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1992 ... V oor succu len ta  een  
veelbelovend jaar...

Frits A.P. van T richt

Ied e r ja a r  p ro b eren  we m et bestaande  clichés toch  op  o rig ine le  
wijze het a lle rbeste  te  w ensen voor het hele jaa r. Ieder koestert 
wel zijn eigen speciale verw achtingen voor zo’n n ieuw jaa r. M aar 
ook  zijn e r  ieder ja a r  voorspellingen  en w ensen d ie  in de  p rak tijk  
schijnw erelden  o p ro ep en . N eem  nu  b ijvoorbeeld  het on d erw erp  
‘g ren zen ’. Terwijl m en in  O ost-E u ropa bezig is grenzen  o n d e r  de 
n o em er van 'de  ona lh an k e lijk h e id  en dem ocra tie  w eer o p  te ro e 
pen , is m en in het w esten bezig o n d e r  de  no em er van gem een 
schappelijke d em ocra tie  de  grenzen  te doen  vervagen, ja  zelfs op 
te heffen. Als je  d it nu  in een wens voor 1992 p ro b ee rt te verta
le n ,z o u  j e  k unnen  w ensen d a t sam enw erk ing  m et veren ig ingen  
m et gelijke doels te llingen  m aa r w ellicht ook eens in EEG ver
b an d  plaats kan v inden . V erder denk  ik aan  de F lo riade  1992 die 
in een gelukw ens voo r Succulen ta  zou kunnen  w orden  verwerkt. 
O p  deze w ere ld ten to o n ste llin g  zal ook onze veren ig ing  zijn ver
tegenw oord igd . De a fde ling  G ouda heeft, gesteund  d o o r ver
sch illende  afdelingen  u it de  ran d s tad , het voortouw  genom en  
om  onze veren ig ing  op  de  F lo riade  te p resen teren ! Zelf heb  ik 
h e t genoegen  gehad om  bij enkele besp rek ingen  en  bezoeken op 
de  bouw plaats getu ige te m ogen  zijn van datgene  wat d o o r 
enkele  leden  van onze veren ig ing  is gepresteerd . H ie rd o o r weet 
ik d a t he t eigenlijk  geen w ens m eer is, m aar een aan  zekerheid  
g ren zen d e  w aarsch ijn lijkheid  d a t Succulenta zich m et succes op 
de  F lo riade  zal p resen te ren . V oor de  laatste  wens heb ik ons tijd 
sch rift Succulenta als o n d erw erp  gekozen. Deze w ens is tw eele
dig; in de  eerste  p laa ts wil ik als voo rz itte r gaa rn e  het boetekleed 
aan trekken  om d a t het b es tu u r n ie t tijd ig  de afdelingen  en de 
leden  heeft g e ïn fo rm eerd  over de p lan n en  m et het tijdschrift. U 
m oet van mij aan n em en  d a t deze h e ro riën ta tie  en reo rgan isa tie  
om  versch illende red en en  ech t n od ig  was. Maar, w aarde leden, 
h e t b estu u r be looft u  p lech tig  da t d it so o rt om issies zoveel m oge
lijk w orden  voorkom en  en ik wens van ganser h a rte  dat u allen 
onze excuses aan v aa rd t. V erder wens ik dat al deze rep resen ta 
tieve v eran d erin g en  b e tre ffen d e  het tijd sch rift de  gedane m oeite  
w aard  zijn en d a t d it zal le iden  to t opb loei van onze vereniging 
Succulenta.

N am ens h e t b es tu u r een voorspoed ig  en gezond  1992, 

uw toegenegen  voo rz itte r



GYMNOCALYCIUM SUBSERIE  
MIHANOVICHIANA (2)

Ludwig Bercht

O p zijn tw eede reis (1903-1905) verzam elde 
A lberto  F rit  op  het re ch te r oevergebied  van 
de Rio Paraguay ongeveer te r  ho o g te  van 
P uerto  C asado  een aan ta l p lan ten  d ie  hem  
om bekend  w aren. Deze g ingen  helaas ver
lo ren , m aa r hij vond en ige tijd  la te r so o r t
gelijke p lan ten  op  een p lek zo’n 100 km 
noo rd e lijk er dan  de  eerste  v indp laa ts in 
een gebied  nab ij de  grens m et Bolivia (de 
g rens lag to en te rtijd  net boven Korte 
O lim po). Deze lage p lan ten  hebben  ten  
g rondslag  aan  de  n ieuw beschrijv ing van 
Echinocactus mihanovichii d o o r  F r it  en G iirke 
in 1905. Als m en de lite ra tu u r  naleest dan  
m oet m en aan n em en  d a t soortzu ivere  
nakom elingen  van deze p lan ten  n iet m eer 
bestaan . O ok in de  tijd  van P'rit w aren de 
so o rtech te  p lan ten  al snel schaars, zo n iet 
reeds verdw enen en daa ro m  heeft hij 
ge trach t d ie  p lan ten  opn ieuw  in de n a tu u r  
te verzam elen. V reugdevol was dan  ook dat 
hij op  zijn reis in 1927 ver van de  o o rs p ro n 
kelijke v indp laa tsen  een p o p u la tie  van 
p lan ten  o n td ek te  d ie  hem  zeer sterk  aan  G. 
mihanovichii d eden  h e rin n e re n . Hij trof 
deze p o p u la tie  aan  bij T oro A harach i in de 
A rgen tijn se  prov incie  C haco. Bij n ad e re  
b es tu d e rin g  in Tsjecho-Slow akijke w erden 
enkele verschillen geconsta teerd , hetgeen  
Pazout e rto e  d re e f  d it taxon  in 1948 als G. 
mihanovichii var. stenogonum te  beschrijven. 
De belangrijkste  verschillen  zouden  het 
g ro te re  p lan te lichaam  en de langere  b loem  
zijn.
In zijn K akteenlexikon beschrijft B ackeberg 
no g  een varië te it, nam elijk  G. mihanovichii 
vai. filacleljïense', B ackeberg geeft aan  dat 
deze p lan ten  d o o r  U nger bij F iladelfia 
gevonden zijn. De verschillen ten  opzich te

van de  typevariëteit zijn volgens de 
beschrijv ing  het langere  lichaam  en de  a a n 
w ezigheid van d o n k ere  stipjes in de e p i
derm is.
O n d e r  de  terech t n im m er beschreven varië- 
te itsnaam  chlorosticlum (F’R 1181) zijn p la n 
ten  en  zaad in o m lo o p  afkom stig  van 
m ateriaa l dat R itte r in 1963 verzam elde.
Hij geeft aan  d a t hij popu la ties van deze 
p lan ten  vond  160 km ten  w esten vanP uerto  
C asado , bij F iladelfia en van d a a r halver
wege n a a r  de  C erro  Leon. In zijn opvatting  
w aren  al deze po p u la ties  o n d e rlin g  gelijk 
en hij beschouw de deze ‘var. ch lo ro stic tum ’ 
w eer synon iem  aan  G. mihanovichii \ar.JUa- 
delfiense.

Gymnocalycium mihanovichii stenogonum
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In  1980 vond  h e t e ch tp a a r Piltz in de 
A rgen tijn se  p rov inc ie  C haco  een p o p u la tie  
van de na F rit  n ie t m eer in  d e  n a tu u r  aan - 
getroffen  G. mihanovichii var. stenogonum 
(P 242).
Van nog  recen te re  da tu m  zijn de  vondsten  
van A rzberger. Hij tro f  p o p u la tie s  van G. 
mihanovichii aan  bij F iladelfia - ook  Fried- 
rich, B uining, K noll en Esser h ad d en  h ie r 
m ihan o v ich ii-p o p u la ties  gevonden  - m aar 
eveneens vond hij p lan ten  van deze so o rt bij 
Fn. Mcal. E stigarrib ia , op  een  p laa ts zo ’n 
100 km noo rd e lijk  van F iladelfia  en  bij 
M adrejon . De d o o r  A rzberger gevonden 
p lan ten  heb  ik n o g  n ie t zelf k u n n en  b estu 
deren .
Als ik de beschrijv ingen  van de  genoem de 
varië te iten  k ritisch  beschouw  en d aa rin  het 
o n d e r  d ie  naam  aanw ezige p lan ten m a te ri-  
aal betrek , dan  is m ijn  h u id ig e  overtu ig ing  
dat geen van d ie  taxa deze ra n g o rd e  to e 
komt.
Ten w esten van he t versp re id ingsgeb ied  van 
G. mihanovichii ligt het g roeigeb ied  van G. 

friedrichii. Deze so o rt, d ie  bij de  n ieuw be- 
schrijv ing  als varië te it van G. mihanovichii 
w erd beschouw d, is v ern o em d  n a a r  de  v in 
d en , A dolfo  F ried rich . F ried rich  was in de 
jaren  d e rtig  c o rre sp o n d e n t in de  C haco- 
oo rlog , d ie  zich afspeelde tussen  Bolivia en 
Paraguay. T ijdens deze o o rlo g  o n td ek te  hij 
de p lan ten , m aa r na  de  o o rlo g  kon hij de 
v indp laa ts n ie t m eer te ru g v in d en  en to t op 
heden  zijn e r  geen p lan ten  gevonden  die 
volledig  overeenkom en m et h e t type. G ün- 
th e r  Moser, d ie  veel m et F ried rich  gecorres
p o n d e e rd  heeft, geeft aan  d a t de  
typev indplaats in de om geving  van Boyuibe 
in Bolivia zou liggen. S o o rtech t m ateriaa l 
o f  so o rtech te  nakom elingen , h ie ro n d e r  dus 
n ie t beg repen  d o o r  selectie verkregen  vor
m en, van G. friedrichii zijn w aarschijn lijk  
n ie t m eer in onze verzam elingen  aanw ezig. 

F ried rich  verzam elde van vele popu la ties 
zaad en la te r ook  p lan ten  en  d it g ing  vooral

Gymnocalydum friedrichii moserianum op de standplaats 
(boven, LB79) en in cultuur (onder)



n a a r de CSSR (en la te r ook in gro te  a an ta l
len n a a r  M oser). In Tsjecho-Slow akije w er
den  u it al d it m ateriaa l enkele variëteiten  
beschreven. S lechts van twee h iervan  ken
nen  we m et zekerheid  de groeiplaats, welke 
F riedrich  in la tere  ja ren  dan  ook m eer
m aals bezocht heeft, alleen of in gezelschap 
van o n d e r  an d e re  Esser, Knoll en B uining. 
Een goede reg iona le  variëteit is de bij 
T en ien te  Enciso g roe iende  G.friedrichii var. 
moserianum. O pvallend  bij deze variëteit 
zijn de zeer scherpe  ribben  en de frisgroene 
k leu r van de  bloem buis.
Bij En. Nueva A sunción groeit de var. albi- 
florum. O fschoon  de m eeste p lan ten  in d e r
d aad  een vrijwel w itte bloem  bezitten, 
kom en ook lichtroze b loem en voor. De 
dw arsb an d tek en in g  is bij deze variëteit zeer 
opvallend.
In het g rensgeb ied  m et Bolivia vonden 
F ried rich  en B u in ing  nog  enkele popu la ties 
van G.friedrichii; we kennen deze o n d e r de 
veldnum m ers H U  311,312 en  313 m et als 
p rov isorische nam en resp. var. chacoanum, 
var. mendozaen.se en var. bolivianum. Een 
n ad ere  s tud ie  aan  deze p lan ten  is nog  niet 
u itgevoerd.
Bij de  C erro  Leon vond  R itter p lan ten  d ie 
hij besch reef als Gymnocalycium stenopleu- 
rum. L ater kon Arz.berger deze vondst 
bevestigen (AA 100), R itte r geeft zelf al aan 
dat e r een g ro te  verw antschap bestaat tu s
sen G. stenopleurum en G.friedrichii. N aar 
m ijn  m en in g  is de  verw antschap vooral m et 
G. friedrichii var. moserianum zeer nauw.
1’iltz, M etzing en au teu r dezes vonden  zo 'n  
110 km ten n o o rd e n  van M ariscal Estigar- 
riba  rich tin g  C erro  Leon p lan ten  d ie  vol
gens ons b eh o ren  to t G. friedrichii var. 
moserianum. D it m aakt eens te m eer de 
nauw e verw antschap tussen beide taxa 
acceptabel.
Tot zover de s tand  van het ogenblik  met 
be trekk ing  to t de  so o rten  en varië te iten  die 
to t de subserie  Mihanovichiana w orden

gerekend. A lvorens korte  karak teristieken  
te geven van de genoem de so o rten  wil ik 
voor de ge ïn teresseerden  no g  even de 
an d e re  C ym no’s noem en  w aarvan we zeker 
weten dat ze in Paraguay voorkom en. H et 
zijn G. megatae (tudae), G. pflanzii, G. paedio- 
philum , G. paraguayen.se en G. jleischerianum. 
De karakterstieken van de v ier goede so o r
ten lu iden:
G. anisitsii/damsii: L ichaam  frisgroen , vaak 
m et donkere  kin o n d e r  het a reoo l; bloem - 
k leur variabel van wit to t donkerroze, 
afhankelijk  van de p lan t, de hoeveelheid 
licht en tijd van het jaar; v rucht spoelvor- 
mig, groen , bij rijp h e id  verk leu rend  to t vio
let; som m ige vorm en sp ru iten  zeer 
overvloedig.
G. eurypleurum: P lan t m et sterk afgevlakte 
ribben  en h arde , a fs taande do o rn s ; bloem  
(licht)roz.e; b loem buis zeer kort; v rucht 
b ijna bo lvorm ig  en vuurrood ; p lan t sp ru it 
niet.

