164. Wat is 
juist?

Antwoord: Deze vraag, die vaak wordt gesteld, evenals de vraag hoeveel 
soorten cactussen er bestaan, is minder gemakkelijk te beantwoorden dan 
sommige mensen menen. Het heeft namelijk te maken met de opvatting van 
een auteur over het begrip 'soort'. Sommige onderzoekers - die wel met de 
Engelse term 'splitters' worden aangeduid - zoeken bewust naar (kleine) ver
schillen, om daarmee weer nieuwe soorten te kunnen beschrijven; anderen - die 
als 'lumpers' te boek staan - zoeken bewust naar overeenkomsten en houden 
het aantal soorten daardoor beperkt.
Het aantal soorten binnen het geslacht Mammillaria hangt dus af van de 
inzichten van degene, die zich taxonomisch met dat geslacht bezighoudt. 
Beschouwt men bijvoorbeeld de planten, die als Cochemiea, Dolichothele, 
Mammilloydia en Mamillopsis zijn beschreven nu wel of niet als Mammillaria? In 
het eerste geval is het aantal soorten in Mammillaria groter dan in het tweede 
geval.
Het aantal soorten van 164 weerspiegelt de opvatting van meneer Hunt, de 
opsteller van de indeling die in het door de heer Weide genoemde artikel wordt 
gebruikt. De in hetzelfde artikel genoemde meneer Reppenhagen zal daar 
ongetwijfeld anders over denken. Wat betreft het aantal 'soorten' in zaad- en 
plantencatalogi, daar moet u zich maar niet al te veel van aantrekken. Sommige 
handelaren hebben er blijkbaar nog steeds belang bij om zoveel mogelijk namen 
te hanteren, immers elke 'nieuwe' naam verkoopt.
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Toch lijkt mij het overzicht van Hunt best een goed uitgangspunt, wanneer u 
besluit om Mammillaria's te gaan verzamelen, maar laat u vooral leiden door 
mooie planten en niet alleen door mooie namen...!

Ton PuHen

TIJDSCHRIFTEN

kaktusy26,1990
Nr. 1. Riha stelt Cryptocereus anthonyanus voor. Chvastek en Zwak zijn toe aan de negende 
aflevering over hun belevenissen in Mexico; deze keer rond Texamachalco en Tlacotepec. Ullmann 
benoemt alle variëteiten van Lobivia aurea (inclusief fallax en dobeana) om tot Echinopsis. Gratias 
bespreekt Helianthocereusgrandiflorus Babvrak gaat in op de verwantschapsrelatie van Copiapoa 
krainziana Riha en Subik op hun beurt buigen zich over de variatiebreedte en verwantschappen 
van Mammillaria tlalocii Twee korte artikeltjes over Malta en Brno. Nog enkele nieuwe combinaties. 
Riha besluit met Adenium
Nr. 2. Riha stelt Echinocereuslindsayi voor en wijst op de mogelijkheden van cultuurvermeerdering. 
Hoock bericht over een afwijking bij Astrophytum asterias In hun tiende aflevering berichten 
Chvastek en Zwak deze keer over de cactusvegetatie in het Tehuacan-dal. Twee korte artikelen over 
Mammillaria plumosa en Conophytum pillansii worden gevolgd door een artikel over de soorten en 
variëteiten binnen het geslacht Brasilicactus. Ullmann vervolgt zijn serie over Echinopsis. Afgeslo
ten wordt met een opstel over Echinocereus parkeri.
Nr. 3. Riha opent dit nummer met een bijdrage over Echinocactus horizonthalonius Chvastek en 
Zwak berichten over de cactussen rond Mitla. Urbanck stelt Mammillaria discolor voor. Aan de 
hand van F1-planten stelt Riha vast dat Discocactus woutersianus geen hybride is. Ullmann rondt 
zijn artikel over Echinopsis af. Stuchlik wijdt enkele regels aan Notocactus schlosseri. Pavlin 
introduceert de collectie van Flora Olomouc. Riha sluit af met een artikel over pectinate Echinoce- 
reussen.
Nr. 4. Bij een afbeelding van Gymnocalycium cardenasianum geeft Riha enige toelichting. Chvas
tek en Zwak sluiten hun reisverslag af. Gerloff bericht over ervaringen op de groeiplaats van 
Notocactus polyacanthus. Mitiska maakt de lezer bekend met Adromischus. Stuchlik belicht 
Mammillaria bocasana. Riha gaat nader in op het geslacht Epithelantha. Milt stelt enkele recente 
namen voor uit de Gymnocalycium-serie Baldiana. Kulhanek gaat uitgebreid in op de groeiomstan- 
digheden van cactussen nabij Mendoza, Argentinië.
Nr. 5. In korte artikelen worden voorgesteld Frailea asterioides, Notocactus werdermannianus en 
Eriocereus martinii. Mazel schrijft een in memoriam Kurt Kreuzinger. Riha stelt de nog niet 
beschreven Mammillaria brachytrichion voor. Korte artikelen behelzen Crassula pyramidalis, Leo- 
phyllum guttatum, Sulcorebutia jolantana HS 68 en Homalocephala texensis. Een in memoriam 
Otakar Sadovsky. Riha sluit af met een cristaat van Ariocarpus retusus
Nr. 6. Riha zag Pachycereus pecten-aboriginum in de natuur en schrijft daarover. Veverka voert de 
lezer door het geslacht Parodia systematiek en verspreiding. Riha vergelijkt de nog niet beschreven 
Ariocarpus fissuratus var. hintonii met andere variëteiten. Twee korte artikeltjes gaan over Pachy- 
podium baroniien Kalanchoe marmorata Stuchlik stelt Notocactus ferrugineus voor. Riha sluit af 
met een artikel over Ferocactus haematacanthus.

Ludwig Bercht
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HET TIJDSCHRIFT SUCCULENTA IN 1992

Geachte leden en lezers van Succulenta,
het jaar 1992 staat voor de deur, een jaar waarin we aan de Floriade gaan 
deelnemen en onze propaganda een belangrijke rol gaat spelen. Maar zeker ook 
voor ons tijdschrift zijn er grote veranderingen op komst.
Het Bestuur heeft op de Algemene Ledenvergadering van 2 november een 
aantal wijzigingen betreffende ons maandblad voorgesteld.
1. De lay out (omslag, pagina-indeling, lettertype enzovoorts) wordt herzien en 

gemoderniseerd.
2. De verschijningsfrequentie verandert van elf keer per jaar naar zes keer per 

jaar en de omvang van ieder nummer wordt 48 in plaats van 24 bladzijden.
3. Met betrekking to t de inhoud.zal er meer dan voorheen naar worden 

gestreefd om alle lezers (beginners, gevorderden, specialisten) van op hen 
toegesneden artikelen te voorzien.

Vooral punt 2 leidde tot veel discussie. Uiteindelijk werd het voorstel met ruime 
meerderheid (slechts drie afdelingen stemden tegen) aanvaard.

Het sedert jaren dalende ledental noopt ons deze drastische wijzigingen voor te 
stellen. Begin '80 hadden we nog 4075 leden, begin '85 waren het er 3040, begin 
'90 nog 2750 en nu zitten we op ongeveer 2400.
De terugloop in leden heeft uiteraard negatieve financiële gevolgen: in '79 inden 
we bij een contributie van 7 30,- nog 7122.000,-. In '91 is dit, ondanks verhogin
gen in '80 naar 7 35 en in '90 naar 740,-, gedaald to t 7101.000,-. De kosten van 
het maandblad zijn in die periode door noodgedwongen kostenverlagende 
maatregelen (terugbrengen van twaalf naar elf edities per jaar, besparing op 
clichékosten door minder kleurenfoto's en hergebruik van litho's enzovoorts) 
teruggebracht van 7130.000,- naar 796.000,- (na aftrek advertentie- 
opbrengsten). Intussen zitten we aan het eind van onze mogelijkheden. Als we 
op de huidige weg doorgaan, zou er op de begroting van 1992 een tekort zijn 
van 712.500,-, wat bij een ledental van 2400 to t een contributieverhoging van 
minimaal 75,50 zou moeten leiden. In dat geval zou er geen geld meer voor 
promotionele of andere activiteiten zijn, kortom er gebeurt niets aan de voort
durende afkalving van ons ledental.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het bestuur zich uitvoerig heeft beraden over de 
gang van zaken rond het maandblad en heeft gezocht naar alternatieven met 
betrekking tot de uitgave-frequentie: 8 x 32, 8 x 24, 6 x 32 of 6 x 48 bladzijden. 
De laatste variant kwam veruit het gunstigst uit de bus: de nettokosten (dus na 
aftrek van de advertentie-opbrengsten) zijn dan circa 778.000, wat een flinke 
kostenbesparing bij twaalf pagina's meer per jaar betekent.

Het bestuur denkt hierdoor het volgende te kunnen bereiken:
- Een contributie-verhoging kan de eerstvolgende jaren achterwege blijven.
- Er komt geld vrij voor andere, dringende zaken zoals propaganda, Floriade, 

thema-bijeenkomsten voor beginners en gevorderden, bijeenkomsten en 
overleg met Belgische cactusverenigingen enzovoorts. Een greep uit een 
aantal zaken waarmee we beogen een intensivering van de beleving van 
onze hobby en de dalende lijn in ons ledental om te buigen om weer een 
'groeiende vereniging' te worden.

- Redactioneel gezien bieden edities van 48 pagina's meer mogelijkheden en 
voordelen ten opzichte van 24 pagina's.

- Gelijktijdige modernisering ligt voor de hand.
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Wij hopen met deze uitleg ook aan onze 'verspreid wonende' en buitenlandse 
leden de komende wijzigingen en de achtergronden voldoende duidelijk te 
hebben kunnen maken en vertrouwen erop dat de nieuwe vormgeving van ons 
tijdschrift de verlaging van de verschijningsfrequentie voldoende zal compen
seren.

Het bestuur

Die Zeitschrift Succulenta ab 1992
An Succulenta wird sich im kommenden Jahr einiges andern. Anstelle von monatlich wird die 
Zeitschrift jetzt alle zwei Monate erscheinen, wahrend die Seitenzahl 48 betragen wird. Auch das 
Lay-out wird ganzlich neu gestaltet. Das Format der Zeitschrift bleibt jedoch gleich.
Diese Anderungen erfolgen ab der ersten Nummer des Jahres 1992, die in derersten Februarwoche 
erscheint.

The magazine Succulenta in 1992
Succulenta will undergo a number of changes in the coming year. The magazine will appear once 
every two months instead of once every month, and the number of pages per issue will be 48. The 
layout will also be drastically altered. The magazine's size will, however, remain the same.
These changes will be implemented in the first issue of 1992; this issue will appear in the first week 
of February.

VERSCHIJNINGSDATA SUCCULENTA IN 1992
Als gevolg van de hierboven ingeluide veranderingen kunt u Succulenta op andere data in de bus 
verwachten dan u gewend was, namelijk de eerste week van elke even maand. Dus nummer 1 komt 
uit in de eerste week van februari, nummer 2 (Floriade-nummer) in de eerste week van april, 
enzovoorts.
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TAXONOMIE
GYMNOCALYCIUM SUBSERIE MIHANOVICHIANA

LUDWIG BERCHT
( I )

De Zuidamerikaanse staat Paraguay wordt niet alleen door menselijke immi
granten en autochtonen bewoond maar ook door planten en dieren. Rich
ten we ons op de plantenwereld dan gaat onze bijzondere interesse uit naar 
de cactussen. De cactusflora van Paraguay bestaat uit Opuntia's, Cereus- 
sen en bolcactussen. Een van de bekendste cereussen van Paraguay is on
getwijfeld Stetsonia coryne, maar ook andere boomvormige cereussen ko
men voor naast kleiner blijvende soorten zoals die van de geslachten 
Cleistocactus en Monvillea.
Bij de bolcactussen zijn het de geslachten Notocactus, Echinopsis, Disco- 
cactus, Frailea en Gymnocalycium die hun bijdrage leveren aan de flora. 
In dit artikel beperk ik me tot de soorten van het geslacht Gymnocalycium 
en dan nog uitsluitend tot diegene die tot de subserie Mihanovichiana Bux- 
baum gerekend worden.
Als men Paraguay op een natuurkundige kaart bekijkt kan men duidelijk drie 
zones onderscheiden. De Rio Paraguay deelt het land middendoor. Het 
stroomgebied is hier en daar moerassig; het landschap ziet er groen uit. 
Het gebied oostelijk van de Rio Paraguay is rotsachtig met als hoogste rot
sen formaties tot 700 m boven zeeniveau; hier groeien Notocactussen, 
Frailea's, Discocactussen en Gymnocalyciums zoals G. fleischerianum en 
G. paraguayense (wat onder deze laatste soort moet worden verstaan wil 
ik in een later artikel nog eens uiteenzetten).
Ten westen van de Rio Paraguay ligt een vlakte, de Gran Chaco, die in het 
Paraguayaanse deel een gemiddelde hoogte van 1 00 m boven zeeniveau 
heeft. Dit droge gebied heeft in het recente verleden veel meegemaakt; in 
de jaren dertig woedde hier de zogenaamde Chaco-oorlog tussen Bolivia en 
Paraguay. Veel soldaten zijn toen spoorloos verdwenen vooral doordat ze 
de weg niet meer terug konden vinden en dan van dorst omkwamen. Te
genwoordig bevinden zich hier verschillende militaire posten en natuurlijk 
de in onze kringen welbekende Mennonietenkolonie Filadelfia.
Daar de Gymno's die in dit artikel besproken zullen worden, geen aardrijks
kundig onderricht gehad hebben, groeien ook enkele populaties van deze 
zo typische Paraguayaanse Gymno's over de grens. Natuurlijk worden die 
hier niet vergeten.
Voor de onderverdeling van het geslacht Gymnocalycium zijn twee syste
men gangbaar, namelijk die volgens Fric-Schütz en die volgens Buxbaum. 
Beide zijn gebaseerd op de kenmerken van de zaden. Buxbaum onderkende 
twaalf series. De serie Schickendantziana is opgedeeld in twee subseries, 
te weten Schickendantziana en Mihanovichiana. De diagnose van de sub
serie Mihanovichiana, dat is de subserie die we nader gaan bekijken, luidt: 
zaden bijna rond met een klein hilum, ongeveer 1 mm in doorsnede. Testa 
mat licht geelbruin met relatief grote, zeer dunwandige knobbeltjes, waar
van de buitenwand vaak ingedeukt is. Hilum zeer klein, smal ovaal, met 
een dikke niet scherp van de testazoom te onderscheiden zwammige rand- 
zoom. Een arillushuid is niet aanwezig.
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Gymnocalycium
anisitsii