Gymnocalycium mihanovichii piraretaense
Foto's van de schrijver



G. mihanovichii: P lan ten  vlak to t ko rt zu il
vorm ig, op  hoge o u d e rd o m  som s m et n e i
g ing  to t sp ru iten ; dw arsteken ing  n ie t zo 
opvallend ; de  b loem  is bij volle an th ese  
slechts w einig  geo p en d  w aarbij h o o g u it de 
stem pel te zien  is; b lo em k leu r geelg roen  o f 
g roengeel m et een  m eestal b red e  b ru in e  
m id d en streep ; vruch t spoelvorm ig  en bij 
rijp h e id  v io letrood .
G. friedrichii: P lan ten  vlak to t k o rt zuilvor
m ig en  m eer ne ig ing  to t sp ru iten  d an  G. 
mihanovichii; lichaam  m eestal d o n k e r van

k leur (in de tin ten  groen , b ru in  o f  violet); 
dw arsteken ing  vooral bij jo n g e  p lan ten  zeer 
opvallend; b loem  gaat bij volle an th ese  vol
ledig  open; b loem k leu r van w it to t d iep- 
rose; v ruch t als bij G. mihanovichii.
Tot slo t iets over de  cultuur. H et is aan  te 
bevelen de  p lan ten  te kweken in een b ijna 
hum usvrij substraa t. O ok is aan  te rad en  
enkele p lan ten  te en ten , zodat m en  e r zeker 
van is een  bep aa ld e  so o rt o f v arië te it te 
b eh ouden .

MAMMILLARIA SCHUMANNII VAR. 
GLOBOSA

Jan Jaap de Morree

Mammillaria schumanni is een groot- 

bloemige mammillaria van het schierei

land Baja California in Mexico. De plant 

die al decennialang in verzamelingen 

voorkomt als Bartschella schumannii is 

een spruitende plant uit de serie Ancis- 

tracanthae (of Megastigmatae sensu 

Neutelings) met lichtroze bloemen.

De a p a rte  vorm  van de  tepels o n d ersch e id t 
de  p lan t van a n d e re  se riegeno ten . De 
stom pe bobbels m et een  b lauw groene k leur 
zijn bezet m et h a rd e  ra n d d o o rn s  en  een 
gehaak te  m id d e n d o o rn .
S inds ko rt ben  ik in  he t bezit van een 
n ieuw e varië te it van deze p lan t. In  vergelij
k ing  m et het vanouds bekende m ateriaa l 
zijn e r  aanzien lijke verschillen. Zoals de 
varië te itsnaam  al aangeeft, is het p lan teli- 
chaam  bo lvorm ig  in  p laa ts van lang  c ilin 
dervorm ig . Een vergelijk ing is te  trekken 
m et p lan ten  van de so o rt Mammillaria bloss- 

feldiana. H ie r bestaan  ook  p lan ten  d ie  een 
lange c ilin d e rv o rm  heb b en  (Af. blossfeldiana 
var. shurliana) en p lan ten  d ie  m eer bo lvo r
m ig blijven (M. blossfeldiana var. blossfel
diana).



Bij Af. schumanii wijzen de  afzonderlijke 
sp ru iten  aan  de p la n t als v ingers de  ru im te  
in, m aa r bij de  g lobosa w ord t h e t een 
g ed rongen  groep.
H et opvallendste  kenm erk  is ech te r de 
to taa l afw ijkende b loem kleur. Bij de 
gew one schum anii v ariëert deze van een 
roze-w it gestreep te  pyjam a to t licht lila. Bij 
de  g lobosa is de  b loem  van een  u itzo n d e r
lijk m oo ie  paarsv io le tte  kleur. Deze k leu r is 
d aarom  zo b ijzo n d er o m d a t p lan ten  u it de 
serie  Ancistracanthae zich m et overw egend 
w itte en roze b loem en  too ien . Hoewel ze 
stuk voo r stuk m oo ie  g ro te  b loem en  d ra 
gen, is e r  bij al d ie  h aak d o o rn ig en  toch 
sprake van een zekere m ate  van een to n ig 
heid . Af. schumannii, Ai. boolii, M. insularis,
Af. sheldonii, Af. milleri, Af. mazatlanensis; de 
ene  pyjam a na de  an d ere . T erecht zult u 
opm erken  d a t de au teu r zich als een blasé 
ind iv idu  opstelt, aangezien  velen al ju ich en  
als bovengenoem de p lan ten  in  h u n  bezit 
kom en en dan  ook nog  overdad ig  gaan

b loeien . M aar h e t is n e t als m et elke dag 
slagroom , op  den  d u u r raak  je  e r  aan  
gew end en  zou h e t zelfs k u n n en  gaan 
tegenstaan .
W elnu, voo r de verw ende verzam elaar heeft 
de  Baja dus een succulen te  verrassing  m et 
een to taal afw ijkende b loem kleur.

Mammillaria schumanii var. globosa Foto van de schrijver



DE SAGUARO, EEN AVONTUUR
Ben Kahmann

Na vele jaren dromen (en sparen) is het er 

eindelijk van gekomen! En het was fan

tastisch, het was nog veel adembene- 

mender dan we hadden verwacht. Om 

precies te zijn: ons doel was de Sonora- 

woestijn, een gebied dat begint in het 

zuiden van de Amerikaanse staat Ari- 

zona en zich voortzet in Mexico.

Bij het w oord  ‘w oestijn ’ denken  we haast 
vanzelf aan  een g ro te  en d o rre  zandvlakte, 
m aa r de Sonoraw oestijn  vo ldoet beslist n ie t 
aan  d it c lichébeeld , w ant h e t geb ied  bestaat 
voornam elijk  u it lavagesteente. H et land- 
schap is som s vlak, m aa r ook  vaak g rillig  en 
altijd  zijn aan  de  h o rizon  de  ro o d  
gek leu rde  ru ige  bergen  te zien de  we a lle 
m aal kennen  u it w esternfilm s. H et is e r  
w arm , no u  ja w arm ... zeg m aa r b loedheet! 
T ijdens ons bezoek is de  te m p e ra tu u r  over
dag  n o o it o n d e r  de  42 °C  geweest. E r was 
ons aan g erad en  m instens vijf lite r w ater 
p e r dag  te d rin k en  en d a t bleek ech t geen 
luxe. D o o r de  lage luch tvoch tigheid  bestaat 
de  kans o p  u itd ro g in g , z o n d e r d a t m en dat 
aanvankelijk  in de  gaten  heeft, m et alle 
gevolgen van dien!

H et hoofddoel van ons bezoek was oog  in 
oog  te staan  m et de  m etershoge saguaro  
(Carnegiea gigantea). We kenden  ze van fo to ’s 
en van films m aar w ilden d ie  g igan ten  
do lg raag  in het echt zien. En we hebben  ze 
gezien! D uizenden , nee tien d u izen d en . 
Som s hele bossen. Ze zijn in d e rd a a d  en o rm  
g roo t en im posan t. P lan ten  van m eer dan  
14 m zijn echt geen u itzondering .

We (m ijn vrouw  en ik) b eg o n n en  onze tr ip  
m et een  bezoek aan  h e t Saguaro  N ational 
M onum ent, een  so o rt n a tio n aa l park  in de 
b uu rt van Tucson, ongeveer 150 km ten zuid
oosten  van de  hoo fds tad  Phoen ix . Het 
bezoekerscen trum  van d it ‘p a rk ’ geeft op 
fraa ie  wijze veel in fo rm atie  over de  saguaro  
en a n d e re  cactussen en ook  over het d ie re n 
leven in d it gebied . H et w oord  ‘p a rk ’ m oet 
n iet le tterlijk  w orden  genom en , het is 
gew oon een en o rm  g roo t gebied  w aar alles 
p u u r n a tu u r  w ord t gehouden  en  w aar naast 
onw aarsch ijn lijk  veel saguaro ’s ook  heel 
veel an d e re  in te ressan te  p lan ten  voorko
m en.
De eigenlijke Sonoraw oestijn  ligt ten zu id 
w esten van d it gebied. Via een in d ia n e n re 
servaat te r  g roo tte  van N ed erlan d  bereikt 
m en  over een u itstekende, haast u itg esto r
ven weg het O rgan  P ipe C actus N ational 
M onum ent. D it gebied  heeft een  o p p e r
vlakte van ru im  12.000 ha en loop t to t aan  
de  grens m et Mexico. Afgezien van heel veel 
saguaro ’s en p rach tige  o rgan  pipes (Stenoce- 
reus thurberi) vonden  we en o rm e  fe ro ’s (F. 
emoryi, F. acanthodes en  F wislizenii), haast 
verstop te  m am m illa ria ’s (o n d er an d e re  Af. 
macdougallii, M. olivae, M. microcarpa, M. 
thornberi), o p u n tia ’s, agaves en reusachtige 
yucca’s. D o rre  stru ik jes (palo verde, Cerci-



dium microphyllum) overg roeien  de  m et 
keien bedek te  bodem . T ijdens de  zeldzam e 
reg en b u ien  m aken deze stru iken  g roene 
b laad jes d ie  afvallen zod ra  het te d ro o g  
w ord t, n e t zoals de  veelvoorkom ende Fou- 
quieria splendens. We h ad d en  h e t geluk d a t 
het n e t h ad  geregend , w aa rd o o r h e t land- 
schap een frisg roene  k leur h ad  gekregen. 
D it gebied  d an k t zijn naam  aan  de  u its lu i
ten d  h ie r  voorkom ende o rg an  p ip e  cactus 
(Lophocereus schottii), een  p la n t m et vele 
a rm en , in d e rd a a d  gelijkend o p  een aan ta l 
o rge lp ijpen . Hij bere ik t een  hoog te  van 
m eer d an  4 m, is he ld e rg ro en  van k leu r en 
de  w it-roze b loem en  gaan in  de  nachtelijke 
u ren  open . Hij g roe it voo rnam elijk  op  de 
berghellingen , to t ongeveer 800 m hoogte.

We zagen zeer veel o p u n tia ’s (O. fulgida, O. 
arbuscula, en  O. spinosior) som s in  hele  g ro te  
g roepen  tegen  de  d o n k e r gek leu rde  b e rg 
hellingen . O ok  h ie r  w eer overal saguaro ’s. 
Een volw assen exem plaar van 15 m hoog  
d o e t e r  ongeveer 150 ja a r  over om  zo’n 
e n o rm e  afm etin g  te bereiken . De w ortels 
gaan  n ie t e rg  d iep  m aa r strekken  zich wel 
over g ro te  a fs tan d en  uit. D e saguaro  is in 
staat zeer snel vocht op  te nem en  en zet dan  
flink  u it. H et is een  fan tastisch  gezicht om  
zo’n gew eldige p la n t te  zien w iegen in de 
w ind, vaak m et een  vogel o p  h e t stekelige 
top je . Hij b loe it in h e t voo rjaa r m et g ro te  
w itte b loem en  d ie  ’s nach ts o p engaan . In  
veel saguaro ’s z itten  gaten , gem aakt d o o r 
spech ten  d ie  e r  hu n  nest in  bouw en. Z odra
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de specht h e t nest w eer heeft verlaten , 
nem en  vleerm uizen o f vogels de  nesten  
over.
De w oestijn h e rb e rg t verrassend  veel d ie r
lijk leven. H ie r is b ijvoorbeeld  de  ro ad ru n - 
n e r te  zien. D at is een  g ro te  loopvogel d ie  
zich voo rnam elijk  voedt m et slangen. Ver
d e r  v ind t m en e r o n d e r  an d e re  kolibrietjes, 
u ilen , giftige sp in n en , slangen , w oestijnha- 
zen. p o em a’s en n a tu u rlijk  vele so o rten  
k leine en g ro te  insekten , vaak m et p ra c h 
tige schutkleur.
In de z in d e ren d e  h itte  is het p rach tig  om  te 
lu isteren  n a a r alle ge lu iden  d ie  deze d ie ren  
m aken, verscholen in de d o rre  struikjes. 
M en m oet heel goed o p le tten  w aar m en 
loop t: een  stukje van een cholla in  je  been  is 
beslist geen pretje , net zom in  als een  beet 
van een giftige ratelslang! De kans o p  een 
o n tm o e tin g  m et een  slang  is gelukkig n iet 
zo e rg  groot, om d a t deze d ie ren  in holen  
w achten  op  de nachte lijke afkoeling. 
In te ressan t is he t te  zien hoe k leine jo n g e  
saguaro ’s op g ro e ien  in de  stru iken , die 
daa ro m  'n u rse  tre e ’ (verpleegsterboom ) 
w orden  genoem d. Ze geven de  cactussen 
wat schaduw  en bescherm ing  tegen v raa t
zuchtige d ie ren  en in de w in te r bescher
m en ze tegen eventuele koude. Na zo’n 30 
jaa r sterft de  n u rse  tree  o m d a t het u itge
b re id e  w ortelstelsel van de saguaro  dan  het 
schaarse vocht voo r zichzelf o p  gaat eisen. 
B ijzonder fraai is de  h ie r  g roeiende, b o o m 
vorm ige ch a in -fru it cholla (Opuntiafulgida) 
d ie  z’n b ijnaam  o n tle en t aan  het feit d a t de 
b loem en en bessen als een so o rt ketting  aan  
e lkaar g roeien . Elk jaa r w ord t de  ketting  
iets langer en we hebben  kettingen gezien 
van wel 1 m  lang, d ie  als slingers aan  de 
p lan t hangen . Deze p lan t w ord t d o o r de 
in d ian en  'ju m p in g  cactus’ (sp ringende 
cactus) genoem d, om d a t de  b ed o o rn d e  seg
m en ten  bij de  geringste  aan rak in g  o f  w in d 
vlaag al loslaten . De d o o rn s  zijn scherp  als 
scheerm esjes!



In te ressan t is ook  Selaginella arizonica, een 
prim itieve p lan t d ie  e r  volkom en d o r  en 
grijs u itziet, m aar bij de geringste  regenval 
to t leven kom t en  dan  p lo tse ling  een fris
g roene k leur krijgt.

Tijdschriften
I Neutelings

Mitteilungsblatt des Afm 14 (1990)
Nr. 1. Eggli schrijft over het onderw erp soortsbe- 
grip in de botanie naar aanleiding van zijn voor
dracht op de tweede in ternationale  mamm illa- 
riabijeenkom st te Zürich. Dit deel handelt met 
nam e over de classificatie. Schattke is toe aan 
deel twee van zijn Mexicaans reisverslag.
Over de levenscyclus van de nem atoden, een 
door de cactusliefhebber gevreesde parasiet die 
het wortelstelsel aantast, schrijft Cerutti. In dit 
artikel (deel 2) wordt met nam e ingegaan op de 
chemische bestrijding. Cech houdt zich bezig met 
de lichtverhoudingen op onze aardrijkskundige 
breedtegraden. Veldnotities van W. Fitz Maurice 
hebben betrekking op de Arroyo la Virgen, waar 
hij onderm eer een nieuwe m am m illariasoort 
aantrof.
Pilbeam geeft enige kritische opm erkingen over 
Mammillaria collinsii. Linzen en andere auteurs 
vragen zich af’ of Mammillaria ignota Repp. niet 
identiek is aan M. kunlhii Ehrenb. Reppenhagen 
trekt zijn vergissing met betrekking tot M. laui 
versus M. dasyacanlha op zijn m anier recht. Wolf 
vraagt zich tenslotte a f wat M. chrysantha Lau 
voorstelt.
Nr. 3. N aar aanleiding van het tweede in te rn a tio 
nale m am m illariacongres te Zürich op 16 sep
tem ber 1989, een bijdrage van Huilt over zijn 
ideeën om tren t het begrip soortbegrenzing. 
Rudzinsky brengt een wetenschappelijk artikel 
getiteld ‘Biotoechnologie hij het kweken van 
p lan ten ’. Van Zuijlen geeft zijn persoonlijke erva
ringen weer over het kweken van m am m illaria’s 
op zuivere lava als inert substraat. Cech komt 
terug op zijn reeds eerder gepubliceerde them a 
handelend over de lichtverhoudingen op onze 
aardrijkskundige b reedtegraden. H einig geeft 
wat opm erkingen om tren t het basioniem  Pelecy- 
phorapectinata. Fitz Maurice verhaalt over zijn 
succesvolle zoektocht n aar Mammillaria bomby
cina. Medricky blikt wederom terug in de geschie
denis, waarbij de vensterbankkweker Pfeiffer nu

Al m et al is d it e n o rm e  geb ied  een sch itte 
re n d  o n g e rep t stuk na tuu r. H eeft u p lan n en  
d it fan tastische  geb ied  te bezoeken, dan  
ben  ik g raag  b e re id  u m et w at tips te r  wille 

te  zijn.

in het b ran d p u n t van de belangstelling wordt 
geplaatst. Reppenhagen behandelt nog even 
Mammillaria moellervaldeziana die to t dusver ook 
bekend is on d er de naam  M. sanluisensis non 
Shurley.

Britsh Cactus and Succulent Journal 8 (1990)
Nr. 1. De om slag van dit num m er toont een kleu
renplaat van Rebutia haagei. Roberts is toe aan 
deel 3, handelend  over klim atologische aspecten 
van Zuid Afrika en Nam ibië. Enige effectieve 
m anieren om bedreigde cactussoorten te ver
m eerderen worden door Sim erda uit de doeken 
gedaan. Jeffries geeft een verslag van de resulta
ten van de bestrijding en het voorkom en met 
butoxycarboxim  van rode spint op  cactussoor
ten. Hemsley legt wat cactusstuifmeel onder de 
scanning electronenm icroscoop en verhaalt 
daarover. Putnam  geeft een kort p o rtre t van Gym- 
nocalycium megalothelos. Een lans voor het geslacht 
Rebutia wordt gebroken door Pilbeam. De vol
gende p lan tenportre tten  worden gegeven: 
Schwantesia ruedebuschii d o o r Larkin, Desmidorchis 
acutangula d o o r Land en Umbilicus rupestris door 
Donovan. Recentelijke veranderingen in de 
CITESlijsten geeft McGough. Tenslotte verhaalt 
Stephenson over een drietal sedums.
Nr. 2. De plaats en de betekenis van de aloë in het 
oude testam ent wordt door C haouat uit de doe
ken gedaan. H utchinson verzorgt het planten- 
p o rtre t van Tylecodon luteosqiuimata. Dennis 
brengt een studie over de effecten van licht- 
blootstelling op de groei van lithopszaailingen. 
Roberts is toe aan deel vier over Zuid Afrika en 
Namibië. Pokras en L ennartz verhalen over een 
in T hailand aangetroffen sarcostem ma. Zahra 
vraagt zich a f waarom  we geen cactussen zouden 
hybridiseren. Hij vindt het een interessante 
hobby, getuige ook het erhij geplaatste fotom ate
riaal. Een p lan ten p o rtre t van Crassula argentea is 
van de hand van Putnam . Kolendo koos als



onderw erp de kweek van agaven in Europa. I ja
den plaatst een kerstcactushybride voor het voet
licht. Een kort artikel over cactusvruchten is van 
de hand van Stephenson. Wakefield brengt een 
kort verhaal over Epiphyllanthus obovatus en 
Donovan over Chiastophyllum oppositofolium.
Nance en Saunders denken aan de beginners.

Cactus and Succulent Journal 62 (1990)
Nr. 1. De voorzijde van de omslag is een geschil
derde voorstelling van Selenicereus wittii door 
Mee. Kimnach stelt een nieuwe d o o r hem 
beschreven epifytische cactus voor: Trichocereus 
arboricola, g roeiend op boom stam m en langs de 
Rio Lipeo in Argentinië. M innich schrijft over 
Mammillaria carmenae. Fitz Maurice verhaalt over 
zijn succesvolle jacht op Mammillaria aurihamala. 
Aflevering 8 van de systematiek en evolutie van 
subtribus Stenocereinae d o o r Gibson gaat over de 
orgelpijpcactus en diens verwanten. H am iner 
geeft de nieuwbeschrijving van een bloedrode 
conophytum , te weten Conophytum rugosum subsp. 
sanguineum. M oran schrijft uitvoerig over Grapto- 
petalum pachyphyllum. Over de lichtvenstertjes bi j 
het geslacht Conophytum schrijft het duo H am iner 
en H artm ann.
Nr. 3. Voor de geslachten van de stapelia- 
achtigen brengt Plowes een uitgebreide inlei
ding, zeer rijkelijk voorzien van fotom ateriaal. 
Barad schrijft zeer interessant over de bestuiving 
bij stapelia-achtigen, waarbij het grote aantal 
foto’s, grotendeels in kleur, de inhoud visueel 
versterkt. Helia Bravo wordt d o o r F it/ Maurice in 
het zonnetje gezet (Mexico’s First lady of cactus!). 
Een zestal kleine p lan tenportre ttcn  wordt ver
zorgd door Minnich en Hutflesz. Kimnach geeft 
de nieuwbeschrijving van Epiphyllum laui, een 
plant die door Lau in 1975 voor het eerst werd 
gevonden, ten noorden van Tumbala, Chiapas 
(Mexico).

Tijdschriften
Ludwig Bercht

Cactusflora 14, 1989-1990
Nr. 1. Vandecaveye laat de probleem pjes zien van 
de kweek in de huiskamer. Verzorgingstips van 
enkele kwekers/liefhebbers worden opgesomd.
Nr. 2. A andachtpunten worden gegeven voor het 
veilig om gaan met vergiften voor planteziekten- 
bestri jding. Een verslag van de lezing van Hovens 
over Tenerife.