Foto's van de schrijver

Voordat we de soorten die tot de subserie Mihanovichiana behoren nader 
gaan bekijken, zij nog vermeld dat de subserie Schickendantziana in Para
guay vertegenwoordigd is met G. megatae, voorkomend in de Gran Cha- 
co.
Rond de eeuwwisseling ontving de toentertijd beroemdste cactuskenner 
Prof. Karl Schumann planten die hem werden toegestuurd door Prof. D. 
Anisits uit Asunción. De planten zouden zijn verzameld nabij de Rio Tigati- 
yami, een rivier in de omgeving van Concepción en behorend tot het 
stroomgebied van de Rio Paraguay. In 1 900 beschrijft Schumann deze 
planten als Echinocactus Anisitsii (soortaanduidingen afgeleid van per
soonsnamen werden toen nog met een hoofdletter geschreven). Tevens 
wordt een duidelijke tekening van de plant gepubliceerd. De naam wordt la
ter door Britton en Rosé gewijzigd in Gymnocalycium anisitsii.
Drie jaar na de beschrijving van E. Anisitsii volgt de beschrijving van E. 
Damsii, ook deze planten waren door Anisits naar Schumann gestuurd, met 
de aantekening dat ze afkomstig waren uit het noordelijke deel van Paragu
ay. Ook deze soort werd later door Britton en Rosé terecht ondergebracht in 
het geslacht Gymnocalycium. Opgemerkt zij nog dat de soortaanduiding 
foutief geformuleerd is; de verbuiging van de naam van E. Dams tot damsii 
betekent 'van Dams' (hetgeen normaal gesproken betekent gevonden door 
Dams) terwijl de plant alleen maar ter ere van Dams naar hem is vernoemd 
en dus G. damsianus zou moeten heten. Bij de nieuwbeschrijving wordt een 
goede foto van de plant afgebeeld.
Wanneer we de beschrijving van G. anisitsii en G. damsii met elkaar verge
lijken en daarbij de huidige kennis over de variabiliteit van de bloemkleur
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mee in beschouwing nemen dan blijven als verschillen alleen de hoogte van 
het plantelichaam en de lengte van de doorns over. Interessant zijn dan ook 
de waarnemingen van Esser. Hij schrijft in zijn "Studie über die Vegetati- 
onsgliederung und Kakteenvegetation von Paraguay" dat hij in één popula
tie in de omgeving van Concepción zowel planten vond die volledig overeen 
kwamen met de oorspronkelijke afbeelding van E. anisitsii als ook planten 
die exact hetzelfde waren als de afgebeelde E. damsii 
Met het nummer FR 1179 duidde Friedrich Ritter planten aan die hij aantrof 
bij Puerto Risso, in de buurt van Puerto Casado. In zijn werk "Kakteen in 
Südamerika" vermeldt Ritter slechts Gymnocalycium damsii en gaat helaas 
niet in op de probleemstelling G. anisitsii versus G. damsii, de eerstge
noemde soort vermeldt hij niet eens. De nakomelingen van dit taxon blijven 
plat zoals G. damsii, maar dragen dikwijls doorns met een lengte als van G. 
anisitsii
Uitgebreid onderzoek op de groeiplaatsen zal moeten uitwijzen of G. anisit
sii en G. damsii wel of niet twee vormen van dezelfde soort zijn. Esser is daar 
positief over, maar gaat niet zover de daarvoor geëigende synoniemisering 
uit te voeren. Wanneer het daadwerkelijk zo is dat het slechts één en dezelf
de soort is, dan heeft G. anisitsii (K.Sch.) Br.&R. de oudste rechten. 
Verder naar het noorden en wel op de groeiplaats van G. matoense nabij 
Porto Murtinho, dus aan de Braziliaanse zijde van de grens, vond Pierre 
Braun een populatie van merendeels sterk spruitende planten die zeer nauw 
verwant zijn met G. damsii. Onderzoek aan het verzamelde materiaal en aan 
de nakomelingen moet uitwijzen welke rangorde dit taxon, dat het veldnum- 
mer HU 557 draagt, inneemt. Onlangs, in het oktobernummer 1991 van 
ons Duitse zusterblad KuaS, heeft Pierre Braun dit taxon beschreven als G. 
damsii var. muitiproüferum. Het enige goede verschil en onderscheidings
kenmerk blijft het zeer sterke, spruitende karakter van de plant.
In het begin van de jaren zestig werden in Europa planten bekend die door 
de paters Klingler en Hammerschmid in het zuidoosten van Bolivia waren 
gevonden. De vindplaatsen waren bij Roboré, bij San José en bij Santiago in 
het dal van de Rio Tucavaca (ook wel Tucavoca). Uit de zending planten die 
naar Europa kwamen beschreef Backeberg vier variëteiten die hij als zodanig 
onder G. damsii plaatste. Het zijn de variëteiten centrispinum, rotunduium, 
torulosum en tucavocense. Op grond van informatie die pater Hammersch-



ft

mid hem verschafte, geeft Gerhard Frank in 1 966 uitvoerig commentaar op 
deze vondsten en beschrijvingen (het artikel verscheen in vertaling een jaar 
later in Succulenta). De variabiliteit binnen de verschillende populaties zou 
zo groot zijn dat een opdeling in variëteiten zonder verder diepgaand onder
zoek ter plekke niet mogelijk is. Alfred Lau was later wel bij pater Klingler 
(Hammerschmid was inmiddels overleden) maar zeer waarschijnlijk heeft hij 
de populaties niet bestudeerd; hij bericht er althans niet over.
Het bezoek aan pater Klingler beschreef Lau in zijn reisbericht South Ameri
can Cactus Log. Lau geeft daarin de geschiedenis weer die pater Klinger 
hem vertelde over nog twee taxa die zeker tot de verwantschapsgroep van 
G. damsii behoren. Het zijn de door Backeberg beschreven soorten!?) G. 
pseudomalacocarpus en G. griseopallidum (de schrijfwijze griseo-pallidum 
is een onjuiste spelling van Backeberg zelf). Klingler vertelde Lau waar hij 
deze planten kon vinden. Lau heeft beide groeiplaatsen bezocht en beschrijft 
dat uitvoerig. G. pseudomalacocarpus groeit in puur zand nabij Lourdes, 
een gehuchtje ten zuiden van Taperas. De planten groeien solitair en sprui
ten niet. G. griseopallidum groeit aan de rand van een zoutmeer zo'n 200 
km ten zuiden van San José nabij de Paraguayaanse grens; deze planten 
spruiten rijkelijk.
Alle tot nu toe genoemde taxa behoren naar mijn mening tot een en dezelfde 
soort, de dan G. anisitsii heet. Binnen deze soort kan men G. griseopallidum 
en G. pseudomalacocarpus zeker de status van variëteit geven; hoe de ande
re taxa zich tot elkaar verhouden moet nog nader worden onderzocht.
Tot de verwantschapsgroep van G. anisitsii/G. damsii behoort zeer waar
schijnlijk G. eurypleurum. Ritter ontdekte dit taxon aan de voet van de Cerro
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Leon in Noord-Paraguay en beschreef de planten als soort in 1979. In 
1 988 werd er een poging ondernomen de soort terug te vinden op de na
tuurlijke groeiplaats door het trio Piltz, Metzing en auteur dezes. De poging 
werd met succes bekroond en zal in een volgend artikel nader worden be
schreven. Wel valt alvast te vermelden dat de verwachte grote variatie
breedte niet is geconstateerd. G. eurypleurum is te herkennen aanzijn vlak
ke ribben, de afstaande doorns, de korte bloembuis en de vorm en kleur van 
de vrucht. Voor zover het thans te bezien valt, lijkt de soortrang mij hier te
recht.

(Wordt vervolgd)

ECHINO CACTUS G RUSO NII H ILD M .

PETER MANSFELD

Een van de cactussen waarover waarschijnlijk het meest is geschreven, is 
Echinocactus grusonii. Deze 'golden barrel cactus' of ook wel 'schoon- 
moedersstoel' genoemde bolcactus kan ruim 1 m hoog worden bij een dia
meter van 80 cm. In de verzamelingen vormt hij met zijn goudgele tot witte 
doorns het pronkstuk. Hij wordt zeker niet verzameld voor zijn bloei; de klei
ne, weinig opvallende gele bloemen kunnen na zo'n 2 5 jaren trouwe verzor
ging verschijnen. Nee, hij wordt verzameld vanwege de goudgele, krachtige 
bedoorning, waarmee hij de blikvanger is in elke verzameling.
De soort is afkomstig uit centraal Mexico, van San Luis Potosi tot Hidalgo. In 
1891 werd de soort beschreven en vernoemd naar de Maagdeburgse in
dustrieel en cactusliefhebber Hermann Gruson.
's Zomers kan men E. grusonii niet meer plezier doen dan veel licht, veel 
water en veel voedsel te geven. In de winter droog houden bij een tempera
tuur van ongeveer 10°C. In de natuur groeit E. grusonii dikwijls op een 
sterk humusrijke bodem. Daaraan moet men denken als het substraat voor 
deze plant wordt uitgekozen. De kweek uit zaad is probleemloos.
Grotenbleken 9,2000 Hamburg 65, Duitsland 

Vert.: Ludwig Bercht

De bloem van E. 
grusonii

Foto: A. van Uijen
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TAXONOMIE
AANTEKENINGEN BIJ AGAVE GUIENGOLA GENTRY

BERND ULLRICH

De bijna zwarte 
randdoorns van 
Agave guiengola 
contrasteren opval
lend met witblauwe 
kleur van het blad

Foto van de schrijver 
van een exemplaar 
in de Jardin Exotique, 
Monaco, 1989.

Als men in Mexico over de Pan-Americana van Oaxaca in de richting van de 
Midden-Amerikaanse landengte rijdt, kan men zo'n 25 kilometer voor Tehuan- 
tepec aan de linkerkant van de weg opvallende w itte rozetten ontdekken op de 
boomloze, vrijstaande rotspartijen van de Cerro Guiengola. De bekende onder
zoeker van deflora van Oaxaca, Thomas MacDougall, publiceerde (1956) al een 
zeer interessante foto waarop een Agave spec. staat, die zich op de oostelijke 
piramide van de oude Zapotekenstad - op diezelfde Cerro Guiengola - als 
pionierplant heeft gevestigd. In 1961 bood het International Succulent Institute 
(ISI) onder nr. 192 zaailingen aan, afkomstig van in dit gebied door MacDougall 
onder nummer 442 verzameld materiaal. Pas een jaar eerder (1960) had de 
beroemde Agave-expert Howard Scott Gentry deze plant als Agave guiengola 
beschreven.
Deze onmiskenbare soort wordt ook genoemd in "Cultivated and Native 
Agaves in the Southwestern United States" van August J. Breitung (1961). De
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33 delen die tussen 1959 en 1964 zijn verschenen, werden ook uitgegeven als 
jaarboek van het Cactus and Succulent Journal (Breitung 1968). Getoond 
wordt een spruitend rozet uit de wereldberoemde verzameling van Julien 
Marnier-Lapostolle, die zich in Saint-Jean-Cap-Ferrat bij Nice bevindt. In een 
noot wordt MacDougall aangehaald: "Ik heb materiaal uit 1954 (van A. guien- 
gola) uit de omgeving van Tehuantepec naar de heer Marnier-Lapostolle 
gestuurd."
Op het titelblad van het eerste deel van Cactaceas y Succulentas Mexicanas 
(1964) verscheen een kleurenfoto van Neodawsonia apicicephalum (Daw- 
son)Backeberg, genomen bij Cerro Guiengola, waarop - enigszins onscherp - 
op de voorgrond ook Agave guiengola is te zien. MacDougall (1966) beeldt voor 
het eerst een bloeiende rozet af en schrijft: "... ze vormen een brede band van 
honderdduizenden planten rond de Cerro Guiengola."
Gentry is de eerste die daarna weer - in het kader van zijn monografie (1982) - 
over/4, guiengola publiceert: "De op de typevindplaats onderzochte populatie 
omvat individuen die in vorm en grootte van blad en bladtanden variëren ... de 
planten schijnen een goed samenhangende soort te vormen ..." Vanwege de 
ontbrekende bloembuis rekent Gentry A. guiengola tot zijn nieuwe groep der 
Choritepalae, tesamen met A. bracteosa S. Watson ex Engelmann en A. 
ellemeetianaJacobi. De auteur (Ullrich 1990a) beschouwt dit op grond van 
habitat en phytogeografische argumenten alsmede vanwege de macromorfo- 
logie van de zaden als een kunstmatige groep. Vandaar dat A. bracteosa 
teruggeplaatst werd in de oude groep der Serrulatae, terwijl A. ellemeetiana 
thuis zou horen in de buurt van A. attenuata Salm-Dyck. Over de standplaats 
van laatstgenoemde plant publiceerde de auteur in het vorige jaargang van 
Succulenta (1990c). Garcia Mendoza (1989) geeft een zwartwitfoto van een 
bloeiende A. guiengola.

Toen de auteur op 7 november 1987 de typelocatie (BU 015) bezocht, vond hij 
geen bloeiende exemplaren. In april 1989 stond in de verzameling Les Cèdres 
van J. Marnier-Lapostolle een buitengewoon groot exemplaar van A. guiengola 
in bloei. De bloeiwijze was zo'n 3,5 m hoog en terwijl bovenaan de laatste 
knoppen uitkwamen, bevonden zich onderaan al vruchten, die weliswaar nog 
groen en niet volledig uitgerijpt waren. René Flebding was zo vriendelijk om in 
november 1989 de rijpe zaden toe te sturen, met de mededeling dat "de plant 
ongeveer 30 jaar geleden door MacDougall naar Les Cèdres is gestuurd." 
Bijgevolg gaat het hier dus zeer waarschijnlijk om het door Breitung (1961) 
afgebeelde exemplaar, waarschijnlijk het eerste materiaal van deze soort dat 
naar Europa kwam.
Hoewel Gentry de plant als "meestal onvertakt' beschrijft, vormen de mij tot nu 
toe bekende exemplaren spruiten direct aan de stam. Het is dus aannemelijk dat 
alle exemplaren in verzamelingen rond de Cöte d'Azur en de Rivièra oorspron
kelijk door Les Cedrès zijn verspreid. De plant in de verzameling van de auteur 
bleek aanmerkelijk minder koudegevoelig dan A. nizandensis Cutak die slechts 
ongeveer 50-100 km verder noordoostelijk op geringere hoogte groeit. Deze 
plant is door Ullrich (1991) onlangs in de monotypische sectie (Nizandensae 
geplaatst. Het is opmerkelijk te zien dat twee van de zich meest onderschei
dende Agavesoorten, die moeilijk zijn in te delen, geografisch zo dicht bij elkaar 
liggen.
Hoewel ze qua habitus, bloeiwijze en bloem sterk van elkaar verschillen, heb
ben beide planten sterk succulente bladeren met relatief weinig vezels. Ook het 
gewicht van het zaad komt overeen, met ongeveer 6 mg bij beide soorten, 
hetgeen voor het ondergeslacht Littaea een relatief hoge waarde is.
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Gentry (1960) koos voor deze alleen in de Cerro Guiengola voorkomende/Agave 
de naam A. guiengola. Volgens aanbeveling 73D van de International Code for 
Botanical Nomenclature (ICBN, Berlijn 1987) geldt: "Een van een geografische 
naam afgeleid epitheton is bij voorkeur een bijvoegelijk naamwoord en heeft 
normaliter de uitgang -ensis, -(a)nus, -inus of -icus. De door Gentry (1982) 
geaccepteerde namen volgen deze aanbeveling -A. americana var. oaxacensis, 
capensis, chiapensis, durangensis, gigantensis, grijalvensis (Ullrich 1990b), 
horrida ssp. perotensis (Ullrich 1990d), nayaritensis, nizandensis, oroensis, 
parryi var. huachucensis, scabra ssp. maderensis, scabra ssp. potosiensis, 
scabra ssp. zarcensis, utahensis, utahensis ssp. kaibabensis, utahensis var. 
nevadensis, vizcainoensis, A. americana, guadalajarana, neomexicana, pana- 
mana, parrasana, potrerana, A. arizonica. Er bestaat kennelijk geen duidelijk 
verband tussen de uitgang van een aardrijkskundige naam en de uitgang die 
daaraan is geplakt om een soortsnaam te vormen.
MacDougall (1966, 1970) gebruikte de schrijfwijze met de aanbevolen uitgang: 
guiengol-'ensis'. Het oorspronkelijke, van de aanbeveling afwijkende epitheton 
dat Gentry (1960) aan de plant gaf, is echter niet meer te corrigeren en dient 
daarom in gebruik te blijven.

Hoelderlinstrasse 28, D-7530 Pforzheim-Wuerm, Duitsland

Agave guiengola 
op de 
Guiengola- 
ruïnes, NW  
Jehuantepec, 
Oaxaca, 1991.

Foto: A. Lau
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ZUSAMMENFASSUNG
Eine von MacDougall (1956) erstmals im Photo gezeigte Agave wurde von Gentry (1960) als A. 
guiengola beschrieben, da ihr sehr begrenztes Verbreitungsgebiet sich auf den Cerro Guiengola, 
nordwestlich von Tehuantepec in Oaxaca, Mexico, beschrankt. Pflanzenmaterial diesersehrdistin- 
keten, unverwechselbaren Art wurde von MacDougall erstmals 1954 nach Europa geschickt und 
zwar in die weltberümte Sammlung Les Cedres von J. Marnier-Lapostolle. Von dort aus wurde A. 
guiengola in die Garten der Cöte d'Azur und Rivièra weiter verbreitet, ist aber in den Sammlungen 
nördlich der Alpen heutzutage noch relativ selten anzutreffen. Da A. guiengola jedoch eine 
mitunter auch sprossende Art ist, dürfte sie bald haufiger werden, zumal es sich um einen der 
interessantesten Neufunde der letzten Jahrzehnte handelt. Samen der 1989 in Les Cedres abge- 
blühten Originalpflanze ist mit einem Korngewicht vonetwa 6 mg fürdie Untergattung Littaea recht 
schwer und weist grossmorpholisch keine Nahe zu den Samen von A. ellemeetiana und A. 
bracteosa auf, mit denen sie Gentry (1982) in seine neue Gruppeder Choritepalaeeinordnete. Auch 
habituell und phytogeographisch erscheinen diese drei Arten nicht eng verwandt, sodass diese 
Gruppierung einen künstlichen Eindruck macht. Entsprechend ihrer natürlichen Verbreitung hat 
sich A. guiengola in der Sammlung des Autors als etwas empfindlich bei durchschnittlichen 
Überwinterungstemperaturen von weniger als etwa 8 °C erwiesen. Wegen ihrer weiss-blaulichen 
Blattfarbe, die schön mit den fast schwarzen Stacheln kontrastiert, ist diese aussergewöhnliche, 
mittelgrosse Agave besonderszu empfehlen.
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TAXONOMIE
HET G E SLA C H T M A M M ILLA RIA ; EEN UITLEG VOOR DE 
(NOG) NIET G E SP EC IA LIS EE R D E  LIEFHEBBER (IV en slot)

J.J. DE MORREE

De laatste aflevering gaat over de Mammillaria's die melksap bezitten: de sectie
Mammillaria.
Deze groep omvat veel soorten die een duidelijke grote dikke bol- to t zuilvorm 
bezitten met kransen van kleine kleurige bloemen. Als we in een gerenom
meerde oudere mammillariaverzameling rondkijken vallen deze vaak monu
mentale planten het eerste op. Veel van de soorten hebben de eigenschap om 
zich tijdens de groei dichotomisch te delen, wat betekent dat het groeipunt in 
de kop van de plant zich in tweeën deelt. Hierdoor vertakt de plant steeds verder 
en kan hele heuvels vormen. Er zijn drie series te onderscheiden, die hier in het 
schema zijn ingevuld.
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EVENEMENTENKALENDER 1992
10 April Officiële opening van de Flo-

riade 1992
11 April Algemene Jaarvergadering, in

het midden des lands.
11 April Congres AG für Mammillaria-

freunde te Westerbroek, info 
bij P. v. Veen

25-26 Apr Internotobijeenkomst in
Birkweiler-Landau

2 Mei De Friese cactus- en vetplan
tenbeurs

31 Mei 2e Liempdse Plantenliefheb
bers Markt. Nadere inlichtin
gen volgen t.z.t.

in 1992 Helaas geen Goudse cactus
beurs.

AFDELINGSNIEUWS 
Afd. Achterhoek.
9 Jan, dia’s gemaakt door de leden.
13 Febr, Jaarvergadering met aansluitend werka- 
vond.
Afd. Amsterdam.
21 Dec,Jaarlijkse kwis.
Plaats; "De Rietwijker” ,3e Schinkelstraat 
9, Amsterdam .Aanvang 20.00 uur.
Afd. Arnhem.
9 Jan, Jaarvergadering met aansluitend dia’s uit 
de diatheek.
Plaats; Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
dorp”  achter het pand Floralaan 18 in Wagenin- 
gen.Aanvang 20.00 uur.

Afd. Brabant-België.
20 Dec,Thema-avond en gezellig samenzijn. 
Plaats; Horteco.de Bavaylei 119 Vil-
voorde.Aanvang 20.00 uur.
Afd. Fryslan.
14 Jan, Jaarvergadering.
11 Febr, avond te verzorgen door hr A.Veenstra. 
Plaats; Zalencentrum Tivoli.Huizumerlaan
59,Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch.
13 Jan, Jaarvergadering daarna gewasbescher
ming en bemesting door Hr Donkelaar. te Berli- 
cum.
10 Febr, Ludwig Bercht vertelt over zijn reis door 
Argentinië, te Sprang Capelle.

Afd. Hoeksche Waard.
9 Jan, Jaarvergadering na de pauze dia’s van Hr 
van Kleef.
Plaats; Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha
ven in Numansdorp. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Utrecht e.o.
9 Jan, Madagascar, een reisverslag door Aat van 
Uijen.
13 Febr, Jaarvergadering met na de pauze dia’s 
van eigen leden.
Plaats; Buurthuis Ravelijn,H.Graaflandstraat 
2a,Utrecht. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Voome-Putten en Rozenburg.
13 Jan, Jaarvergadering.
Plaats; Het Trefpunt, Burg v.d. Blinklaan 5 te Vier- 
polders. Aanvang 19.30 uur.

De afdeling BRABANT - BELGIË zoekt voor haar kringpost, ter vervanging van de huidige, 
ontslagnemende, redaktie:

-eenREDAKTEUR 
- een ADJUNKT-REDAKTEUR

In een aanvangsfase zal de nieuwe redaktie kunnen beschikken over een omvangrijke 
artikelen-portefeuille.
In een latere fase rekenen wij, wat voorgaande betreft, ook op enig initiatief van de betrokken 
personen zelf. Doch een regelmatige inbreng van artikelen (o.a. het afdelingsnieuws) door onze 
afdelingsleden blijft dan ook gewaarborgd.
Kreatieve personen kunnen vrij vorm en, in hoge mate ook, de inhoud, zelf bepalen.
Voor deze funkties dachten wij aan een paar van onze verspreid wonende leden in België. 
Gegadigden voor deze funkties richten hun schrijven aan:

John DE WAEL St.-Rumoldusstraat 109 1851 HUMBEEK

EEN DRINGEND VERZOEK AAN DE ZAAIENDE SUCCULENTENLIEFHEBBERS.

In Januari van dit jaar heb ik met deze oproep om plantjes voor de beginnende liefhebber een groot 
aantal reakties gehad. Met deze plantjes heb ik de deelnemende, beginnende, liefhebbers aan mooie 
en gezonde plantjes kunnen helpen, maar door het grote aantal nieuwe deelnemers is mijn voorraad 
zodanig geslonken dat er dringend nieuw materiaal nodig is.
Het is niet het meest optimale moment maar bij vorstvrij weer kunt U ze rustig opsturen, graag zonder 
pot of aarde.
De kosten worden vergoed en bovendien kunt U drie wensplanten opgeven, ik zal dan proberen een 
van die wensen te vervullen.

E. van Die van Wijnen, Molenweg 56 Lunteren 6741 KM
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SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992!

Tijdens de Najaarsvergadering hebben enkele vertegenwoordigers van de Succulenta Werkgroep 
Floriade verteld over de stand van zaken. We hopen dat uw afdelingsvertegenwoordigers u iets van ons 
enthousiasme en vertrouwen hebben kunnen overbrengen.

Begroting
Een bespreking op 16 oktober tussen het Dagelijks Bestuur en de SWF over onze begroting heeft 
enkele misverstandjes opgehelderd, er bestaat volledige overeenstemming. De begroting sluit aan de 
uitgavenkant op f  30.000, een bedrag dat enige schrik teweeggebracht heeft. De reden is dat de 
kosten voor landschapsinrichting, zand, grond, stenen en lavasubstraat, alsmede de bouw van de 
voorlichtingsstand nu in geld gewaardeerd zijn. Daar is evenwel door sponsoring in natura in voorzien.

Het totaal van de bijdragen van afdelingen en individuele leden heeft bijna f 8000 bereikt.
Totaal per 11.8.91 7.194,60
Vlaamse Cactusbeurs 36,00
Afd. Gouda 41,00
Afd. Nijmegen 300,00
V. Lohuizen, Kampen 250,00
Totaal per 16.10.91 7.821,60

Bij het dekkingsplan is er van uitgegaan dat we gedurende de wintermaanden nog een bedrag van 
ongeveer f2500 bijeen zullen brengen. Dat zal van u en ons nog een hele inspanning vergen. We 
herhalen onze aansporing: organiseert bingo’s, verlotingen, plantenverkopen en alles wat u maar 
bedenken kunt om de dringend benodigde centjes binnen te halen.
Wanneer wij afgaan op de vele positieve geluiden die we reeds vernomen hebben van deskundigen 
rond de Floriade-organisatie mag u er op vertrouwen dat de Succulenta inzending een belangrijk 
onderdeel van de Floriade gaat worden. Dat moet het de moeite waard maken om u ten volle voor deze 
gevraagde inspanningen in te zetten.
Een goed gedocumenteerde subsidieaanvraag is bij het Prins Bernhardfonds ingediend, een beslis
sing daarop wordt voor het eind van het jaar verwacht.
De uitgave van een speciale enveloppe met de in het teken van de Floriade staande Zomerzegels 1992, 
voorzien van een speciaal stempel is in voorbereiding.

Planten en materialen
Enkele zaterdagen is Nico samen met mensen van de Afd. Gouda en de Afd.’s-Gravenhage in de weer 
geweest om plantmateriaal dat door omstandigheden nu al aangeleverd moest worden in hun winter
kwartieren onder te brengen. Zo werd bij de Fa Edelman met moeite nog plaats gevonden voor de 
planten van de Goudse leden wijlen Hr Teun Tak en van Hr Van Gendt die om gezondheidsredenen zijn 
hobby beëindigen moet. Vele planten uit de verzameling van wijlen de Hr Dirk van Spengen uit 
Bleiswijk zijn ondergebracht bij Cok Grootscholte en Aad van de Marei in het Westland.
De Hr Chr. Graafland van de gelijknamige firma in Vleuten zorgt voor een tweetal hobbykasjes.