Nr. 3. Een artikel over het wel en wee van Lithops, 
met vooral veel verzorgingstips. Korte stukjes 
gaan over Chamaecereus en Dudleya. Beukclaers 
behandelt het geslacht Turbinicarpus en geeft aan 
sluitend verzorgingstips over verschillende 
andere  geslachten.
Nr. 4. Lembrechts bespreekt enkele soorten uit 
het geslacht Ariocarpus. Dezelfde auteur gaat in 
een volgend artikel in op aarde en voeding. Wi j- 
nants stelt enkele w interharde opun tia ’s voor. 
Hoste houdt zich in een artikel bezig met Hawor- 
thia.
Nr. 5. Een uitgebreid artikel behandelt de eisen 
aan en sam enstelling van potgrond met speciale 
aandacht voor het turfdeel. Süpplie stelt Cryptoce- 
reus anthonyanus voor.
Nr. 6. De sam enstelling van enkele potgronden 
wordt gegeven. W ijnants richt de aandacht van 
de lezer op de tuin Pinya de Rosa.
Nr. 7. W ijnants beschrijft nog twee tuinen. Mari- 
m urte en Parque de M ontjuich. Laenen 
bespreekt Adenium obesum.
Nr. 8. Het hoe en waarom van enten wordt uiige- 
lt'gd.
Nr. 9. Het ent-artikel wordt afgesloten. Begon
nen wordt met een artikel over ziekten en plagen. 
Nr. 10. Süpplie wijdt aandacht aan Disocactus. 
Vandecaveye zette enkele w oorden over Pereskia, 
Pereskiopsis, Zygocaetus en Rhipsalidopsis op papier.

Grusonia 30 (1990)
Nr. 1. Vandecaveye wijdt een artikel aan witte 
zuilcactussen. Crombcz verhaalt over personen 
die iets van doen hebben met een jaartal e ind i
gend op 9.
Nr. 2. Uit de pen van Vandecaveye vloeit deze 
keer een opstel over Coryphantha. Crom bez ver
volgt zijn artikel. Plant van de m aand: Lobivia 
aurea.
Nr. 3. Plant van de m aand: Parodia chlorocarpa.
Nr. 4. Deze keer aandacht voor Lobivia pentlandii. 
Nr. 5. Vandecaveye gaat in op Thelocactus en 
Crombez op Gymnocalycium mesopotamicum.
Nr. 6. Plant van de m aand: Echinocereus longisetus. 
Nr. 8. Vandecaveye bespreekt een aantal aspecten 
van het geslacht Euphorbia.
Nr. 9. Een hele serie witte m am m illaria’s is achter 
elkaar gezet door Vandecaveye. Houthoofd gaat 
in op echinopsis-hybriden.
Nr. 10. H outhoofd behandelt de kweek van 
epiphyllums. Crombez belicht het verschijnsel 
cephalium .
Nr. 11. Fonteyne bespreekt Sedum rosea. De kweek 
van epiphyllums w ordt vervolgd. Piens vertelt 
over de cactusliefhebberij in Praag.



Maandblad voor Liefhebbers van Cactussen, 
Vetplanten en Kamerplanten 3 (1990)
Nr. 1. Vereist gaat in op de bestuiving van p lan
ten. Van H oofstadt stelt een aantal haworthia's 
voor. Liekens vertelt alles wat er te vertellen valt 
over cactusbloem en. In zijn serie over onze cac
tussen behandelt Hofkens de bouw van cactusza
den. Een in m em oriam  W ilhelm Sim on (Onkel 
Willi). Gruwer bericht over zaaien onder kun
stlicht.
Nr. 2. Fonteyne belicht Mammillaria candida, m aar 
is daarbij de meest recente literatuur vergeten. 
Van H oofstadt geeft zijn tips voor de opbouw van 
een verzameling. Het volgende artikel gaat over 
de eerste stappen als liefhebber. Piens geeft een 
overzicht van de ecologie van de cactusgroeige- 
bieden in Zuid Amerika. Het geslacht Lewisia en 
al zijn soorten komen aan bod in de publicatie 
van Hogan. Süpplie sluit af m et een stukje over 
Cryptocereus anthonyanus.
Nr. 3. Echinocactus grusonii wordt besproken door 
Fonteyne. Neut vraagt zich af wat Wilcoxia robusta 
is. Cuypers geeft tips voor het maken (en repare
ren) van druksproeiers. Neut stelt Eulychnia brevi- 
jlora voor. Süpplie bespreekt Schlumbergera 
orssichiana en enkele epiphyllum hybriden. Eu
phorbia obesa komt aan de beurt bij Fonteyne. Van 
H oofstadt legt uit wat die moeilijke nam en in 
zaadbesch rijvi ngen betekenen.
Nr. 4. Van Hoofstadt wijdt een interessant artikel 
aan het geslacht Ferocaclus. Vereycken stelt Azte- 
kiurn ritteri voor. Van Hoofstadt geeft weer tips 
voor de ophouw van een verzameling. Neut 
bespreekt Morawetzia doelziana. Braeckman gaat 
in op im porten: waarom geen im porten , m aar 
ook tips voor de behandeling van im porten.
Nr. 5. Delabarre schrijft over de film Cactus van 
Paul Cox (1986). Liekens behandelt in zijn stukje 
faucaria’s. Hofkens gaat in op cristaten. Van 
Hoofstadt levert weer tips voor een verzameling. 
Süpplie bespreekt enkele schlum bergera’s. Neut 
geeft praktische verm eerderingstips voor vet
planten.
Nr. 6. Allereerst komt aan bod Mammillaria boolii. 
Hofkens gaat in zijn serie in op het cephalium . 
Preil beschrijft hoe stuifmeel voor langere tijd 
kan worden bewaard (lage tem peratuur en lage 
luchtvochtigheid). Crom bez stelt Gymnocalycium 
mesopotamicum\ Neut doet hetzelfde m et Cory- 
phantha erecta. Cuypers vindt wolluis m aar niks en 
geeft bestrijdingsm ethoden aan. Van Hoofstadt 
geeft weer tips voor een beginnersverzam eling. 
C artier start m et een artikel - eerder geplaatst in 
Succulenta in 1980 - over de herziening van het 
geslacht Wilcoxia.
Nr. 7. Brackman vraagt aandacht voor phyllocac- 
tussen. Van Hoofstadt vertelt alles over Leuchten-

bergia principis. De Waal verhaalt over de 
geschiedenis van het geslacht Echeveria. Van Impe 
was in Zuid Afrika en geeft hiervan zijn indruk
ken. Adrien stelt enkele frailea’s voor. Vermote- 
Adams geeft zaaitips. Een klein artikeltje over 
Neowerdermannia vorwerkii geeft de Koninck. Met- 
tée gaat in op Parodia.
Nr. 8. De voorplaat toon t een prachtig  bloeiende 
Blossfeldia liliputana, waarbij van Tuiden een a rti
kel levert. Hummel (+  ), de expert in het zaaien 
van fijnzadige parod ia’s, zet zijn zaaim ethode 
uiteen. C artier vervolgt zijn herziening van het 
geslacht Wilcoxia. Van H oofstadt breekt een lans 
voor euphorb ias. Tenslotte stelt Neut Coryp- 
hantha werdermannii en Liekens Mammillaria herre- 
rae voor.
Nr. 9. Cuypers stelt Echinocereus scheeri var. obscu- 
riensis in woord en beeld voor. Mammillaria aurei- 
lanata krijgt aandacht van van Hoofstadt. Fritz 
zet kanttekeningen bij Sulcorebutiafrankiana. Van 
der Zanden zet nog eens een aantal ziekten en 
beestjes op een rijtje. Een uitstapje n aar een niet- 
succulent doet V erreth m et een artikel over mam- 
m oetbom en in Californië. Lam po bespreekt 
Coryphantha muehlenpfordtii var. robustispina, een 
zw aarbedoornde plant. Neut vertelt over Gymno- 
cactus gielsdorfianus en Cuypers gaat in op cactus
sen als gebruiksplanten.
Nr. 10. C artier vervolgt zijn herziening van Wil
coxia. Keirse gaat in op het wat en hoe van hydro
cultuur. Van H oofstadt stelt Mammillaria 
moelleriana voor. Verreth vraagt aandacht voor 
Hoya. Cuypers sluit zijn artikel over gebruik van 
cactussen af. Delange gaat u itgebreid in op de 
w ater-licht-huishouding van Mesembryanthema- 
ceae.
Nr. 11. De herziening van het geslacht Wilcoxia is 
toe aan aflevering 4. Neut stelt Coryphantha pal- 
meri voor. Keirse vervolgt zijn artikel over hydro
cultuur. Cuypers stelt Mammillaria viescensis voor. 
Claes gaat in op de verspreiding van succulenten. 
De Vleeschouwer zet de techniek van zaailingen
enten uiteen.

Astrophytum 7 (1990)
Nr. 1. W ittesaele bespreekt Sulcorebutia tuna- 
riensis. In vertaling is afgedrukt een artikel van 
Haugg over Parodiagibbulosa.
Nr. 2. W ittesaele stelt Pterocactus tuberosus en Gym
nocalycium rillerianum voor.
Nr. 3. Besproken wordt deze keer Ariocarpus fissu- 
ratus en Coryphantha pallida.
Nr. 4. Van den Kerckhove bespreekt Discocactus 
heptacanthus. Piens legt de nadruk op de gekte die 
on tstaat bij het sam envoegen van de vele cactus
geslachten.



Nr. 5. Deze keer komen aan bod Melocactus fer- 
reophilus en Af. paucispinus. Van den Kerekhove 
wijdt aandacht aan het voorkomen en bestrijden 
van de sciaravlieg.
Nr. 6. Deze keer valt de eer te beurt aan Lobivia 
brunneo-rosea.
Nr. 7. Beschrijving van Lobivia cinnabarina var. 
grandijlorum en L. pentlandii.
Nr. 8. Van den Kerekhove bespreekt Thelocactus 
en in 't bijzonder T. wagnerianus. Dezelfde auteur 
gaat in op de Conventie van Washington, vooral 
naar aanleiding van kranteberichtcn.
Nr. 9. Deze keer is Sulcorebutia aan de beurt en 
meer specifiek .S’. frankiana en S. oenantha.
Nr. 10. Van den Kerekhove start een artikel over 
Euphorbiae eae. Daarnaast bespreekt hij Micrantho- 
cereus polyanthus.
Nr. 11. De Euphorbiaceae worden afgerond. Het 
geslacht (Sub)Matucana wordt besproken.

Lezers vragen
Ton Pullen

De Heer Robberechts uit Opwijk vraagt hoe 
hij zijn jonge zaailingen het beste kan over
winteren. Een soortgelijke vraag kregen we 
van de Heer J. Mudde uit Gouderak.

Antwoord: Indien cactussen vroeg in het 
voorjaar zijn gezaaid en in de zomer één- of 
tweemaal verspeend zijn, kunnen ze, afhan
kelijk van de soort, tegen de herfst een 
grootte van tussen de 0,5 en 1,5 cm bereikt 
hebben. Plantjes van dit formaat kunnen 
gemakkelijk een normale, dus koele en 
droge overwintering verdragen, waarbij ik 
ernaar zou streven de droge periode niet 
langer dan een maand of drie, vier te laten 
duren. Eventueel op mooie dagen nevelen. 
Sommige zaailingen blijven het eerste jaar 
echter kleiner. Vooral deze plantjes verlan
gen enige zorg in de winter. Warm en voch
tig houden in een lichtarme periode doet 
de plantjes sterk rekken, daarom toch maar 
koel en droog, maar... zorg dat ze niet uit
drogen, dus nu en dan enig vocht ‘van 
onderen’ en bij gunstig weer flink nevelen. 
Vanaf begin maart kan men de kleine 
plantjes weer aan de groei brengen.