Betrokkenheid
Ons ideaal is om alle leden bij dit grootse evenement te betrekken, niemand zou aan de kant moeten 
blijven staan. We doen op een ieder een dringend beroep om op te geven in welke vorm en wanneer van 
hem of haar een bijdrage mag worden verwacht. Aan de hand van uw opgaven voor medewerking bij de 
opbouwfase of tijdens de tentoonstellingsmaanden worden roosters gemaakt. Bij het samenstellen 
van de roosters zullen we in de eerste plaats streven naar inzet van vrijwilligers die zo weinig mogelijk 
(reis)kosten met zich meebrengen, dus degenen die in de onmiddelijke omgeving woonachtig zijn of 
een weekje bij familie of vrienden kunnen logeren. Ook kunt u natuurlijk de reiskosten opvoeren als 
donatie aan de Floriadepot! Dit lijkt in strijd met het streven om alle leden zoveel mogelijk te betrekken, 
maar u zult begrijpen dat we de kosten zo laag mogelijk moeten houden.
Op dit moment wordt een pasjesregeling uitgewerkt, het laat zich aanzien dat op dit punt geen kosten 
voor Succulenta zullen ontstaan. De betrokkenen krijgen tijdig bericht.
Alle leden kunnen hun betrokkenheid natuurlijk ook tonen door in hun eigen omgeving bij familie, 
vrienden en kennissen, scholen en verenigingen de Floriade en met name de Succulenta inzending als 
doel voor een bezoek te propageren.
Het definitieve ontwerp van de speciale affiche is gereed, we willen deze affiche in het voorjaar onder 
de afdelingen distribueren. Het is naar ons inzien zeer fraai geworden, eigenlijk een objekt voor 
verzamelaars waar ook nog geld mee verdiend zou moeten kunnen worden.

florlaèe
DEN HAAG-ZOETERMEER1992
H O L L A N D
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O n z e  n ie u w e  z a a d li js t  is  v e rs c h e n e n

De lijs t is ve rk rijg b a a r do o r het s to rten  
van f  1,50 op g iro n u m m e r 150 98 30 t.n .v .

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
W erkendam  Laantje  1 Tel. 01835-1430 Giro 150983

INTERN
Einladung zur INTERNOTO-Tagung 
25. / 26.4. ’92 Haus »Keschdebusch« 
in 6741 Birkweiler bei Landau (Pfalz)
Samstag,
9.00 Uhr

10.00 Uhr
10.15 Uhr

14.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr

16.45 Uhr

17.30 Uhr
18.00 Uhr

den 2S. April 1992
Treffen bei der Firma BISN AGA in Steinfeld 
Offlzielle Eröffnung der Tagung 
Gisbert Oster:
»Die schönsten Notokakteen« - Teil I 
Andreas Hofacker:
»Die Gruppe um Notocaaus longispinus« 
Konrad Herm:
»W o hort Notocactus sellowil auf?«
Norbert Gerloff:
»N.neohorstii-juwel unter den Notokakteen« 
Gisbert Oster:
»Die Zeit der Knospen und Blütenw 
Dia-Zeige- und Fragestunde der Mitglieder 
Sjef Theunissen:
»Die andere Flora Brasiliens«
anschl. Abendesssen, geselliges Beisammensein

Neben den Vortragen: Kakteenausstellung,
Verkauf von Pflanzen von privat an privat, Bewirtung

Sonntag, den 26. April 1992
9.15 Uhr Mitgliederhauptversammlung IN TERN O TO  e.V. 

12.30 Uhr Mittagessen und Ende der Hauptversammlung

Als Beiprogramm sind am Samstag Ausflüge und am Sonn- 
tagvormittag ein Spaziergang in die Umgebung vorgesehen.

Übernachtungswünsche: Anmeldungen sind zu richten an 
Joachim Link, GroBschneidersweg 2, D-7500 Karlsruhe 31

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Ban kastraat 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3505648

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

Lilienstrasse 5, Postbus 1107, W.-Duitsland 
Kwekerij: Hegnacher Strasse

*  Meer dan 200 geslachten, meer dan 1000 soorten 
interessante cactussen en andere succulenten.

* Verzending over de hele wereld.

'  Bezoekers en groepen zijn van harte welkom. "

'  De nieuwe plantenlijst 91/92 ontvangt u op aan
vraag tegen een internationale antwoordcoupon.

IUDI3TMA3.1
en alle goeds 

voor onze cliëntèle in 1992

HOVENS cactuskwekerij 
Markt 10,5983 NR LOTTUM Holl. 
Telefoon 04763-1693 - Fax 1641 
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur 

13.00-16.00 uur
Met het oog op de nieuwe katalogus - 
Inventarisatie ia onze kaerulmte 
royaal gevuld. Een optimaal 
moment voor nog een Ideale keuze.
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Infostand
In de 'Haciënda' waar we gesprekken kunnen voeren met belangstellenden, willen we graag ook 
schriftelijke informatie beschikbaar hebben voor geïnteresseerde bezoekers. De nieuwe folder van 
Succulenta natuurlijk, maar ook verzorgingstips voor beginners. Daar wordt aan gewerkt.
We stellen ons voor om aan belangstellenden het adres van een voor hen van belang zijnde afdeling te 
geven. Daarom het dringend verzoek om eventuele wijzigingen in de in het oktober-nummer van 
Succulenta vermelde lijst van afdelings-secretariaten onverwijld aan ondergetekende door te geven. 
Van verschillende afdelingen weten wij dat zij een propagandafoldertje over hun aktiviteiten beschik
baar hebben. Wij geven de overige afdelingen in overweging ook een dergelijke folder op A5 of 
dubbelgevouwen A4 formaat samen te stellen. Vanzelfsprekend met de bedoeling dat ons een flink 
aantal daarvan beschikbaar gesteld zal worden ter informatie van uit hun streek afkomstige bezoekers. 
Ook eventuele afdelingsbladen zijn natuurlijk zeer welkom. De afdelingsbesturen zouden voor dit doel 
de komende maanden een wat grotere oplage kunnen maken.
Op onze beurt zullen we proberen zoveel mogelijk ook de adressen van deze bezoekers vast te leggen, 
zodat zij ook aktief door de afdelingen benaderd zullen kunnen worden.
Omdat er ook vele bezoekers uit België verwacht worden, nodigen we ook onze Belgische vrienden uit 
om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Als u propagandamateriaal beschikbaar heeft neem dan kontakt op met ondergetekende, ook als dat 
pas voorjaar 1992 gereed kan zijn.
Kontaktadressen:
Nico Uittenbroek, (01829)4068 na 18 uur, voor alle zaken betreffende materiaal en planten.
Succulenta Werkgroep Floriade (SWF), Joost van Tilborg, Cronestein 17, 2804 EK Gouda voor alle 
andere bijzonderheden.
Bijdragen storten/overschrijven op Postgiro 680596 t.n.v. Penningmeester Succulenta te Eindhoven. 
Voor België rek. nr 000-11.41.809-22 t.n.v. Succulenta te Eindhoven.

Wordt vervolgd
Herman Busser, Plesmanplein 52, 2805 AC GOUDA (01820)29135

JAARCONGRES VAN DE AFM

Op 11 april 1992 vindt in Westerbroek - op 5 km afstand van Groningen - het jaarlijks congres plaats van 
de Arbeitsgemeinschaft für Mammillarienfreunde (AfMN). Hierbij worden gasten verwacht uit Oost- en 
West-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In 1991 werd dit congres in Zwitserland gehouden en waren 
er 180 deelnemers, hetgeen een indicatie is voor de omvang van dit evenement.
’s Ochtends wordt de Jahreshauptversammlung (JHV) gehouden, die voor niet-leden natuurlijk niet 
interessant is, doch in de middag en avond worden een aantal lezingen gehouden over Mammillaria’s 
in het zuiden van de U.S.A., op Baja California en in Mexico. Het gehele programma is nog niet bekend, 
doch vast staat reeds een lezing van John Pilbeam uit Engeland en van Michel Lacoste uit Zwitserland. 
Zodra dit bekend is, zal ik het volledige programma publiceren.
De geïnteresseerde léden van Succulenta nodig ik hierbij uit, deze lezingencyclus bij te wonen. Kosten 
zijn hieraan niet verbonden. Voor hotelreserveringen kan ik eventueel zorgen. Opgave hiervoor dient te 
geschieden vóór 10 maart 1992. Als prijsindicatie vermeld ik voor een tweepersoonskamer incl ontbijt 
f 100,-, toeslag voor éénpersoonskamer f 3 1 Opgaven met f  25 ,- reserveringskosten (die uiter
aard worden verrekend!) aan P. van Veen, de Gast 33a, 9801 AB Zuidhorn, tel. 05940-2166, postgiro 
867246, banknr. 3758.55.718.

P. van Veen

SPREKERSLIJST 1992

Het bestuur van Succulenta wil ook op de voorjaarsvergadering van 1992 weer een informatiegids 
uitgeven. Deze keer willen we de gids uitbreiden met informatieformulieren die als voorbeeld kunnen 
dienen zodat de afdelingen ze kunnen namaken. Daarnaast een uitbreiding met formulieren die direkt 
te copiëren zijn. De afdelingen kunnen ze vervolgens gebruiken voor allerhande propaganda doelein
den.
Ook zouden we vooral graag de sprekerslijst willen uitbreiden. Helaas krijgen wij hiervoor weinig 
medewerking. Het lijkt er op als of we iedere spreker persoonlijk een bezoek moeten brengen om de 
naam in de gids te krijgen! Wij vragen daarom dringend om de medewerking van de sprekers, het is ook 
uw vereniging.
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. 
voorzitters of secretariaten u ongetwijfeld uitkomst. Deze mensen hebben de afgelopen twee jaar allen 
een gids ontvangen.
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Voor geringe kosten kunt U zelf Uw 
afdelingsavond verzorgen, met dia’s 
uit de

DIATHEEK

J. Deckers, Hertogstraat 39 
6441 HA Brunssum, 045-272461

D O U G  A N D  V IV ! R O W L A N D ,
200 SP R IN G  R O A D , K E M P S T O N ,  
B E D F O R D , E N G L A N D  M K 42 8 N D .

CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

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

ALUMINIUM BROEIKASSEN

Dacht u al langer na over een eigen broeikas?
Dan kan één van onze modellen wel eens de ideale kas 
voor u zijn. Onze prijzen zijn de laagste in heel 
Nederland!
Vraag vrijblijvend onze folder aan:

Lions Trading 
Dorpsstraat 12 
4181 BN Waardenburg 
Telefoon 04181 -2552

Pedio- en Sclerocactussen, Lewisia en andere winterharde 
soorten uit U.S.A. en Canada 

Nieuwe lijst 1991/1992 gratis verkrijgbaar.
Nieuwe publikatie: Pedio- und Sclerocactus, duits: DM 59, 

engels DM 69,-plus DM 5,50 porto.

HOCHSTATTER KAKTEEN
POSTBUS 510 201 TEL. 0621-794675 D-68 MANNHEIM 51

LIONS
TRADING

BEZOEK DE OPEN DAGEN TIJDENS DE JAARWISSELING

Op 27, 28, 30 en 31 december bij Cactuskwekerij Lakerveld 
Lexmond. Geopend van 8-17 uur.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
lel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89
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VERSLAG VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE STUDIEGROEP VAN SUCCULENTA

Op zaterdag 12 oktober 1991 vond deze bijeenkomst plaats ten huize van de Hr. P. Melis te Odiliapeel. 5 
Leden hadden bericht van verhindering gestuurd, 14 leden waren aanwezig: Mevr. H. de Jong, de 
Heren R. Bregman, N. Brederoo, M.J. van Eysden, RR. de Groot, B.B. Krijnen, F. v.d. Linde, H. de 
Looze, P. Melis, J. Pot, A.B. Pullen, H. Rubingh, F. van Tricht en H.G. Krijnen.
Om 10 uur arriveerden de bezoekers en werd eerst de mooie verzameling planten van de gastheer 
bewonderd.
Als eerste punt stond de bespreking door de heren A.B. Pullen en P. Melis van het geslacht Weingartia 
op het programma. Hr. Pullen had 20 planten meegebracht, terwijl hr. Melis een aantal planten uit zijn 
kas haalde. Het geslacht wordt door meerdere auteurs beschouwd als sterk verwant aan Sulcorebutia, 
maar Weingartia werd al in 1937 door Werdermann als geslacht ingesteld, en Sulcorebutia pas in 1951. 
Het geslacht Weingartia kan in 2 groepen worden verdeeld. Van de eerste groep is W. fidaiana de type 
plant. Ook W. Neumanniana en W. cintiensis en nog 4 andere soorten behoren tot deze groep, die 
gekenmerkt wordt door krachtige bedoorning, een knolachtige wortel, langzame groei, tamelijk grote 
bloemen, bloei één maal per jaar.
De tweede groep in het geslacht Weingartia wordt wel genoemd het ondergeslacht Cuminga, de 
planten hiervan zijn beter bekend en komen meer in onze collecties voor. Deze groep heeft ook 
herbloei tot ver in de zomer, soms met meerdere bloemen uit één areool.
Bekende soorten uit deze groep zijn W. neocumingii en W. riograndensis. Alle Weingartia’s bloeien 
geel, maar er zijn uitzonderingen: W. trollii bloeit van geel tot rood, W. torotorensis bloeit violet. 
Volgens Johan Pot is W. torotorensis als een overgang met Sulcorebutia te beschouwen. Hr. Brederoo 
meende aan de hand van meegebrachte zaden en zaadbessen, aan te tonen dat er verschillen zijn 
tussen de zaden van Weingartia, het ondergeslacht Cumingia en Sulcorebutia.
Weingartia’s zijn over het algemeen probleemloze planten voor ons, ze bloeien goed. Bij Weingartia 
neocumingii vervilten de areolen als de planten ouder worden. Volgens hr. Bregman is het vervilten een 
bescherming van de knop.
Hr. B.B. Krijnen heeft gelezen dat het geslacht Neowerdermannia verwant is aan het geslacht Weingar
tia. Men is het daarmee eens.
Er zijn nogal eens moeilijkheden met het zaaien van Sulcorebutia’s. Om de beste tijd van kieming van 
het zaad te weten te komen, wordt besloten een test te doen door zaden van Sulcorebutia en W. 
torotorensis in perioden te zaaien. Voor deze proef geven zich op de heren J. Pot, P. Melis, A.B. Pullen 
en H.G. Krijnen.
Als tweede punt stond op het programma een film over Bolivia door hr. Johan Pot. We konden kennis 
nemen van het prachtige landschap, de arme maar vriendelijke bevolking, Sulcorebutia’s in de natuur. 
La Paz, de hoogst gelegen hoofdstad van de wereld. Het was een interessante film met enthousiaste 
toelichting door Johan Pot.
Hr. van Tricht dankte voor de uitnodiging voor deze bijeenkomst, welke hij zeer interessant had 
gevonden.
Omdat hr. Rubingh wegens zijn hoge leeftijd het voorzitterschap van de studiegroep wilde beëindigen, 
nam de hr. Pullen deze taak met instemming van alle aanwezigen op zich.
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart 1992 bij de hr. H. de Looze te Heerde.