MAMMILLARIA GEMINISPINA  
VAR. NOBILIS

De afgebeelde p lan t heeft zo n d er d o o rn s  
een d iam ete r van 5 cm en een hoog te  van 6 
cm. Volgens B ackeberg k u n n en  deze m elk 
sap beva ttende  p lan ten  to t 18 cm hoog  w or
den  bij een d iam e te r van 8 cm. D aarbij 
sp ru iten  ze zeer sterk  aan  de  basis zodat 
c lusters van zo’n twee m eter in d o o rsn ed e  
o n ts taan .
De so o rt heeft de naam  Mammillaria gemi- 
nispina (=  m et tw eelingdoorns) te  danken  
aan  de m eestal 2 (tot 4) afs taande  m idden - 
d o o rn s , d ie  bij de  typep lan t tussen de 7 en 
20 m m  lang  zijn. Er bestaa t ook een varië 
te it brevispina ( = m et korte  d o o rn s) w aarbij 
de  m id d e n d o o rn s  zeer kort zijn.
De varië te it nobilis ( = edel, voortreffelijk) 
heeft m eestal m aa r 1 to t 3 m id d en d o o rn s  
die, nog  steeds volgens Backeberg, zeer lang  
zijn. De p lan t op  de fo to  d raag t op  de  mees-

I Heijnsdijk

te  a reo len  twee m id d en d o o rn s , 1 lange (2,5 
cm) a fs taande  en  1 m in d e r lange n aa r 
ben ed en  gerich te  d o o rn . Zij zijn alle voo r
zien van een zw arte pun t.
De b loem en , d ie  ik overigens n o g  n iet 
gezien heb , zijn crèm ek leu rig  m et een kar
m ijn ro d e  m id d en streep . V olgens de  lite ra 
tu u r  b loeit de  p la n t slechts spaarzaam . De 
v ruch ten  zijn ongeveer 1 cm lang  en ook 
k a rm ijn ro o d .
De p la n t g roe it in C en traa l M exico, in  de 
p rov incie  H idalgo  (San Luis Potosi', Canon 
de  Los V enados) op  le isteen ro tsen .
A an deze sch itte ren d e  p la n t is m erk w aard i
gerw ijs in  Succulenta zeer w einig aan d ach t 
besteed . Ik heb  e r de  ja a rg an g en  van af 1953 
op  nageslagen en de naam  van de  varië te it 
geen enkele keer aangetro ffen . Mammillaria 
geminispina zelf is twee keer g enoem d  en in

Foto van de schrijver



1963 treffen  we zelfs een  fo to  van een clus
te rtje  aan  m et als en ig  co m m en taa r d a t het 
een van de vele m oo ie  m am m illa ria ’s is. 
Toch is het een  oude  bekende d ie  al in 1824 
officieel is beschreven d o o r  H aw orth . De 
varië te it nobilis is zelfs al in 1783 d o o r 
Lam arck als Cactus nobilis verm eld .
V oor zo’n ‘o u d e ’ p lan t hoeft h e t n ie t zoveel 
verw ondering  te wekken d a t e r  een llinke 
handvol synon iem en  bestaat, m instens 14, 
te veel om  op  te noem en  dus. De twee 
bekendste  zijn Af. Incolor en Af. nivea. In het 
bekende V erkadealbum  v inden  we overi
gens een a fb ee ld in g  van een (geënte) p lan t 
o n d e r  de  nogal gekunste ld  a a n d o e n d e  
N ederlandse  naam  ivoor-kranscactus.
De p lan t lijkt veel op  Af. parkinsonii d ie  ook 
gro te  clusters vo rm t en op  soortgelijke 
g roe ip laa tsen  voorkom t. De d o o rn s  van Af. 
parkinsonii zijn ech te r d ikker en stugger dan  
de  d u n n e , m akkelijk b rekende  d o o rn s  van 
Af.geminispina. V erder staan  de  d o o rn s  in 
de n ieuw groei bij M. geminispina als een 
b u n d e ltje  rech t o m h o o g  terw ijl d ie  bij Al 
parkinsonii gesp re id  staan . B ovendien h eb 
ben de crèm ek leu rige  b loem pjes van Al 
parkinsonii geen k a rm ijn ro d e  m aa r een 
b ru in ro ze  m id d en  streep.
Als de p lan ten  o u d e r w orden  is het verschil 
ook te zien aan  de  wijze van zodevorm ing: 
M. geminispina sp ru it aan  de  basis en M.par- 
kinsonii sp ru it in de kop d o o r  d ich o to m e 
deling .
Wat de verzorg ing  betreft is e r  w einig te 
m elden . De s tan d aa rd  b eh an d e lin g  voor 
m am m illa ria ’s vo ldoet u itstekend  en en ten  
is beslist n ie t nod ig . U ite raa rd  m oet niet 
over de  w itte p lan ten  zelf w orden  gegoten . 
De p lan t laa t zich ook u itstekend  zaaien, 
w aarbij opvalt dat deze wat b ed o o rn in g  
betreft toch  wel e rg  variabel is. Lang niet 
alle p lan ten  heb b en  zo’n u itgesp roken  
lange m id d e n d o o rn  en  vaak zijn de  d o o rn s  
nogal gekrom d en scheef a fs taan d  w aar
d o o r een w arrige in d ru k  on ts taa t.

M ogelijk d a t het aan g eb o d en  zaad niet 
a ltijd  zuiver is. Is dat wel het geval, dan  
vraag ik m e stiekem  a f  o f  de  status variëteit 
wel gerech tvaard igd  is en n iet vervangen 
m oet w orden  d o o r  de a a n d u id in g  form a. 
D an rest m e nog  te verm elden  da t e r  ook 
een cristaa t van Af. geminispina bestaat. Deze 
m ist ech te r de  u its taan d e  m id d e n d o o rn s  en 
is n a a r  m ijn sm aak een stuk m in d e r m ooi 
d an  de n o rm ale  p lan t.
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CORNWALL REVISITED
Jan Jaap de Morree

In het januarinummer van Succulenta 

(1991) beschrijft Bert Jonkers diverse 

mesems die aan de zuidkust van Corn- 

wall in Engeland voorkomen. Verlucht 

met een aantal fraaie foto's vermeldt hij, 

dat deze kaapse vetplanten door het 

relatief warme klimaat vaste voet op 

Engelse bodem hebben gekregen. Aan

gezien ons gezin deze zomer Cornwall 

als vakantiebestemming had, leek het 

me interessant om ook een blik te wer

pen op deze indringers.

U ite indelijk  w erd  onze b estem m ing  ech te r 
de  noordw estkust van C ornw all, om dat het 
toerism e d a a r  n o g  n iet zo sterk  zijn stem pel 
o p  de  om geving heeft ged ruk t. D aar is het 
k lim aat aanzien lijk  stugger, wat d irec t effect 
heeft op  de toeristenzw erm . M aar bij n ad e r 
inzien ook  op  de  g roeim ogelijkheden  van 
m esem s, w ant e r  was in de  B odm in  M oors 
en langs de  kust bij P o rt Isaac geen m esem  
te bekennen . H et ru ige w inderige  land- 
schap heeft de  kaapse p lan ten  v e rh in d erd  
om  zo ver d o o r  te  d rin g en . Ik was dus a a n 
gewezen op  het verkennen  van de inheem se 
flo ra . In E ngeland  is de  succu len te  flora 
m a a r  zeer spaarzaam  vertegenw oord igd  en 
ik zocht tevergeefs n a a r  sem pervivum s, die 
ik in Z w itserland en O o sten rijk  gew end was 
o p  elke ro tsriche l tegen  te kom en.
M aar na een p a a r  dagen  bleek d a t ook 
E ngeland  voo r mij geheel o n bekende  so o r
ten h e rbergde . O p  vele van de  gestapelde 
m uurtjes  die, vergelijkbaar m et Yorkshire 
en Ie rlan d , de w eilanden  om zom en, 
b loe ide  een sedum  d ie  ik van verre  eerst 
n o n c h a la n t als Sedum album afdeed. H et 
w itte vetk ru id  d a t in België en F rankrijk  
w eelderig  op  m u u rtje s  voorkom t. M aar de 
b loem en  s to n d en  niet in trosjes op  lange 
steeltjes.
Bij n ad e re  beschouw ing  bleek dat het om  
een a n d e re  so o r t ging. De ged ro n g en  p la n 
ten  verto n en  g ro te  gelijkenis m et onze gele 
m u u rp ep er, m aa r zijn ge too id  m et w itte 
s te rvo rm ige  b loem pjes d ie  een roze gloed 
hebben .
L ange de  steile klifkust, m aa r ook d iep  in 
de M oors o p  de  to p  van Brown Willy voelt 
deze vetp lan t zich thu is. O m d a t ik als b io 
loog de  g e b o rn ee rd h e id  heb  om  te denken 
dat ik de flo ra  wel u it m ’n hoofd  ken, neem



Spergularia nedia Foto's van de schrijver

ik n o o it een zakflora m ee op  vakantie. 
B eschaam d rich tte  ik de  vo lgende d ag  m ijn 
sch reden  n a a r een  boek h an d e l om  deze 
so o rt van een naam  te voorzien . Al snel 
w erd toen  du idelijk  d a t het om  een op  de 
B ritse e ilan d en  veel voo rkom ende  soort 
gaat. I)e naam  is d an  ook Sedum anglicum. 
M aar voordat ik d ie  kennis zou o p d o en  
m oest ik eerst nog  een fo to  m aken. O p  de 
ro tsige heuveltop  van B row n Willy groeit 
de  p lan t in ged ro n g en  polletjes. O n d an k s 
de  felle w ind  en het w isselen van het licht 
d o o r de  vo o rtjag en d e  w olken, lukte het me 
om  p la t op  m ijn  bu ik  een fo to  te  m aken, die 
ook nog  en ig  zich t geeft o p  het u itgestrek te  
ach te rlan d  van de  M oors. 
l)e  k in d e ren  d ie  m o eite  h ad d en  om  in de 
w ind s taan d e  te blijven, zagen m eew arig  op  
m ijn escapade neer, m a a r ze w eten d a t ik 
n o o it lang  aan  deze gekte toegee f (een p aa r 
dagen  la te r vond  ik overigens g ro te  po llen  
eenvoud ig  op  oog h o o g te  langs de  rotskust). 
Na deze vondst h ad  ik m e erb ij neergelegd , 
dat e r  verder w aarsch ijn lijk  geen nieuw ig

heden  zouden  zijn te v inden . Wel b loeide  
overal het navelb lad  Umbilicus rupestris, 
m aar d aa rm ee  heb ik n o o it de  associatie 
van een ech te  vetp lan t. Toch h o o rt deze hij 
de  Crassulaceae.
Wie schetst ech te r m ijn  verbazing  toen  ik 
aan  de  kust o p  de  ru ïnes van het slot T in ta- 
gel - de vroegere verblijfp laats van de  m y
th ische King Al th u i - een  klein p lan tje  
vond  m et licht lilapaarse  b loem pjes. De 
b loem bouw  m et vijf b red e  peta len  m aakte  
du idelijk  d a t h ie r  zeker sprake was van een 
succu len tach tig  p lan tje  uit een  voor mij 
onverdach t geslacht. De hou tige  steeltjes en 
de  d u n n e  c ilindervo rm ige  blaadjes ste lden 
m e voor een raadsel. De b loem en  ded en  me 
denken  aan  ons akkeronk ru id je  spurrie , 
m aa r d an  aanzien lijk  groter. Na en ig  zoe
ken vond ik een fo togen iek  p lan tje  w aarvan 
de  b loem pjes n ie t d o o r de w ind w aren 
geteisterd . M aar nu  nog  de naam .
De eerstvo lgende in fo rm atie s tan d  van de 
N ational T rust b rach t u itkom st. In een flora 
m et rangsch ikk ing  op  k leur van de bloe-



Sedum anglicum op de 
top van Brown Willy.

men stond een goede afbeelding. De naam 
is greater sea spurrey. ofwel Spergularia 
media.
Ken schijnspurrie met grote bloemen en 
succulente blaadjes. De succulentie van de 
bladeren is terug te voeren op de leefwijze 
direct bij de zoute kust. Zeekraal is bij ons 
in Nederland ook succulent en staat met 
zijn voeten in het zoute water. Op andere 
wandelingen vond ik deze plant steeds in 
rotsmuurtjes aan de kust. Meer landin
waarts komt hij niet voor.
Twee nieuwe - voor mij tenminste - Euro
pese vetplanten gaan nu proberen om aan

het Hollandse klimaat te wennen (sorry 
Ben Groen).