H.G. Krijnen, secretaris 
Prof. Struyckenlaan 14, 

3741 EZ Baarn, tel. 02154-18724

GOUDSE CACTUSBEURS 1992

Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat de Afdeling Gouda & Omstreken op haar oktober- 
bijeenkomst heeft moeten besluiten dat het haar onmogelijk zal zijn om in 1992 de welbekende Goudse 
Cactusbeurs te organiseren.
De twee redenen die ons tot dit besluit genoopt hebben willen we u niet onthouden.
Ten eerste zal op de gebruikelijke derde zaterdag in mei de nieuwbouw van de Goudse Schouwburg 
een stadium bereikt hebben waarbij de oude accomodatie niet meer en de nieuwe nog niet beschik
baar is. Overwogen is nog om de datum te vervroegen, maar het is ons gebleken dat de zaal al vanaf 
begin maart geen zaterdag meer vrij is. Uitwijken naar een andere zaal is in Gouda niet tegen redelijke 
kosten mogelijk. We hebben nog aan Boskoop gedacht, maar dat zou niet de Goudse Cactusbeurs 
kunnen zijn zoals we die kennen.
Ten tweede vraagt de Floriade zoveel van de tijd en werkkracht van het bestuur en de aktieve leden dat 
we vrezen dat de Beurs daar het slachtoffer van zou worden. Liever dan op de verkeerde plaats en de 
verkeerde tijd een mislukte Beurs te riskeren hebben we we dus besloten om een jaar over te slaan. 
We vragen u om begrip voor dit besluit.

Succulenta Afd. Gouda & O.

PS Wellicht ontmoeten we u volgend jaar toch nog in de Succulenta-kas op de Floriade!
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Opgaven voor nr. 1 van 1992 moeten vóór 15 
december bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.Iaan 
104, 6721 AE Bennekom zijn. Leden van Succu
lenta mogen per jaar éénmaal gratis een adver
tentie van max. 6 regels zetten in deze rubriek. 
Alleen advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Voor de connaisseur: de nieuwe Kunstkalender 
is uit! Een kleurrijke uitgave met geschilderde en 
getekende succulentenmotieven in beperkte 
öplage voor 1 15,-. Info: Carla Wolters, Kroon- 
straat 10c, NL-6019 AS Wessem. Tel. 04756-3559 
na 20.00 uur.

Te koop: Internoto data-diskette, met meer dan 
1400 Notocactusnamen. Alleen voor PC-MSdos 
computers. Vanaf 1-1 -’92 leverbaar voor f 35,- 
(incl. disk + porto). Internotoleden /  25,--. Be
stellen bij R. Doek, St. Vincentiusstraat 7, 5981 
VK Panningen. Modem bezitters Tel. 
04760-769141!

Aangeboden: Succulenta-jaargangen 1970 t/m 
1990. f 1 5 ,-per jaargang. Succulenta'sGraven- 
hage, de Genestetlaan 83. Tel. 070-3935208.

Gezocht: van ” Die Kakteen”  van Krainz de bla
den 55 t/m 63, of event. kopieen. Onkosten wor
den vergoed. B. Spee, Diepeneestraat 4,4454 BJ 
Borssele. Tel. 01105-2595.

Wegens beëindiging: van de hobby te koop aan
geboden ongeveer 400 cactussen en 100 vet
planten, alles in één koop. T. Roersma, Hoeckels- 
weg 17, 8085 BG Doornspijk. Tel. 05258-1683.

NIEUWE LEDEN

Schneiderberg A.J., Margarethalaan 93, 2591 
TX Den Haag

Groenen M.M.G., Nosseleinstraat 28, 5966 NK 
America-Horst

Weide G. v.d., Z.Zeestraatweg 18, 8085 AE 
Doornspijk

Verstegen A., Th. Schwartzestraat 3B, 1073 JH 
Amsterdam

Storsbergen Sj., De Beuk 15, 3161 JG Rhoon
Berge-Rammeloo T. v.d., Zandstraat 7, 4551 LC 

Sas van Gent
Teurlincx P.J., Joh. de Wittstraat 27, 4812 KW 

Breda
Groen dhr. v.d., Herbenstraat 59, 6211 RB 

Maastricht
Sepers B., Overslaghof 189,1034 SB 

Amsterdam
Groot A.P. de, Pieter Vlamingstr. 222,1093 DJ 

Amsterdam
Jaspers F., Malvert 84-83, 6538 CN Nijmegen
Broek H.M. v.d., Hooghoef 21,5725 JR 

Someren
Medricky G., Diekerstrasse 37, 05657 Haan, 

B.R.D.
Newton L. Dept. of Bot. Ken. U., PO. Box, 43844 

Nairobi, Kenia
Bellers A.J., Muiderschans 8, 3432 XM 

Nieuwegein
Houben E., A. Verwijstraat 7, 4819 EK Breda
Wolsky Dr. G., Babuschkinastr. 96W55, 0 

193012 S. Petersbrg. U.S.S.R.
Kiel-Boomgaarden H.S., Batinghe 16, 9472 XB 

Zuidlaren
Roodzant W.F.J., Albrandswaardsedijk 51,3172 

TG Poortugaal
Kamp T. v.d., Marconistraat 53,1223 BR 

Hilversum
Langendoen W.E., Brielsestraat 28, 3251 CE 

Stellendam
Snoek W.C., Ladderbeeksstraat 16,1951 BM 

Velsen Noord
Woudenberg J.A.H. van, Vredehofweg 66, 3062 

ES Rotterdam
Bakker R., Postbus 8063, 7550 HB Hengelo

De KALENDER voor 1992 is te koop.
De nederlandstalige "Steinhart” kalender is te bestellen door overmaking van 
het juiste bedrag o.v.v. Kalender 1992 op giro 3742400 t.n.v. Succulenta afd. 
Verkoop te Lunteren. De prijzen zijn als volgt:

één kalender /  15,70 4 ,5  of 6 kalenders /1 4 ,2 5 p . stuk
2 kalenders /1 5 ,5 0 p .s tu k  7, 8 of 9 kalenders /1 4 ,0 0 p .s tu k
3 kalenders /  15,00 p. stuk 10 of meer kalenders /  13,50 p. stuk

Mevr. E. van Die, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren
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ONDERGESLACHT MAMMILLARIA

sectie
MAMMILLARIA
(GALACTOCHYLUS)
serie I :Leucocephalae 
serie II :Mammillaria 
serie III iPolyedrae

De serie Leucocephalae heeft deze naam ontvangen omdat de planten vrijwel 
allemaal een wit uiterlijk vertonen. Leucocephalae zouden we populair kunnen 
vertalen als witkoppen. De planten zijn kogelvormig en dichotomisch delend 
om heuvelachtige groepen te vormen. De axillenborstels (haren en doorns in de 
axillen) en de axillenwol zijn vaak opvallend. De tepels zijn klein voor de sectie. 
M. hahniana met zijn bolvorm en lange axillenharen is een graag gezien gast in 
onze verzamelingen. De vele namen waaronder vormen van M. hahniana 
voorkomen zijn het gevolg van het feit dat men M. hahniana zag als een 
nietspruitende harige bol. Er zijn echter vormen die spruiten of waarvan de wol 
niet zo lang is. Die werden dan weer als nieuwe soorten benoemd. M. woodsii is 
zo'n vorm die nu onder M. hahniana valt.
M. parkinsonii vormt grote witte groepen vergelijkbaar in omvang met M. 
magnimamma uit de volgende serie.
Mammillaria microthele uit de serie Leucocephalae



Een groep witte M. geminispina met zeer lange witte middendoorns en donker
roze bloemen is een geliefde verzamelaarsplant en ook de gedrongen klompen 
van M. perbella en van M. microthele, met hun dichotoom gedeelde koppen, 
zijn zeker de moeite waard om te kweken. Het vereist wel kwekersgeduld, 
alvorens men vanuit zaad mooie grote planten verkregen heeft.

De serie Mammillaria, die ook wel aangeduid werd met Macrothelae, is de 
grootste groep melksapbevattende Mammillaria's. Er worden 30 soorten onder
scheiden. Het is mij niet geheel duidelijk waarom Hunt de vanouds gebruikelijke 
naam Macrothelae, wat duidt op de grote tepels die zo typisch zijn voor deze 
serie, veranderd heeft in de vrijblijvender naam Mammillaria.
De planten zijn kogelvormig tot knotsvormig, over het algemeen spruitend 
waardoor ze grote heuvels vormen, soms forse solitairen. De neiging om 
dichotoom te delen komt bij deze groep naar mijn weten niet voor en kan met 
enige reserve ook als onderscheid worden gebruikt met de andere twee series. 
De planten hebben grote knobbel- tot piramidevormige tepels en weinig tot 
geen axillenborstels. Er kan wel veel witte axillenwol aanwezig zijn in de kop. De 
middendoorns, die meestal maar gering in aantal zijn, zijn recht tot licht 
gebogen met als uitzondering M. uncinata die sterk gekromde middendoorns 
heeft.
Het plantelichaam is door de weinige doorns goed zichtbaar. Bloemen middel
groot en breed klokvormig.
De verzamelaars met ruimtegebrek zullen zich niet snel storten op de meeste 
van de melkende Mammillaria's, hoewel er toch ook wel kleinere soorten onder 
te vinden zijn. De groep planten rond M. heyderien rond M. petrophila worden 
niet zo groot. Een kleine plant is eveneens M. coahuilensis die vroeger in een 
apart geslacht Porfiria schwartzii heette. Deze plant bloeit al heel klein met 
grote klokken en vormt een forse ondergrondse knolwortel. Bij mij drukt die 
ondergrondse wortel de wanden van de vierkante pot al bol, terwijl het planteli
chaam nog ruimte genoeg heeft aan de potmaat.
M. nivosa die net als M. mammillaris (= M. simplex) afkomstig is van de 
Westindische eilanden (laatstgenoemde komt echter ook in Venezuela voor) 
heeft een aantrekkelijk olijfgroene tot bruinachtige kleur en veel witte wol 
(nivosa betekend sneeuw). De bessen die groot en rood zijn, completeren het 
geheel. M. mammillaris is de typeplant van het gehele geslacht Mammillaria en 
is al heel lang bekend. Linnaeus heeft hem al in zijn systeem beschreven als 
Cactus mammillaris (1753) in zijn beroemde Species Plantarum. Zelfs in de 
zeventiende eeuw was de plant al in Nederland aanwezig, vermoedelijk van 
Curapao meegebracht door de VOC. Omdat de plant een weinig boeiend 
uiterlijk heeft is hij in onze verzamelingen tamelijk onbekend.
Echt grote groepen vormen de soorten M. magnimamma en M. compressa met 
hun variëteiten, waarvan Pilbeam in zijn boek schrijft dat ze in Engeland op 
plantenshows wel zijn te zien in potten met een diameter van 60 cm. Van M. 
magnimmama zegt hij: "Wees gewaarschuwd, ze worden behoorlijk groot en 
zelfs behoorlijk snel". Voor verzamelaars met veel ruimte, zal dat zeker een 
aantrekkelijk perspectief kunnen zijn.

De serie Polyedrae, met zeven soorten, is gekenmerkt door de tepelvorm, 
waarbij er in plaats van een gladde ronde tepel een kantige tepel met een aantal 
vlakken is te onderscheiden. Polyeder betekent ook veelvlak, of lichaam dat 
door veel vlakken begrensd is (Van Dale). De tepels zijn met weinig, maar vaak 
stevige doorns bezet en de randdoorns kunnen ontbreken. Veelal zijn axillenwol 
en -borstels aanwezig. De meeste soorten vormen grote groepen.
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Bekend is M. nejapensis, een vorm van M. karwinskiana, waarbij de axillenha- 
ren zo sterk uit de axillen kunnen puilen dat de tepels er bijna in schuil gaan. De 
planten beginnen al vrij jong met dichotome vertakking. M. mystax kan op den 
duur een forse plant vormen die rijk bloeit met kransen dieproze bloemen. Oude 
planten vormen soms een tot 7 cm lange, enigszins kronkelende middendoorn. 
Deze plant spruit of deelt niet. M. carnea heeft vier kruisgewijs gestelde doorns 
waarbij de bovenste en onderste langer zijn.

Met deze laatste serie is de bespreking van de indeling van de Mammillaria's 
door Hunt afgerond. Natuurlijk is het niet de pretentie van deze reeks geweest 
om van iedere liefhebber een doorkneed mammillariaherkenner te maken. De 
artikelen zijn bedoeld als leidraad als u zich wat verder wilt verdiepen in dit 
mooie geslacht. Ik hoop dat ik niemand met deze verhandeling heb afgeschrikt 
vanwege de termen en de soortnamenbrij.
Deze liefhebber kan ik echter niet meer bereiken met een verontschuldiging, 
want zij hebben het - in tegenstelling tot u - met lezen vast niet tot hier gebracht. 
Het geslacht Mammillaria verdient door zijn vormenrijkdom de aandacht van 
elke cactusverzamelaar, in welke omvang dat ook maar mag plaatsvinden. 
Tot slot volgt nog het totale schema van Hunts indeling.
Het in elkaar knutselen van het schema was in eerste instantie bedoeld voor 
eigen gebruik, dus als hulp bij mijn persoonlijke hobby. De lijst van Hunt, zoals 
die bij de eerste aflevering was bijgevoegd, is op zich wel erg systematisch, 
maar voor inzicht in de opbouw van het systeem is de lijst van Hunt visueel 
nogal eenvormig en daardoor minder inzichtelijk. Gaandeweg kon ik me niet 
inhouden om er een bespreking voor Succulenta aan vast te koppelen.

Kon. Emmalaan23, 2264 SH Leidschendam
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Mammillaria marksiana uit de serie Macrothelae Foto: J. Neutelings

Mammillaria mystat uit de serie Polyedrae Foto: H. Muller
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R A RITEIT ... O F .. .?