Spergularia media



BOLIVICEREUS SERPENS (HBK) 
BACKBG.

Ton Pullen

Noord-Perü herbergt een aantal interes

sante en fraaie cactussoorten, die echter 

weinig in cultuur worden gezien. De hier 

besproken bolivicereussoort is de moeite 

van het kweken waard.

Deze so o rt m aakt k ru ip en d e , liggende, leu 
n en d e  of h an g en d e  takken m et een d o o r
snede van 2-3 cm . H et aan ta l rib b en  
bed raag t 8-12. De b ru in e  a reo len  d ie  
o n d e rlin g  5-8 m m  van e lkaa r staan , d ragen  
elk 10-15 ra n d d o o rn s  en  (m eestal) 1-2 
m id d en d o o rn s , d ie  in k leur v a rië ren  van 
b ru ingeel to t vosrood. De m id d e n d o o rn s

k u n n en  een lengte van 3-4 cm bereiken. De 
rode , zygom orfe (‘scheve’) b loem en  zijn 
ro o d  van kleur. Ze bereiken  een lengte van 
4 cm. De he lm k n o p p en  zijn opvallend  
paars  van kleur.
De p lan ten  b loeien  van het v oo rjaar tot 
d iep  in de  herfst. D aarb ij zien we het ver
schijnsel o p tred en  d a t de laat in het sei
zoen versch ijnende b loem en ko rte r en 
g e d ro n g en e r zijn dan  de ’s zom ers 
gevorm de b loem en.
De p lan t op  de fo to  g roe it m et twee so o r t
gen o ten  in een g ro te  h an g p o t d ie  bovenin  
m ijn  kas hang t. H et zijn zaailingen  uit 
1980 d ie  zich in m idde ls  v an a f de  basis 
sterk  vertakken, w aarbij de  langste  takken 
een lengte  van 20 cm bereik t hebben .

Deze m oo ie  so o rt is n ie t m oeilijk  te kweken. 
O m d at de  p lan ten  in een h an g p o t groeien  
h a n te e r  ik de m ethode , w aarbij de po t 
ongeveer eens p e r  twee weken in een bak



m et w ater w ord t gezet en d a a r  de  tijd  krijg t 
zich volledig  vol te  zuigen m et water. 
D aarn a  w ord t hij w eer bovenin  de  kas 
o p g ehangen  en blijft d a a r  to td a t hij volle
d ig  d ro o g  is en de  volgende d o m p e lb eu rt 
(bij goed weer) p laa tsv ind t. A an het w ater 
w ord t nu en d an  wat v loeibare  m est toege
voegd. Deze so o rt is n ie t b ijzo n d er kieskeu

rig  en g roe it in  elk g rondm engse l en in lava 
goed. In  de  w in te r b lijft d e  p la n t volledig 
d roog .
De so o rt is afkom stig  u it de  om geving van 
d e  stad  H u an cab am b a  in n o o rd -P erü . 
S o o rten  van h e t geslacht Bolivicereus kan 
m en  ook  aan tre ffen  o n d e r  de  geslachts
naam  Borzicactus.

TWEE SEDUMS VAN HET STUBAIDAL  
IN OOSTENRIJK

Jan Jaap de Morree

In mijn ongeregeld verschijnende afle

veringen over de Europese inheemse vet

plantenflora wil ik de aandacht vestigen 

op een tweetal kleine vetplanten uit het 

geslacht Sedum die in het hooggebergte 

groeien.

In de  vakantie  gaan  we g raag  de  bergen  in 
om  h u tten to ch ten  te m aken. Al k lim m end 
heb  je  d an  alle tijd  om  de  vegetatie te  bek ij
ken. Deze w isselt heel sterk  v an af de  d a lb o 
dem , via de  b o o m g ren s en  de  alpenw eiden  
to t de  sneeuw grens. O p  elk niveau is e r  een 
eigen  flo ra  en  d o o r ja re n la n g e  observatie  
kan je  al voorspellen  welke p lan ten  in een 
bep aa ld e  g ro n d so o rt op  bep aa ld e  hoog te  
zullen  voorkom en . D it is ook  h e t geval m et 
de  ve tp lan ten . In h e t dal g roe it vaak w it vet-

Sedum alpestre

Foto's van de 
schrijver



Sedum 
alpestre

b lad  (Sedum album), tr ip m ad am  (Sedum refle
xum) en  Sedum dasyphyllum. O ok de  gew one 
hu islook  Sempervivum tectorum voelt zich 
h ie r thuis. O p  en ige  ho o g te  kom en so o rten  
zoals Sempervivum arachnoideum (sp inrag- 
huislook) en Sempervivum calcareum vo o r en 
bij de  gletsjers is Sedum atratum te  v inden . 
O ver deze laatste  heb  ik al e e rd e r  in Succu
len ta  geschreven.
De so o rten  d ie  h e t o n d erw erp  van d it a r t i 
kel zijn kom en zeker n ie t a lleen  voo r in het 
S tubaidal. H et zijn w ijdversp re ide  so o rten  
d ie  b ijna overal in de a lp en  g roeien  hoven 
1500 m eter, hoew el deze o n d e rg re n s  zeker 
geen abso lu te  is, m aa r w ord t b epaa ld  d o o r

d e  co n cu rren tie  van an d e re  p lan ten .
Sedum alpestre kwam ik voor het eerst bew ust 
tegen langs een beekbedd ing . Ik was op  
m ijn  w andelingen  al vaker van deze 
p lan tjes tegengekom en en h ad  gedacht dat 
h e t h ie r  om  een veel te  los gegroeide vorm  
van Sedum acre (m uurpeper) ging. M aar de 
b loem pjes h ad d en  wel e rg  k leine kelkblade
ren  in  vergelijking m et de  gele sterretjes 
van m u u rp ep er. O ok w aren de  los ingezette 
b laad jes aan  de  stengels an d e rs  van vorm . 
De bege le idende  fo to  geeft d it du idelijk  
weer. Een in p lan ten  g e ïn teresseerde  O os
ten rijk er wist m e toen  te vertellen  d a t het 
om  een geheel an d e re  so o rt ging. D it heb  ik



la te r aan  de  h a n d  van de gem aakte  fo to ’s 
ook  in m eerd e re  f lo ra ’s k u nnen  verifiëren . 
H et is kw etsbaar een ja rig  spul d a t in een 
korte  levenscyclus veel zaad p ro d u ceert.
Bij w andelingen  op  g ro te  hoog te  kwam ik, 
dach t ik, dezelfde p la n t w eer tegen. In glets- 
je rp u in  en tussen ro tsb lokken  langs de 
h o g er gelegen p ad en  g roe ide  een g e d ro n 
gen k leine sedum , d ie  was ge too id  m et 
k leine ro d e  stipjes op  de  b lad e ren  en 
o ran je  stip p en  op  de gele ke lkb laderen  van 
de b loem en . In  eerste  in s tan tie  sch reef ik 
d ie  an d e re  k leu r toe aan  de  ho g ere  lich tin 
ten s ite it op g ro te  hoog te  (2000-3500 m). De 
naam  Sedum alpestre d ie  ik zojuist had  
geleerd  d u id t toch  logischerw ijze op  a lp in e  
reg ionen? H et a lp in e  k lim aat heeft bij veel 
p lan ten  ten  slo tte  aanpass ingen  to t gevolg. 
P aard eb lo em en  in he t dal vo rm en  gro te  
po llen , m aa r o p  2000 m hoog te  kom t de 
vrijwel stengelloze b loem  n ie t boven de 
korte  a lp en g rasso o rten  uit. De aan trek k e
lijke k leine sedum polletjes - ten m in s te  voor 
mij, m aa r vast n ie t voo r alle ro ts tu in lie f
h ebbers  - verle idden  m e om  ze op  de  gevoe
lige p laa t te zetten . Toch was d ie  conclusie 
wat b e tre ft de  naam geving  te  voorbarig .
H et b e tre ft h ie r  een  geheel an d e re  so o rt die 
a lleen  op  g ro te  hoog te  leeft. De naam  is 
Sedum annuum. Sedum alpestre h o u d t het bij 

de  lagere  reg ionen .
O m d at we een lange vakantie  van vier 
weken h ie lden  was het m ogelijk  om  enige 
weken la te r de v ruch ten  van Sedum annuum  
w aar te  nem en. De zaaddozen  hebben  net 
als de b loem en  een s tervorm  m et vijl p u n 
ten  en  ze verto n en  en ige gelijkenis m et de 
zaaddozen  van m esem s. Als de vruch ten  
nog  n ie t zijn verd roogd , h eb b en  ze een 
d o n k erro d e  kleur. D it in tegenste lling  tot 
een  lich tg roene k leu r bij Sedum alpestre. Als 
ze geheel zijn u itg ed ro o g d  heb b en  de  ste r
retjes een k leur als van stro . K leine b ru in e  
zaadjes liggen te w achten  to t w ind en regen 
ze n a a r  de d irec te  om geving u itspoe len  om

de volgende gen era tie  p lan tjes te  w aarb o r
gen. De p lan ten  d ie  heb b en  gebloeid  ste r
ven af.
De jo n g e  zaailingen  k u n n en  n o g  dezelfde 
herfst opkom en  en w orden  d o o r h e t m a a n 
d e n lan g  aanw ezige sneeuw dek bescherm d. 
N atuu rlijk  p ro b e e rd e  ik een p a a r p lan tjes 
van be ide  so o rten  in m ijn  ro ts tu in  uit. H ier 
w ord t d an  b in n e n  de ko rtste  keren d u id e 
lijk d a t ze in de a lp en  een eigen positie  op 
g ro te  h o o g te  h ebben  bevochten , w aarbij 
an d e re  so o rten  h e t h a rd e  a lp in e  k lim aat 
n ie t aan k u n n en . In  een tu in tje  op  zeen i
veau is de leefsituatie  heel an d e rs  en  w or
den  ze al snel verd ro n g en  d o o r de  welig 
tie re n d e  sem pervivum s zoals h e t sp in rag - 
huislook.
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ANATOMISCHE AANPASSINGEN BIJ 
CACTUSSEN

3 .  A N D E R E  B E S C H E R M I N G S M E C H A N I S M E N

Jan Jaap de Morree

In de vorige artikelen is de ontwikkeling 

van doorns, areolen en axillen aan de 

orde geweest. Hoewel doorns een krach

tig middel zijn om zich te verdedigen, 

hebben vele cactussoorten naar andere 

middelen gegrepen om lastige aanvallers 

van zich af te houden. Nu zijn deze aan

vallers er in vele soorten en maten en er 

is dan ook een scala van verdedigings

mechanismen ontwikkeld. In deze afle

vering komt er een aantal voor het 

voetlicht.

Als eerste middel te r  verded ig ing  kan een 
p lan t stoffen in zijn p lan te lichaam  vervaar
d igen d ie  giftig zijn voor de grage eters.
Heel bekend  zi jn de  zogenaam de alkalo ï
den. Dit zijn zeer b it te re  stoffen, waarvan 
vele braakverschijnselen opwekken. Bij Lo- 
phophom williamsii zijn e r  al 56 verschil
lende  aangetroffen , w aarm ee duidelijk 
w ordt w aarom deze o n b e d o o rn d e  cactus in 
de  strijd om  bet bestaan  niet het o n dersp it  
heeft gedolven. Het geestverru im ende m es
caline (tot 1% van de  d ro g e  stof in d e  plant) 
is dus m a a r  één van de stoffen die deze 
p lan t  te r  ve rded ig ing  aanw endt.  Hoewel 
Lophopliora de  bekendste  alkaloïdbevat- 
ten d e  cactus is, zijn e r  n o g  veel meer. Een 
aan ta l  d aarvan  wordt d an  ook eveneens 
d o o r  de Peyote- indianen genuttigd . Ik 
m een  gelezen te hebben  dat Epithelantha, 
Turbinicarpus en Ariocarpus to t de  slachtof
fers beh o ren .  Verder is bekend  dat in zo 
verschillende geslachten als Pereskia, Tricho- 
cereus, Opuntia, Stenocereus en p lan ten  als 
Coryphantha macromeris en Mammillaria lon- 
gimamma veel a lkalo ïden aanwezig zijn. 
Trichocereus pachanoi, onze  ents tam , zou ook 
gees tverru im ende m idde len  bevatten.