JAN ESSERS

Rariteit of ... normaal is de vraag die ik mij stelde bij 't nemen van de hierbij 
afgebeelde foto, op 20 april '91. Om welke plant gaat het hier? Wel, om 
Epithelantha micromeris (Engelm.)Web.
Men treft hem in veel verzamelingen aan. Hij heeft een vrijwel sneeuwwit 
uiterlijk en een bijna geheel aanliggende bedoorning, waardoor hij 'glad' aan
voelt, wat niet veel voorkomt bij onze anders zo stekelige vrienden.
Meestal wordt Epithelantha micromeris geënt op Eriocereus jusbertiials onder
stam. Ik heb geen ervaring met deze plant op eigen wortel. In dat geval verlangt 
hij wel graag een iets kalkhoudend substraat. De plant bloeit met kleine witroze 
bloemetjes.
In '83 ontving ikdezeentling van een Belgische cactusvriend. Een gewone plant 
met een hoogte van 5 cm. Hij groeide voorspoedig op in mijn kas ('s winters 
ongeveer 3-5 °C). Medio '87 onstond de eerste zijscheut. In '88 kwamen er nog 
twee bij to t ... in '89 een ware explosie volgde van enkele tientallen zijscheuten. 
De hoogte van de plant bedroeg - en nu nog - 15 cm en heeft daarna geen 
zijscheuten meer ontwikkeld, alleen groeien ze nu.
Dat dit een spruitende soort is, was mij bekend, doch zou deze 'spruitexplosie' 
door het enten zijn gekomen en dus ook de langgerekte vorm? Hebben meer 
liefhebbers hier ervaring mee? Laat dit dan eens horen...!

Hokkelenbergstraat 8, 6444 AG Brunssum

Een sterk spruitende 
geënte Epithelantha 
micromeris

Foto van de 
schrijver
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OP DE GROEIPLAATSEN

OP ZOEK NAAR CACTUSSEN IN RIO GRANDE DO SUL, 
BRAZILIË ( 2 )

WOLF-RAINER ABRAHAM

Op de avond van nieuwjaarsdag namen wij afscheid van Antonio na op die dag 
nog de typegroeiplaats van N. stockingeri Prestlé bezocht te hebben, en reden 
richting Pinheiro Machado. Daar hadden we 's morgens problemen met slan
gen. Allereerst reden we twee keer over slangen die op de weg lagen. Toen we 
op een berg naar Wigginsia's zochten, aarzelde ik om op een stok te trappen 
omdat hij glansde. Toen hij zich terugtrok in de struiken, liep ik weg. Een half uur 
later overkwam Rudi bijna hetzelfde en we kregen toch wel enige angst, 
's Middags zagen we echter geen slangen meer en vergaten we weer onze 
reserves voor het hoge gras en het struikgewas. Wij bezochten de groeiplaat
sen van N. scopa var. xicoi Abraham en vonden daar ook G. denudatum (Lk. & 
O.) Pfeiffer en Fraileapygmaea (Speg.) Br. Et R. (WRA 535); deze laatste had ik 
bij vroegere bezoeken niet gezien.
Aansluitend reden we een zeer slechte weg in en kwamen we in een totaal 
verlaten gebied. Op een berg vonden we een voor ons onbekende Wigginsia 
met een apart uiterlijk. Later, in Corvo, konden we ook haar bloemen bewonde
ren; door de smalle petalen wijkt de bloem beduidend af van die van W. sellowii. 
Deze Wigginsia hebben we nimmer in groepen gevonden, maar wel verspreid 
over een groot gebied.
De vierde januari was zo'n dag waarop je 's avonds wenst dat je 's morgens 
maar niet was opgestaan, 's Morgens om 7 uur trok een dik wolkendek de 
hemel dicht en we wilden nog voor de regen cactussen zoeken. Dus 'vlogen' we 
weg zonder ontbijt... niet ver, want na twee kilometer wilde de motor niet meer. 
We wachtten de regen af, die niet al te heftig was, en toen ging Rudi op zoek 
naar de storing. De carburateur was het niet, tenslotte bleek de condensator 
van de contactpuntjes defect te zijn.
We kwamen toch nog bij de gewenste cactussen, maar konden niet verder 
rijden. Door de regen was de weg onberijdbaar geworden. We verzamelden 
nog een Frailea. Vervolgens wilde Rudi mij de groeiplaats van W. polyacantha 
laten zien. Juist toen we op de groeiplaats waren brak een enorm onweer los.

Frailea pygmaea 

WRA 535 groeit in de 

volle zon bij Notocactus 

scopa var. xicoi



Brasiliparodia 

spec. WRA 558 

is vermoedelijk 

een vorm of 

variëteit van 

B. buenekeri

Het zicht vanuit de auto was miserabel en het regende zo hard dat we bang 
waren dat de auto zou wegdrijven. Toen het minder werd gingen we met 
regenjassen aan op zoek naar de cactussen. Nat werden we wel, Wigginsia's 
vonden we niet. Bij dit weer met de laaghangende bewolking is oriëntering 
moeilijk; we gaven ons zoeken dan ook maar snel op en reden richting Corvo. 
De dag had nog een verrassing voor ons in petto die op ons af kwam zo'n 100 km 
voor Corvo. Bij het passeren van twee vrachtauto's ontstond zoveel onderdruk 
dat de voorruit van onze auto eruit sloeg. De rest van de rit moesten we het 
derhalve zonder voorruit doen, wat geen pretje was vanwege de nog steeds 
vallende regen en de vele insecten. Toch kwamen we in Corvo aan na een totale 
tocht van 4100 km. Het was heerlijk uitslapen geblazen.

Enkele dagen later, we waren weer goed uitgerust en hadden onze spullen 
gesorteerd, gingen we op weg naar de Aparados. Het eerste deel was de 
typegroeiplaats van N. linkii var. buenekeri Ritter. De groeiplaats is in de loop 
der jaren steeds kleiner geworden en thans in acuut gevaar. Ongeveer tien jaar 
geleden was er hier bij Garibaldi nog een tweede groeiplaats van deze variëteit. 
Deze tweede plek is echter verdwenen onder een laag beton en vormt thans het 
plein voor een kerk. De andere plek is thans in tweeën gedeeld door een straat; 
op het ene deel staat nu een woning en het andere gedeelte wordt gebruikt als 
vuilstort. Het is slechts een kwestie van tijd maar dan bestaan ook deze planten 
niet meer in de natuur.
In de Aparados zochten we Brasiliparodia alacriportana (Backbg. & Voll) Ritter, 
B. brevihamata (W. Hge.) Ritter, B. buenekeri var. intermedia Ritter en B. 
brevihamata var. mollispina Ritter; we vonden ze deels op de typegroeiplaat- 
sen, deels op nieuwe plekken. Ook de groeiplaats van B. brevihamata var. 
mollispina staat dicht voor haar totale vernietiging. Deze groeiplaats was al zeer 
klein en is thans nog maar 10 m2 groot. Het is helaas te verwachten, dat 
bouwwerkzaamheden in de nabije toekomst ook dit laatste stukje te gronde 
zullen richten.
Op vier plekken vonden wij B. buenekeri (Buin.) Ritter; op één groeiplaats 
waren de planten krachtig geel bedoornd (WRA 558). De systematische rang
orde van deze laatste is nog niet opgelost. De typegroeiplaats bezochten we in 
nevelig weer. Soms werd het wat lichter, soms trok het helemaal dicht. Om ons 
niet te vergissen, zetten we de autoradio aan op volle geluidssterkte. We
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Rudi Wermer Büneker op de groeiplaats van Erio- 
cactus warasii.
Op de achtergrond een Piptanthocereus spec.

Foto's van de schrijver

waadden door de kletsnatte weide naar de rotsen aan de afgrond, waarvan we 
door de nevel de bodem niet konden zien.
In Santa Catarina zochten we bijna de gehele dag naar B. catarinensis Ritter; 
we vonden ook de rotsen waar vele jaren geleden Rudi met zijn vader ze 
gevonden had, maar alle planten waren echter verdwenen. In gedrukte stem
ming gingen we daar weg. De volgende dag stond nog een bijzondere belevenis 
op het programma: Brasilicactus graessneri var. vacariensis n.n., die voor mij 
hetzelfde is als de var. stellatus Ritter. Rudi had op een rots in een fazenda 
duizenden planten ontdekt en hij had niet teveel gezegd toen hij van een grote 
belevenis sprak. Daar stonden ze, alleen, in groepen, spruitend op oudere 
leeftijd, hoe je het maar wensen kon. Eén werd een bril opgezet en gefotogra
feerd. Deze dikkop was werkelijk extreem: 15 cm diameter en 25 cm hoog. Na 
drie dagen en bijna 1000 km was deze uitstap voorbij.

Het bezoek aan Eriocactus warasii Ritter was een van de hoogtepunten van de 
reis en tegelijk de laatste cactusactiviteit. De groeiplaats van E. warasii is 
moeilijk te bereiken. Het was niet zo warm, maar in het bos waar we doorheen 
moesten, was het door de kort daarvoor gevallen regen zeer zwoel en het 
rotspuin aan de voet van de rotswand waaraan E. warasii groeit, was zeer fijn en 
los. Mijn eerste klauterpoging eindigde in een val van 2 meter. De tweede bracht 
mij tot bij de cactussen, maar wel met knikkende knieën. Er hingen reusachtige 
groepen met zeker een lengte van 1,5 m, onbereikbaar, maar niet met de tele 
van het fototoestel. We verzamelden zaden en fotografeerden en filmden de 
planten. Toen we weer bij de auto terug waren, kon ik mijn hemd uitwringen, zo 
nat van het zweet was het. Het was het echter waard deze plek te hebben 
bezocht.
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De bevestiging van de retourvlucht in Porto Alegre werd gecombineerd met 
een bezoek aan de groeiplaatsen van Wigginsia leprosorum Ritter en Frailea 
itapuensisr\.r\. Zo kwam ertoch een eindeaan mijn derdeZuid-Amerika-reis. 35 
uur nadat ik het huis in Corvo verliet, stapte ik mijn huis in Hellerse (D.) binnen 
en kwam van 38°C in Rio de Janeiro in een onverwacht milde temperatuur van 
+ 5°C in Duitsland.
Zo'n reisverhaal laat zich gladjes lezen, is doorspekt met enkele avonturen maar 
kan eigenlijk niet de atmosfeer van zo'n reis weergeven. Wanneer men een berg 
in de brandende zon afzoekt en niets vindt en men gaat naar de volgende en 
vindt weer niets, dan wordt men op de derde al minder opmerkzaam en zweet 
nog meer. Dan komt echter het moment, dat men iets interessants ontdekt. 
Deze momenten zijn niet te beschrijven, men moet ze zelf beleven. Men moet 
echter ook deze heerlijke, subtropische natuur beleefd hebben, het dichte, 
bijna ondoordringbare bos, dat zo soortenrijk is maar arm aan individuen, de 
grote zwermen insecten waaronder de zo gehate 'mutucas' (grote steekvlie
gen) en wespen. Men moet ook de armoede van de mensen gezien hebben, die 
echter steeds de helpende hand bieden en een vriendelijkheid tegenover vreem
den opbrengen die wij in Europa niet meer kennen. Bijna altijd werden wij door 
wildvreemde mensen, die wij aanspraken om op hun land te zoeken naar 
cactussen, uitgenodigd voor chimarao (=  maté) soms zelfs voor een borrel of 
eten. Kunt u zich hier in Europa voorstellen dat je naar een boer gaat en hem 
vraagt of je naar brandnetels in zijn wei mag zoeken, en hij je nog voor het eten 
uitnodigt ook? Hij zou je regelrecht voor gek verklaren.
Voor alles moet men, en dat wil ik hier in 't bijzonder onderstrepen, zich het 
geduld en hulpvaardigheid van Rudi indenken, zonder wie deze reis onmogelijk 
was. Van hem heb ik zeer veel geleerd en niet alleen over cactussen. Zijn grote 
veldkennis, zijn uithoudingsvermogen op de vaak miserabele wegen en zijn 
vertrouwen hebben deze reis pas een succes laten worden. OK, zijn familie 
houdt zich al ruim 60 jaar bezig met cactussen en hij is er zogezegd mee 
opgegroeid. Alles bij elkaar waren de uitgangspunten bijna optimaal. We reden 
met een VW-bus, kookten op een gasbrander, sliepen in de bus en waren dus 
niet afhankelijk van hotels en restaurants. Het is prachtig om midden in de 
natuur, zoals bij een beek, te overnachten, daar een vuur te maken en rijst met 
zwarte bonen, worst en tomatensalade te eten. Maar ik wilde u niet over onze 
eetprogramma's berichten, wel van deze tocht, haar moeilijkheden, tegensla
gen, successen en natuurlijk de cactussen.

Vertaling: Ludwig Bercht 

Sandweg 2, D3171 Hillerse

Na een regen
bui ontaarde 
een rit over de 
onverharde wegen 
in een modderbad.
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M ESEM BRYAN TH EM ACEAE (LXXIII en slot)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAFf

128. Vanzijlia L. Bolus
(ter ere van Dorothy van Zijl).

Vanzijlia is een geslacht van laagblijvende, struikvormige Mesems, waarvan 
de dunne stengeltjes liggend en/of kruipend zijn. De bladeren verschijnen in 
twee achtereenvolgende vormen. Eerst zijn er een paar blaadjes, rond of 
ovaal, nagenoeg geheel met elkaar vergroeid, met of zonder uitstekende 
bladpuntjes. Later groeien vanuit deze kleine bolvormige bladparen, paren 
van min of meer cylindervormige langere bladeren, alleen aan de basis met 
elkaar vergroeid. Veelal zijn deze gladde bladeren gestippeld. De lengte is 
ongeveer 1 5 mm en de diameter 4 mm.
De bloemen verschijnen solitair en zijn, voor deze kleine plantjes, zeer groot, 
wel tot 6 cm in diameter. Bloemkleur wit tot purperroze.
Alhoewel Vanzijlia's goed buiten in de tuin kunnen worden gekweekt, kun
nen we ze beter in de kas, of liever nog in de platte bak houden. Ze worden 
dan beter beschermd tegen aanhoudende regen. Teveel vocht doet de plan
ten te week opgroeien. EHet gedrongen karakter gaat dan verloren.
De plantjes verlangen een zandig, goed doorlatend grondmengsel van 1 
deel grof zand en 2 delen goede potgrond, aangevuld met een kleine hoe
veelheid korrelige klei.
Vermeerdering door zaaien of stekken op de gebruikelijke wijze.
Van het geslacht zijn drie soorten beschreven, namelijk V. angustipetala, 
lichtroze tot w it bloeiend, 4-6 cm doorsnee; V. annulata, zachtroze, 5 cm 
doorsnee; V. rostella, purperroze, 3 cm doorsnee.
EHet natuurlijke groeigebied ligt aan de westkust van de Kaapprovincie, in het 
Vanrhijnsdorp-district.

129. Wooleya L. Bolus
(ter ere van C.H.F. Wooley)

Het geslacht Wooleya is monotypisch met als enige soort W. farinosa. Het 
is een rechtop groeiende, stugge struik die behoorlijke afmetingen kan aan
nemen. De bladeren staan recht omhoog of iets afstaand, zijn in doorsnee 
ongeveer driehoekig met een ronde onderzijde, van boven afgeplat en voor
zien van een stompe punt. De bladkleur is blauwgrijsachtig groen.
De bloemen zijn eindstandig en verschijnen solitair, heel lichtroze van kleur 
en ongeveer 1 5 mm in doorsnee. De plant komt echter niet gemakkelijk in 
bloei.
's Zomers kan Wooleya farinosa (zie foto op de achterpagina) buiten gekweekt 
worden opeen zonnig plekje in de tuin. Voorkeur verdient echter een plaatsje in 
de platte bak. 's Winters geheel droog houden.
Hij kan gezaaid worden, do^h vermeerdering door stekken is ook mogelijk, 
hoewel de stekken moeilijk bewortelen.
De plant is afkomstig uit een klein gebied aan de noordwestkust van de 
Kaapprovincie.
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Zeuktophyllum 
suppositum, 
naar Herre

130. Zeuktophyllum N E. Brown
(afgeleid van zeuktos = verbinding en phyllon = blad).

Het laatste geslacht uit de alfabetische reeks geslachten van Mesembryan- 
themaceae is ook weer monotypisch met als enige soort Zeuktophyllum 
suppositum. Dit is een robuuste, kleine halfstruik van ongeveer 1 0 cm 
hoog. Hij heeft een houtige stam; de zijtakjes zijn bezet met 4-6 dicht opeen- 
staande bladeren. De bladeren zijn aan de basis voor een klein deel met elkaar 
vergroeid, dikvlezig en in doorsnee driehoekig, aan de punt enigszins samenge
drukt, duidelijk gekield. Ze zijn glad, zonder wratten of vlekken en blauwachtig 
van kleur.
De bloemen zijn ongeveer 3 cm in diameter, solitair, met een korte bloemsteel 
en zijn geel-roze gekleurd.
De plant is vermoedelijk niet in cultuur. Mocht u hem evenwel in bezit krij
gen, dan lijkt het waarschijnlijk dat, afgaande op de verschijningsvorm en op 
het gebied van herkomst, de plant vrij droog qekweekt moet worden. 
Grondmengsel: half grof zand en half potgrond.
's Zomers op een zonnig plaatsje in de kas of platte bak; 's winters droog. 
Het natuurlijke verspreidingsgebied bevindt zich in de Kaapprovincie, Kleine 
Karroo, Riversdale-district.

F. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 
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INDEX PLANTENNAM EN

De vetgedrukte paginanummers verwijzen naar een afbeelding, de half 
vetgedrukte plantennamen verwijzen naar een nieuwbeschrijving of 
nieuwe combinatie

Acacia tortilis 166
Adenium obesum 170
Aeonium tabuliforme 40
Agave americana 259
Agave americana oaxacensis 259
Agave arizonica 91
Agave artgiesiana 150
Agave attenuata 91,258
Agave bracteosa 147, 258
Agave capensis 259
Agave chiapensis 259
Agave celsii 90
Agave colimana 150
Agave dasylirioides 147
Agave durangensis 259
Agave ellemeetiana 258
Agave felgeri 145, 147,148-150
Agave filifera 148
Agave geminiflora 150
Agave gigantensis 259
Agave grijalvensis 259
Agave guadalajarana 259
Agave guiengola 257, 258, 259, 260
Agave horrida perotensis 259
Agave impressa 148
Agave multifilifera 150
Agave nayaritensis 259
Agave neomexicana 259
Agave nizandensis 89-91, 148, 258, 259
Agave oroensis 259
Agave ornithobroma 150
Agave panamana 259
Agave parrasana 259
Agave parryi huachucensis 259
Agave parviflora 147
Agave peacockii 90
Agave pendula 90
Agave pelona 148
Agave pedunculifera 91
Agave polianthiflora 147,150
Agave potatorum 91
Agave potrerana 259
Agave scabra maderensis 259
Agave scabra potosiensis 259

Agave scabra zarcensis 259 
Agave schidigera 147,149 
Agave schottii 147 
Agave striata falcata 90 
Agave toumeyana 147 
Agave utahensis 91,259 
Agave utahensis kaibabensis 259 
Agave utahensis nevadensis 259 
Agave vilmoriniana 91 
Agave vizcainoensis 259 
Aloe vera 168 
Anacampseros meyeri 42 
Anacampseros tomentosa crinita 42 
Ancistrocactus 234, 235 
Anthurium coriaceum 136 
Aptenia cordifolia 4 
Ariocarpus 234 
Ariocarpus fissuratus 7 
Ariocarpus kotschoubeyanus 7 
Ariocarpus retusus 7 
Ariocarpus spec. 7 
Arrojodoa penicillata 86094 112,113 
Arrojodoa penicillata spinosior 137, 138, 

195
Ascochyta opuntiae 184 
Astrophytum asterias7 ,132 
Astrophytum capricorne 7 
Astrophytum myriostigma 7, 240
Austrocephalocereus (Backbg.) Braun 
& Esteves comb. nov. 65
Austrocephalocereus albicephalus 

62-66
Austrocephalocereus dolichosperma- 

ticus 62
Austrocephalocereus dybowski 62 
Austrocephalocereus lehmannianus 66 
Austrocephalocereus polyanthus 63 
Austrocephalocereus purpureus 62-64 
Austrocephalocereus streckeri 62 
Austrocylindropuntia 33 
Aylostera minuscula 241 
Aylostera muscula 41 
Azureocereus hertlingianus 188 
Billbergia spec. 70

I



Brasilicactus graessnèri 105 
Brasilicactus graessneri stellatus 268 
Brasilicactus graessneri vacariensis 268 
Brasilicereus phaeacanthus 16,136-137 
Brasiliparodia alacriportana 267 
Brasiliparodia brevihamata 267 
Brasiliparodia brevihamata mollispina 

267
Brasiliparodia buenekeri 105, 267 
Brasiliparodia buenekeri intermedia 267 
Brasiliparodia catarinensis 268 
Brasiliparodia spec. WRA 558268 
Bromelia serra 16 
Browningia candelaris 188 
Buiningia aurea 137,138, 195 
Buiningia brevicylindrica 136, 194 
Buiningia purpurea 86217136, 137 
Cactus mammillaris 262 
Cactus langsdorfii 27 
Caralluma aucheriana 167 
Caralluma penicillata 49,165,166, 168, 

169
Caralluma spec. 1 167
Caralluma spec. 2 170
Carpobrotus eduiis 4
Carpobrotus edulis rubescens 4
Carpobrotus edulis chrysophthalmus 4
Carpobrotus glaucescens 4
Carruanthus 115
Catasetum spec. 136
Cephalocereus lehmannianus 66
Cephalocereus polyanthus 63
Cephalocereus purpureus 63
Cephalocereus senilis 131,241
Cereus jamacaru 16
Cereus jamacaru 86112 113
Cereus purpureus 66
Ceropegia africana 43
Ceropegia ampliata 43
Ceropegia arabica 43
Ceropegia armandii 43
Ceropegia bosseri 43
Ceropegia bulbosa 43
Ceropegia cimiciodora 43
Ceropegia dichotoma 43
Ceropegia dimorpha 43
Ceropegia elegans 43
Ceropegia fusca 43
Ceropegia haygarthii 43, 44
Ceropegia juncea 43, 44
Ceropegia leroyi 43
Ceropegia linearis woodii 43, 54

Ceropegia meleagris43 
Ceropegia pachystelma 43 
Ceropegia rendallii 43 
Ceropegia robynsiana 43 
Ceropegia rupicola 43 
Ceropegia sandersonii 43, 54 
Ceropegia stapeliiformis 43 
Ceropegia superba 43 
Ceropegia woodii 43 
Chamaecereus silvestrii 193 
Cheiridopsis 182 
Chorisia speciosa 138 
Cladosporium cladosporioides 183 
Cleistocactus 7 
Cleistocactus baumannii 9 
Cleistocactus hyalacanthus 9 
Cleistocactus strausii 9 
Cochemiea 247
Coleocephalocereus albicephalus 66 
Coleocephalocereus decumbens 195 
Coleocephalocereus goebelianus 65 
Coleocephalocereus lehmannianus 66 
Conophytum uvaeforme225 
Coryphantha 7, 234 
Coryphantha asterias 192 
Coryphantha macromeris 235, 236, 241 
Coryphantha vjvipara buoflama 235,

236
Cosmea spec. 22 
Diplodia opuntiae 184 
Discocactus horstii 195 
Disphyma crassifolium 1, 4, 5 
Drimia kirkii 42
Drosanthemum floribundum 4 
Echinocactus anisitsii 253 
Echinocactus grusonii 256 
Echinocactus grusonii alba 192 
Echinocactus grusonii brevispina 192 
Echinocactus muricatus 139 
Echinocactus polyacanthus 27 
Echinocereus 7 
Echinocereus grusonii 151 
Echinocereus longisetus Lau 1538192 
Echinocereus pentalophus 116 
Echinocereus pentalophus procumbens 

13-14
Echinofossulocactus coptogonus 42 
Echinofossulocactus vaupelianus 192 
Echinomastus 7, 214 
Echinopsis 159,189 
Echinopsis eyriesii 13-14,151 
Edithcolea grandis 53

II



Encephalocarpusstrobiliformis 133,192 
Epiphyllum grandiflorum 240 
Epiphyllum phyllanthus 240 
Epithelantha 7
Epithelantha micromeris 132, 265 
Epiphyllanthus microsphaericus 152 
Epiphyllopsis gaertneri 152 
Erepsia heteropetala 4 
Eriocactus magnificus 219 
Eriocactus warasii 268 
Eriocereus bonplandii 151 
Eriocereus jusbertii 12 13-15, 151, 189, 

265
Eriosyce 214 
Erythrina falcata 195 
Erythrorhipsalis pilocarpa 240 
Escobaria 234 
Escobaria chaffeyi 236 
Escobaria missouriensis 241 
Escobaria robbinsorum 241 
Escobaria strobiliformis 133 
Escobaria tuberculosa 236 
Euphorbia caput-medusae 109 
Euphorbia handiensis 123, 124, 125 
Euphorbia lophogona 110 
Euphorbia milii 75,110 
Euphorbia milii tananarive 110 
Ferocactus 234, 236 
Ferocactus acanthodes 241 
Fockea angustifolia 99,100 
Fockea edulis 97, 99-101 
Fockea tugalensis 99,100 
Frailea 185
Frailea alacriportana 28 
Frailea itapuensis 269 
Frailea pygmaea WRA 535 266 
Gibbaeum 182 
Giandulicactus 234 
Gloeosporium spec. 184 
Guelzowianae A. Keizer ser. nov. 125 
Gymnocactus 7 
Gymnocalycium 186 
Gymnocalycium achirasense 118 
Gymnocalycium andreae 42,190, 239 
Gymnocalycium anisitsii 253-255 
Gymnocalycium artigas 129,172 
Gymnocalycium artigas PR 52A 172 
Gymnocalycium asterium 192 
Gymnocalycium asterium paucispinum 

192
Gymnocalycium bicolor 21 
Gymnocalycium borthii 117

Gymnocalycium bruchii 173 
Gymnocalycium buenekeri 172, 230 
Gymnocalycium damsii 253, 255 
Gymnocalycium damsii centrispinum 

254
Gymnocalycium damsii multiproliferum 

254
Gymnocalycium damsii rotundulum 254 
Gymnocalycium damsii torulosum 254 
Gymnocalycium damsii tucavocense

254
Gymnocalycium denudatum 58, 59,

129, 130, 173,174, 215-218,266 
Gymnocalycium denudatum PR 289 

217, 218
Gymnocalycium denudatum PR 290 

173,217
Gymnocalycium denudatum PR 369 218 
Gymnocalycium denudatum PR 421 218 
Gymnocalycium denudatum PR 486 

216, 218
Gymnocalycium denudatum PR 507 68,

217
Gymnocalycium denudatum PR 527 228 
Gymnocalycium denudatum PR 593 218 
Gymnocalycium denudatum backeber- 

gii 230
Gymnocalycium denudatum para- 
guayense 227-229
Gymnocalycium eurypleurum LB 69 

249, 255, 256
Gymnocalycium fleischerianum 228, 

229, 230, 252
Gymnocalycium fleischerianum AA 1 

229,230
Gymnocalycium gibbosum 117 
Gymnocalycium griseopallidum 192,

255
Gymnocalycium horstii 58, 59,172, 229, 

230
Gymnocalycium hyptiacanthum 129 
Gymnocalycium leeanum 129 
Gymnocalycium matoense 254 
Gymnocalycium megalothelos 230 
Gymnocalycium megatae 253 
Gymnocalycium mostii 21 
Gymnocalycium netrelianum 129 
Gymnocalycium paraguayense 230, 252 
Gymnocalycium pseudomalacocarpus 