Een tweede middel m et grote  effectiviteit is 
taai slijm (mucine). Dit is een zeer ingewik
keld molecule  van aaneengeschakelde  sui- 
kerketens. In Ariocarpus en Buiningia komt 
m en het bijvoorbeeld  tegen o p  het m o m en t 
da t  m en  p lan ten  gaat en ten , m aa r  ook Erio- 
cereus jusberti heeft het een beetje. Het plakt 
overal aan  vast en is b i jzonder  lastig te ver-



Voorzitter: F. van Tricht, Bachstraat 3, 5283 KK 
Boxtel, 04116-84250.
Secretaris: F.R. de G root, Punter 26-10, 8242 EA 
Lelystad, 03200-41379.
Penningm eester: B B. Krijnen, Tweelingenlaan 
27, 5632 AW Eindhoven, 040-415497.
Vice-Voorzitter: J.Jagerszky, Jan  Visserhof 4a, 
5709 EG H elm ond, 04920-10275. 
Ledenadm inistrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 
584, 7900 AN Hoogeveen.
Belgische Belangen: J. de Wael, St. Rumoldus- 
straat 109, 1851 Grim bergen, België, 02-2693864. 
Propaganda: W. Alsemgeest, S tadhouderlaan 3, 
3417 TT  M ontfoort, 03484-1083. 
Verenigingsartikelen: E. v. Die-v. W ijnen, M olen
weg 56, 6741 KM Lunteren, 08388-3579.

Lidmaatschap_____________________
Verzoeken om inlichtingen, aanm eldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadm inistrateur.
Kosten lidm aatschap: Leden in N ederland en 
België ƒ  40,—/Bfrs 725, h ier w onendejeugdleden 
ƒ  20,—/Bfrs 365; elders w onende leden ƒ  50,— p.j.

Financiële Zaken
Betalingen via bankrekeningen t.n.v. Succulenta, 
Eindhoven:
In Nederland: Rek.nr. 55.32.38.981 bij ABN/ 
AMRO en Gironr. 680596 bij Postbank.
In België: Rek.nr. 000.1141809-22 bij Belgische 
Postgiro.
In Duitsland: Rek.nr. 15.65.907/019 bij ABN/ 
AMRO te Aken.
Overige landen Europa: Betalingen bij voorkeur 
per gekruiste (crossed) Eurocheque.

Tijdschrift Succulenta______________
Het verschijnt 2-m aandelijks in de even m aand 
(dus 6 keer per jaar).

Kopij
Aanlevering van kopij:
Voor de witte pagina's is de sluitingsdatum  de 
15e van de even m aanden, zenden aan: A. van 
Uijen, G raadt van Roggenweg 5b, 3531 AA 
Utrecht.
Voor de gele pagina’s is de sluitingsdatum  de 5e 
van de oneven m aanden, zenden aan: F.R. de 
Groot, Punter 26-19, 8242 EA Lelystad.

Redaktie
A. van Uijen, G raadt van Roggenweg 5b, 3531 AA 
U trecht (Hoofdredakteur).

L.E. Groen, Alexanderweg 72, 6721 HH Benne- 
kom.
J.J. de M orree, Kon. Emm alaan 23, 2264 SH Leid- 
schendam .

Verenigingsnieuws
F.R. de G root, Punter 26-10, 8242 EA Lelystad.

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

Advertenties en Vraag en Aanbod
J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem Alexanderlaan 
104, 6721 AFI Bennekom . Tel. 08389-17551.

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

Verkoop losse nummers
P. Melis, K orenbloem straat 13, 5409 AX Odilia- 
peel.

Instellingen

Bibliotheek
J. Magnin, O oievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus a ƒ  1,50/Bfrs 30 te bestellen op giro 
rek.nr. 13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

Clichéfonds
J.A. Schraets, Tegelscweg 131, 5912 BI) Venlo.

Diatheek
J. Deckers, H ertogstraat 39, 6441 HA Brunssum, 
tel. 045-272461.

Plantencentrale v/h Ruilen z. Huilen
E. van Die-van W ijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.

Boekenverkoop en verenigingsartik.
E. van I)ie-van W ijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
L unteren, tel. 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijving van het 
ju iste  bedrag  op giro rek.nr. 37.42.400 t.n.v. Suc
culenta afd. verkoop te Lunteren, o n d er vermel
d ing  van het.gewenste artikel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te E indho
ven.



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,--)

Onze nieuwe zaadlijst is verschenen

De lijst is verkrijgbaar door het storten 
van f 1,50 op gironummer 150 98 30 t.n.v.

Bloemen- en plantentuin

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

1992
is een jaar met iets speciaals in de vorm van een dag extra. Dat lijkt ons een 
goede aanleiding om dit jaar het seizoen juist op die dag te openen. Op alle 
plaatsen die u dan koopt krijgt u een korting van 20%!

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de openingstijden verruimd. Verder kunt 
U voortaan bij ons ook terecht voor etiketten, pennen en potten.

Wilt U alvast een indruk krijgen van wat U kunt verwachten vraag dan de gratis 
sortimentslijst aan.

GEOPEND van 29 februari t/m 31 oktober op zaterdag van 9 tot 4 uur.
Op andere dagen bent u welkom na telefonische afspraak.

FRANS NOLTEE
CACTUSSEN en andere VETPLANTEN 

ROTTERDAMSEWEG 88 
3332 AK ZWIJNDRECHT 

Tel. 078-124200 / 010-4420776



Jubilea

40 JAAR

H elderm an Mr. EJ., W ormerveer 
Strang Dr. A., A erdenhout 
Bulthuis A.N., Cothen 
Boutens W., Goes

25 JAAR

M iddeleditch H., Hetton/H ole DH50HS, G root- 
B rittannië
Rowley G.D., Early Reading, G root-B rittannië
Ja rd in  Exotique P.B. 105, Monaco, Monaco
Boekstal T.B., M uiderberg
Craats H.F.A. van der, Purm erend
Gijsbert H., Den H elder
B oender M.P., Beverwijk
Hoven J.H.M.W. van den, Bentveld
Duin T. van, Noordwijk
Backhuys Dr. W., Oegstgeest
Knoope B.E., Bodegraven
Weerd Drs. P.H. v.d., Den Haag
Lubbe B. v.d., Den Haag
Koopm an H.L., Den Haag
Olyrhook W., Gouda
Kurvers J., Capelle a.d. IJssel
Korpel C., Maasdam
Geus J. de, Maasdam
Jansen-Straatm an A.M., Bilthoven
Schippers M., Ermelo
Frijters J.A., S tanddaarbuiten
Emmers J.H., Sprang Capelle
Ettekoven C.H. van, H elm ond
Boom J.C. van den, Beek en Donk
Vosterm ans J.H., Venlo
Som m en Th. van der, Budel
Coenen P.PJ., Mechelen
Maassen Joh., Schaesberg
G iepm ans PJ.A., Wychen
Elk C.G.M. van, Ewijk
K nipborst’s Wet. Boekh., W ageningen
Smit-Reesink Mevr. J.M., Bennekom
Bulder C.J.E.A., Bennekom
Leusink Mevr. M., De Klomp
W agenaar Hum m elinck Dr. P, Brum men
Have Ten J., A peldoorn
Ponte Mej. H.P, Apeldoorn
Oskam C., Enschede
W ierda J.A. Dr., Hengelo
Brugge Ter A.B., Almelo
Looze H.J. de, Heerde
C orbier K., Joure
Lange G. de, Joure
Veenstra J.W., Sappem eer
Beks D.J., Haren
K ruiter R.J. Paterswolde

AFDELINGSJUBILEA

1 jan . 1992 ’s Gravenhage e.o. - 5 jaa r 
1 mei 1992 Hoeksche W aard - 20 ja a r  
1 april 1992 IJsselstreek - 30 jaa r

Evenementenkalender 1992

in 1992 Helaas geen Goudse cactus
beurs.

10 April Officiële open ing  van de Flo- 
riade 1992.

11 April Algemene Jaarvergadering, 
info zie elders in dit blad.

25-26 Apr In ternotobijeenkom st in 
Birkweiler-Landau, Duitsland.

25-26 Apr H ortusdagen.
2 Mei De Friese cactus- en vetplan

tenbeurs.
2-9-16 Mei O pendagen bij leden van de 

afd West B rabant.
9-10 Mei Succulentententoonstelling en 

beurs van de afd Haarlem ,'info 
bij H r D roog 023-364325.

23 Mei 4e Vlaamse p lantenbeurs, de 
clubs van Poeke, te Lotenhulle, 
België.

28 Mei Hem elvaartsdag, Cactusten
toonstelling en beurs van de 
afd Achterhoek, in en om het 
E.N.O. te Groenlo.

31 Mei 2e Liem pdse plantenliefheb- 
bersm arkt, info bij H r van 
Tricht 04116-84250.

7 Juni Tentoonstelling ver. 
Cactusweelde-Noorderkem- 
pen, België.

20-21 Juni Ruil- en verkoopbeurs ver. 
Aylostera te Aalst, België.

28 Juni 1 le  O pendeurdag  van ver. 
Grusonia, België.

28 Juni O pendeurdag  bij leden van de 
ver. Leuchtenbergia, België.

1-2 Aug O pendeurdagen ver. Aylostera, 
België.

23 Aug G rote ruilbeurs van de afd 
West- Brabant.

5 Sept Cactus en vetplantenm arkt afd 
Nijmegen.

19-20 Sept H ortusdagen.
3 Okt Ruilbeurs van het N oorden te

Zuid Laren.



Afdelingsnieuw s

A fd . A ch te rh o e k

13 Febr, Jaarvergadering met aansluitend dia’s 
van Tenerife.
12 Mrt, Prakticumavond.
9 Apr, een gastspreker.

A fd . A rn h e m

13 Febr, Voordracht door de hHr. B. Groen.
7, 8, 9 Febr, Deelname tuinbouwbeurs Rijnhal, 
Arnhem.
12 Mrt, Voordracht Hr. R. Mayer.
Plaats: Speeltuinver. Tuindorp, achter Floralaan 
18, Wageningen. Aanvang 20.00 uur.

A fd . B ra b a n t-B e lg ië

28 Febr, Madeira in bloei, dialezing door D. 
Jacobs.
27 Mrt, Rebutia deel I, dialezing door F. Gruwez. 
Plaats; Horteco, de Bavaylei 110, Vilvoorde. Aan
vang 20. 00 uur.

A fd . D e lfz ijl e .o .

5 Mrt, Jaarlijkse Feestavond.
19 Mrt, gezamenlijke vergadering met Drenthe 
en Groningen, spreker Flr Goossens.
2 Apr, Hr Schwab houdt een lezing.
Plaats; Groene Weide, Snclgersmastr. 15, Appin- 
gedam. Aanvang 19.30 uur.

A fd . D renth e

12 Febr, Dialezing door A. Schans over aasbloe-
men.
11 Mrt, Hr Braamhaar houdt een lezing met dia’s 
over Texas.
19 Mrt, gezamenlijke avond met Delfzijl en Gro
ningen, gastspreker is Hr Goossens uit België.
1 Apr, lezing van F. v.d. Linde en zaaduitreiking 
voor de zaaiwedstrijd.

A fd . F le v o zo o m

17 Febr, avond voor de beginners door R. de
Groot en H. de Jong.
16 Mrt, Ben Groen laat ons meegenieten van zijn 
recente reis door Zuid-Afrika.
Plaats; Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 
51, Harderwijk. Aan vang 20.00 uur.

A fd . Fryslan

11 Febr, Belevenissen van een cactusliefhebber, 
dia’s met een praatje door Anne Veenstra.
10 Mrt, onderlinge ruilavond.
Plaats; Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, 
Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.