255
Gymnocalycium rauschii 59,130 
Gymnocalycium saglione 117

III



Gymnocalycium schickendantzii 117 
Gymnocalycium schroederianum 59, 

130
Gymnocalycium spec. 129 
Gymnocalycium spec. PR 259229 
Gymnocalycium spec. PR 284 228 
Gymnocalycium spec. PR 291 173,174 
Gymnocalycium spec. PR 529 229 
Gymnocalycium spec. PR 544 57 
Gymnocalycium spec. PR 545 228 
Gymnocalycium spec. PR 574 174 
Gymnocalycium spec. Schl 101173 
Gymnocalycium spec. Schl 102129 
Gymnocalycium spec. Schl 125128 
Gymnocalycium uruguayense 58, 59, 

128-130,172,174
Gymnocalycium uruguayense rosada 

130
Gymnocalycium uruguayense rosada 

Schl 114172
Gymnocalycium valnicekianum 20, 21, 

22
Hamatocactus 234, 236 
Hamatocactus setispinus 236 
Hylocereus 159,189 
Hylocereus calcaratus 240 
Ibervillea tenuisecta 42 
Lampranthus falciformis 4, 5 
Lampranthus roseus 4, 5 
Lepidocoryphantha macromeris 235, 
236

Lepismium cruciforme 219 
Leuchtenbergia principis 75,131, 241 
Lithops 214
Lobivia huascha crassicaulis 22 
Lophocereus schottii 192 
Lophophora 7 
Lophophora williamsii 132 
Lophophora williamsii texensis 42 
Loranthaceae 22 
Machaerocereus eruca 132 
Maerua crassifolia 166 
Malacocarpus bezrucii 75 
Mammillaria 79-84 
Mammillaria albilanata 206 
Mammillaria angelensis 160 
Mammillaria auriceps 206 
Mammillaria aureilanata 133 
Mammillaria aylostera 79 
Mammillaria balsasoides 79 
Mammillaria balsasensis 79 
Mammillaria barkeri 79

Mammillaria baumii 80 
Mammillaria bella 204, 205, 206 
Mammillaria beneckei 79, 82 
Mammillaria blossfeldiana 159 
Mammillaria bocasana 127,159 
Mammillaria bombycina 157,159 
Mammillaria boolii 159 
Mammillaria bullardiana 42 
Mammillaria camptotricha 161 
Mammillaria candida 82 
Mammillaria carmenae 157,159,161, 

240
Mammillaria carnea 263 
Mammillaria chica 142 
Mammillaria coahuilensis 192, 262 
Mammillaria colombiana 204 
Mammillaria colonensis 79 
Mammillaria compressa 262 
Mammillaria crucigera 206 
Mammillaria decipiens 161 
Mammillaria deherdtiana 79,126,127, 

157,158
Mammillaria deherdtiana dodsonii 157,

158
Mammillaria dioica 159 
Mammillaria discolor 203 
Mammillaria dixanthocentron 162, 164, 

204, 206
Mammillaria elegans 206 
Mammillaria elongata 158,160, 236, 240 
Mammillaria eriacantha 204 
Mammillaria fraileana 162 
Mammillaria fuauxiana 206 
Mammillaria gasseriana 12,142 
Mammillaria geminispina 262 
Mammillaria glassii 159 
Mammillaria gracilis 159 
Mammillaria guelzowiana 126,127,157,

159
Mammillaria guiengolensis 79 
Mammillaria haageana 206 
Mammillaria hahniana 261 
Mammillaria halbingeri 206 
Mammillaria hernandezii 79,127,141, 

158,200
Mammillaria herrerae 160 
Mammillaria heyderi 262 
Mammillaria huitzilopochtli 206 
Mammillaria humboldtii 79,161 
Mammillaria hutchinsoniana 42 
Mammillaria karwinskiana 263 
Mammillaria kraehenbuehlii 160

IV



Mammillaria insularis 159 
Mammillaria lasiacantha 142, 160 
Mammillaria longiflora 126, 158 
Mammillaria longimamma 82 
Mammillaria magellanii 160 
Mammillaria magnifica 204 
Mammillaria magnimamma 79, 261,262 
Mammillaria mammillaris 262 
Mammillaria maritima 81 
Mammillaria marksiana 
Mammillaria matudae204 
Mammillaria mercadensis 79 
Mammillaria microcarpa sheldonii 61 
Mammillaria microhelia 204 
Mammillaria microthele261,262 
Mammillaria milleri 159 
Mammillaria mystax 45, 263, 264 
Mammillaria napina 125-127,158 
Mammillaria nejapensis 263 
Mammillaria nelsonii 79 
Mammillaria nivosa 262 
Mammillaria nunezii 204, 206 
Mammillaria oteroi 141 
Mammillaria parkinsonii 79, 261 
Mammillaria pectinifera 160,161 
Mammillaria pennispinosa 131,159 
Mammillaria perbella 262 
Mammillaria perezdelarosae 142,159 
Mammillaria petrophyla 262 
Mammillaria pilcayensis 204, 206 
Mammillaria plumosa 132,159 
Mammillaria polythele 203 
Mammillaria poselgeri 82 
Mammillaria pottsii 160 
Mammillaria pringlei 203, 206 
Mammillaria prolifera 159, 236, 239, 240 
Mammillaria reppenhagenii 206 
Mammillaria rhodantha 79, 82, 203, 206 
Mammillaria rhodantha ruberrima 203 
Mammillaria saboae 126,158 
Mammillaria schiedeana 157 
Mammillaria schumannii 159 
Mammiliaria schwarzii 159 
Mammillaria senilis 82 
Mammillaria sheldonii 61,159 
Mammillaria simplex 262 
Mammillaria solisioides 127,179, 200 
Mammillaria sonorensis Rio Erotu 42 
Mammillaria sphacelata 160 
Mammillaria spec. Nova Joa 192 
Mammillaria spinosissima 204, 205, 206 
Mammillaria surculosa 82

Mammillaria swinglei 61 
Mammillaria tayloriana 79 
Mammillaria tegelbergiana 206 
Mammillaria tetrancistra 12 
Mammillaria theresae 79,126,131, 157,

158
Mammillaria tonalensis 160 
Mammillaria uncinata 262 
Mammillaria viescensis 79,142 
Mammillaria wildii 82, 157,159 
Mammillaria woodsii 240, 261 
Mammillaria wiesingeri 203 
Mammillaria wrightii 157, 241 
Mammillaria zeilmanniana 79, 82, 142,

159
Matucana madisoniorum paucispina

191
Melocactus 16, 232 
Melocactus azulensis 136 
Melocactus azulensis multiceps 137-138 
Melocactus conoideus 46 
Melocactus disciformis46 
Melocactus ernestii 111, 112 
Melocactus glauxianus 195 
Melocactus iacuensis 16 
Melocactus lensselinkianus 137,138, 

195
Melocactus longispinus 15, 16,17, 68,

69
Melocactus oreas rubrisaetosus 70 
Melocactus rubrisaetosus 16, 70 
Melocactus salvadorensis 16,111,112, 

113,138
Melocactus saxicola 177 
Melocactus spec. 86114111 
Melocactus violaceus 70 
Micranthocereus albicephalus 63, 64,

65
Micranthocereus aureispinus 62, 66 
Micranthocereus auri-azureus 66 
Micranthocereus densif lorus 66 
Micranthocereus flaviflorus 66 
Micranthocereus haematocarpus 66 
Micranthocereus lehmannianus 66 
Micranthocereus monteazulensis 62, 66 
Micranthocereus polyanthus66 
Micranthocereus purpureus 63, 64-66 
Micranthocereus ruficeps 66 
Micranthocereus streckeri 62, 66 
Micranthocereus uilianus 66 
Micranthocereus violaciflorus 62, 66 
Napinae A. Keizer ser. nov. 125

V



Neobesseya 234
Neodawsonia apicicephalum 258 
Neoregelia spec. 16 
Nizandensae (Ullr.)Ullr. sect. nov. 144 
Nizandensae Ullr. ser. nov. 91
Notocactus 186, 206, 234 
Notocactus acutus 220 
Notocactus apricus 139 
Notocactus arnoustianus 220 
Notocactus bommeljei 139 
Notocactus concinnus 139 
Notocactus cristatoides 220 
Notocactus curvispinus 220 
Notocactus fuscus 223 
Notocactus gutierrezii 201 
Notocactus leprosorum 29 
Notocactus linkii 220 
Notocactus linkii buenekeri 267 
Notocactus macambariensis 222, 223 
Notocactus mammulosus 220, 222 
Notocactus mammulosus gracilispinus 

222
Notocactus megapotamicus 220 
Notocactus militaris 221 
Notocactus muricatus 139,140 
Notocactus neohorstii 30 
Notocactus ottonis 28, 220 
Notocactus oxycostatus219, 220 
Notocactus polyacanthus 25-27, 28, 29, 

30
Notocactus proliferum 29 
Notocactus rauschii 221,223 
Notocactus ritteranus 220 
Notocactus rubropedatus 220 
Notocactus securituberculatus 220 
Notocactus scopa xicoi 266 
Notocactus stockingeri 266 
Notocactus submammulosus 22 
Obregcjnia denegrii 7,133 
Opuntia 16, 238, 241 
Opuntia albiflora 33, 34 
Opuntia amyclaea 241 
Opuntia colubrina 37 
Opuntia curassavica 231,232, 233, 234 
Opuntia polyacantha 239, 240 
Opuntia inamoena 136,138 
Opuntia repens 231, 232 
Opuntia salmiana 33, 34 
Opuntia salmiana J L 204 33 
Opuntia salmiana albiflora 34 
Opuntia schickendantzii 33, 35, 36 
Opuntia schickendantzii JL 296 36

Opuntia spegazzinii JL 247 33, 36, 50 
Opuntia spec. 75,138 
Opuntia tephrocactoides 109 
Opuntia triacantha 233 
Opuntia verschaffeltii 133,134 
Orbeopsis lutea 52 
Oreocereus trollii 131 
Oscularia deltoides4 
Pachycereus pringlei 239 
Pachypodium baronii 246, 247 
Pachypodium brevicaule 244, 245 
Pachypodium rosulatum horombense 

247
Parodia 234 
Parodia campestra 85 
Parodia chrysacanthion 88 
Parodia hausteiniana 86 
Parodia mairanana 85-86 
Parodia maxima 88 
Parodia microsperma 85 
Parodia otuyensis87, 88 
Parodia penicillata 88 
Parodia penicillata nivosa 102 
Parodia schwebsiana 88 
Parodia suprema 85, 88 
Parodia tuberculata 86, 88 
Parodia yamparaezi 88 
Pediocactus bradyi 241 
Pediocactus despainii 241 
Pediocactus knowltonii 241 
Pediocactus paradinei 241 
Pediocactus simpsonii indranus 55 
Pediocactus winkleri 241 
Pelecyphora aselliformis 132 
Pelecyphora valdeziana 133 
Pereskia 186
Pereskiopsis 185-187, 189 
Pereskiopsis porteri 46 
Pereskiopsis velutina 46 
Phyllosticta conclava 184 
Pilosocereus gounellei 68 
Pilosocereus magnificus 137, 138,194 
Pilosocereus multicostatus 136 
Pilosocereus nigrispinus 137,197 
Pilosocereus pentaedrophorus 16,113 
Pilosocereus spec. 86116 68, 71,112 
Piptanthocereus spec. 268 
Porfiria schwartzii 262 
Rebutia 234
Rebutia margarethae 38-39 
Rebutia padcayensis 39 
Rebutia singularis 39

VI



Rhipsalidopsis gaertneri 104,152 
Rhipsalidopsis rosea 104,105, 106, 107,

108
Rhipsalidopsis rosea riograndensis
Prestlévar. nov. 104,105, 106, 107,108
Rhipsalis spec. 219
Rhipsalis teres 240
Ruschia caroli 4
Schlumbergera x buckleyi 152
Schlumbergera gaertneri 152
Schlumbergera russelliana 152
Schlumbergera truncata 152
Sclerocactus mesae-verdae 241
Sclerocactus spinosior 241
Selaginella lepidophylla 138
Selenicereus grandiflorus 106
Semnanthe 17
Semnanthe lacera 17,18
Septoria cacticola 184
Seticereus roezlii 42
Skiatophytum 18
Skiatophytum tripolium 18
Smicrostigma 19
Smicrostigma viride 19
Sphalmanthus 30
Sphalmanthus canaliculatus 30
Sphalmanthus fragilis 30
Sphalmanthus salmoneus 30
Stapel ia gigantea 53
Stayneria 31
Stayneria littlewoodii 31
Stayneria neilii 31
Stetsonia coryne 252
Stoeberia 32
Stoeberia beetzii 32
Stoeberia bicolorata 32
Stomatium 113
Stomatium jamesii 113
Strombocactusdisciformis7,133
Submatucana madisoniorum paucis-

pina 42
Sulcorebutia alba 241 
Synaptophyllum 115 
Synaptophyllum juttae 115 
Tephrocactus diadematus 131 
Tephrocactus ovallei 121, 122 
Thelocactus 7 
Thelocactus bicolor 93 
Thelocactus bicolor bolansis 94 
Thelocactus conothele 93, 94 
Thelocactus conothele argenteus 94 
Thelocactus heterochromus 42

Thelocactus lausseri 73, 92-94 
Tillandsia gardneri 68 
Tillandsia loliacea 138 
Tillandsia stricta 138 
Titanopsis 179 
Titanopsiscalcarea 179 
Titanopsis calcarea alboviridis 179 
Titanopsis luederitzii 179 
Titanopsis primosii 179 
Titanopsis schwantesii 179 
Tischleria 115
Toumeya papyracantha 131,241 
Trichocereus candicans 21 
Trichocereus pachanoi 187,189 
Trichocereus spachianus 187,189, 240 
Trichocereus spachianuscv. Hunga- 

ricus 151
Trichodiadema 180 
Trichodiadema barbata 181 
Trichodiadema bulbosum 181 
Trichodiadema densum 181 
Trichodiadema peersii 181 
Turbinicarpus laui 7
Turbinicarpus schmiedickeanus gracilis 

7
Turbinicarpus spec. 7 
Turbinicarpus swobodae 142 
Uebelmannia pectinifera 182,183 
Vanheerdea 182 
Vanheerdea angusta 182 
Vanheerdea divergens 182 
Vanheerdea primosii 182 
Vanheerdea roodiae181, 182 
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Vanzijlia annulata 270 
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Wigginsia sellowii 220, 266 
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Wigginsia spec. WRA 443 220, 221 
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