A fd . G o o i- en Eem lan d

13 Febr, afdelingsavond.
Plaats; Grote zaal van Goede Herderkerk, Simon 
Stevinweg 146, ingang Lieve de Keylaan, Hilver
sum. Aanvang 20.00 uur.

A fd . G o rin ch e m -D e n  Bosch

10 Febr, Ludwig Bercht laat dia’s zien van zijn 
reis in Argentinië, te Sprang Capelle.

A fd . G o u d a  e .o .

20 Febr, Hr A. Visser geeft een lezing over caudi- 
ciforme planten.
19 Mrt, Carla Wolters geeft een lezing over Brazi
lië.
Plaats; ‘’t Brandpunt1 Turfmarkt 58, Gouda. Aan
vang 20.00 uur.

A fd . 's G ra v e n h a g e  e .o .

25 f  ebr, lezing door Peter vd Weerd, plant vd 
maand mesems.
24 Mrt, wij laten u iets zien over de opbouw van 
de kassen op de Floriade, plant vd maand uit 
Argentinië.
Plaats; Grote zaal sporthal ‘Zuidhaghe4, Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

A fd . N o o rd -e n  M id d e n -L im b u rg

28 Febr, Hr S. Linssen houdt een dialezing over 
de ophouw van de verzameling.
27 Mrt, dialezing door Hr H. De Looze, 18.000 
km door de VS met Rowley deel 2.
Plaats; zaal van de kanovereniging ‘de Viking1, 
Vikingwcg 1, Venlo. Aanvang 20.00 uur.

A fd . T ilb u rg

10 Febr, De bergen rond Las Vegas door W. 
Alsemgecst.
Plaats; Kasteelhoeve, Hasseltstr 256 Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur.

A fd . W e st-B rab an t

22 Febr, Bijeenkomst
21 Mrt, Bijeenkomst.
Plaats; café rest. ‘De Linden', Markt 82, Etten- 
Leur. Aanvang 14.00 uur.

A fd . Z u id -L im b u rg

10 Mrt, tuinen en collecties met Alpenflora in Zd 
Duitsland en Oostenrijk door W. Dams.
7 Apr, Praktijkavond tevens ruil- en verkoopa- 
vond.
Plaats; Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert. Aanvang 19.30 uur.

A fd . Z w o lle

Plaats; Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Prin
ses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 uur.



Nieuws van onze belgische 
zusterverenigingen ______

Aylostera _________
14 Febr, Zuid-Afrika de M agaliegebergten door 
Vereyken.
13 Mrt, zaaien van cactussen en vetplanten door 

J. Keymeulen.
10 Apr, begin en evolutie van een verzameling 
door van Tuiden.
Plaats; Refter van de Stadsschool, V redeplein te 
Aalst. 20.00 uur.

Cactusweelde Noorderkempen

20 Febr, In terne kwis en diabeelden over Cactus
sen en zom eer door E. Verlinden.
19 Mrt, d iavoordracht over California deel I 
d o o r F. Lampo.
Plaats; lokaal ‘Vogelzang', Miksebaan 25, Bras- 
schaat. Aanvang 20.00 uur.

Crusonia

14 Febr, gespreksronde over de werking en toe
komst van G rusonia in Don Bosco te Torhout.
13 Mrt, Nevada en Utah door F. Lampo, in Prin- 
sendreef te Ardooie.
10 Apr, Zuid Afrika door Willy Vereyken, in Don 
Bosco te Torhout.
11-18 Apr groepsreis naar Spanje, insamenwer- 
king m et de club van Poeke.

Leuchtenbergia

21 Febr, Over zaaien en m onotypische geslachten. 
27 Mrt, Insekten door M. Gennotte.
Plaats; D ienstencentrum , Schoolstraat 44,
Schilde. Aanvang 20.00 uur.

H E T  T IJD S C H R IF T  CACTUSSEN EN 
V ETPLA N TEN .
In Septem ber 91 was Succulenta zo vriendelijk 
een oproep van onze vereniging te plaatsen.
Het betrof een aanbod om tegen een gunstige 
prijs kennis te maken met ons Vlaamse tijdschrift 
‘Cactussen en V etplanten1. In dit stukje zijn wij 
vergeten ons gironum m er te vermelden.
Daarom hier dus deze herhaalde aanbieding.
Een ieder kan éénm alig kennis maken met ons 
tijdschrift voor de gunstprijs van ƒ  22,-, norm aal 
kost dit blad ƒ  27,-.
U krijgt daarvoor iedere m aand een vakblad plus 
een bijblad van meestal 16 pagina’s.
U stort ƒ  22,- op de Postbank in Am sterdam  op 
girorekening 5782582 tnv Cactussen en Vetplan
ten, Kasteellei 111 te B 2110 Wijnegem.
U kunt ook een proefnum m er aanvragen op het
zelfde adres. t  van Hoofstadt, België

4 Verenigingsnieuws

Lelystad Jan  1992

aan : De E re led en  van Succu len ta
De L eden  Van V erd ien ste  van  Succu len ta  
De L eden  van  B e stu u r van Succu len ta  
D e B e h e e rd e rs  van  d e  In s te llin g e n  van  Suc
cu len ta
De V erteg en w o o rd ig e rs  v an  d e  A fdelingen  
van Succu len ta  
De L eden  van Succu len ta

Geachte Mevröuw/Mijnheer,

Bij deze nodigen wij U uit to t het bijwonen van 
de Algemene Vergadering op 11 April 1992. Deze 
zal gehouden worden in het Jeugdhuis a/d Kerk
straat te W erkendam , aanvang vergadering 14.00 
uur. Voor het dagprogram m a en inschrijving zie 
elders in dit blad.

AGENDA

1. O pening  door de voorzitter.
2. G oedkeuring van de notulen van de Alge

m ene vergadering van 2 Nov 1991. Deze 
notulen staan afgedrukt in Succulenta van 
Febr 1992.

3. M ededelingen en beleidszaken.
4. Ingekomen stukken.
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Het Financieel Jaarverslag van de penning

meester. Dit staat elders in dit num m er 
afgedrukt.

6.1 Verslag van de kascommissie.
6.2 B enoem ing van een nieuwe kascommissie.
7. Jaarverslag van de Instellingen. Dit staat 

elders in dit num m er afgedrukt.
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

De secretaris H r ER. de G root is aftredend, 
niet herkiesbaar. K andidaat is H rJ. van 
Alten, voorgedragen d o o r de afd N oord- en 
M idden Limburg.
Bestuurslid H r de Wael, is a ftredend. Hij is 
herkiesbaar, e r zijn geen tegenkandidaten 
voorgedragen.
Bestuurslid H r Alsemgeest is na 6 j r  a ftre
dend. K andidaat H r PJ.M. Knippels, voor
gedragen door afd Den Haag.

9. Rondvraag.
10. Vaststellen datum  en plaats van de vol

gende Algemene vergadering. Voorstel 31 
Okt 1992 ifi ‘De Reehorst' te Ede.

ER. de Groot,secretaris



AAN DE LEDEN VAN SUCCULENTA EN AAN 
DE DEELNEMERS VAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VAN 11 APRIL 1992 
TE WERKENDAM.

De Algemene ledenvergadering  van 11 April 
1992 zal worden gehouden in het Jeugdhuis aan 
de Kerkstraat te Werkendam.
Door de afdeling G orinchem -D en Bosch wordt 
U het navolgende program m a geboden.
10.00 uur

10.30-12.00 uur

12.00 uur

12.30 uur

14.00- ± 16.00 uur

O ntvangst met koffie en ope- 
n ing van een foto- en dia- 
tentoonstelling.
Bezoek aan de Succulenten
tuin van de fam van Donke- 
laar, Laantje la. Alle kassen 
zijn voor de bezichtiging 
opengesteld.
A peritief en prijsuitreiking 
foto- en dia-wedstrijd. 
G elegenheid voor een uitge- 
breidc B rabantse koffietafel. 
Algemene ledenvergadering.

W erkendam is per bus bereikbaar, lijn 120 vanaf 
station Gorinchem  vertrek 10 min na elk uur.

Brabantse koffietafel
De kosten bedragen ƒ  15,- per persoon. Indien u 
van deze m aaltijd gebruik wilt maken d ient U 
ƒ  15,- over te maken op  postgiro 1116968 t.n.v. M. 
(amin, Jan Oomsstr. 6, Am m erzoden.

Meer inlichtingen over deze dag ook over de 
foto- en dia-wedstrijd, kunnen worden verstrekt 
door C heljam in  tel. 04199-3856.

(Zie ook de inform atie elders in dit blad.) 
C heljam in , secretaris afd. Gorinchem -Den Bosch.

BIBLIOTHEEK SUCCULENTA.
Jaarverslag 1991.

In het verslagjaar 1991 werd door 35 leden 
gebruik gemaakt van de bibliotheek. H ieronder 
waren 8 leden, welke voor het eerst gebruik 
m aakten van de bibliotheek.
In totaal werden 55 pakjes met boeken en tijd
schriften verstuurd. Het totaal aantal uitgeleende 
boeken en tijdschriften bedroeg ongeveer 150, 
hetgeen circa 20 m inder is dan in 1990.
Wat betreft fotokopieën werden er voor 5 ver
schillende leden ongeveer 200 kopieën gemaakt 
uit 25 verschillende boeken of tijdschriften.
In 1991 werd het aantal boeken en tijdschriften

weer uitgebreid m et onder andere  het eerste deel 
van ”Die G attung M am millaria” van Reppenha- 
gen, "Tillandsia” van Isley en ”The illustratcd 
Encyclopaedia o f Cacti” van Innes Sc Glass. 
Bovendien zorgde een schenking van het oud- 
Succulenta lid de heer Schom per voor de aanvul
ling met een aantal oudere boeken, onder andere  
”Le Peyotl” van Al.Rouhier u it 1927 (in de franse 
taal).
In 1991 werd de catalogus van de bibliotheek op 
diskette gezet, zodat de laatste aanvullingen nu 
eenvoudig te verwerken zijn.
Het ja a r  1991 laat helaas weer een toenem end 
aantal lezers zien, welke de door hen geleende 
boeken aanzienlijk langer in hun bezit houden 
dan de bedoeling is (één maand). Met toestem 
m ing van ondergetekende is er voor een bijzon
dere situatie altijd de m ogelijkheid om een 
langere periode overeen te komen.

Strijen, 12 decem ber 1991. 
De bibliothecaris,J.Ch.A.M agnin.

JAARVERSLAG VAN DE DIATHEEK,
TO T  OKTOBER 1991.

Het aantal aanvragen in het ja a r  1991 bedroeg 
tot nu toe 4.
Hetgeen bizonder laag is, de cijfers zijn alsvolgt: 
1988 - 12 aanvragen, 1989 - 15 aanvragen, 1990 - 
8 aanvragen en dan in 1991 - 4 aanvragen.
Er zijn dankzij de m edewerking van de heer van 
Zuijlen te Oss twee catalogi van de d ia’s van de 
diatheek, een op num m er en een op alfabet. Deze 
kunnen tegen kopiëerkosten-vergoeding worden 
aan gevraagd.
Verder zijn er een aantal diaseries in de maak, 
hierover spoedig m eer in de gele pagina’s van 
Succulenta.
Dit was, in het kort, het verslag over 1991.

J. Deckers, diathekaris.

JAARVERSLAG VAN DE 
PLANTENCENTRALE 1991

Het ziet er naar uit dat we op de goede weg zijn 
m et de nieuwe opzet van de plantencentrale.
Dit ja a r  waren er 11 (vorigjaar 7) m ensen die 
planten aanboden en 32 (9) aanvragen voor de 
lijst.
De plantcnlijst is bovendien naar alle afdelings- 
secretariaten verstuurd.
Ook waren er veel aanvragen voor pakjes met 
planten door beginnende succulentcnlicfheb- 
bers.
Ieder nieuw lid krijgt nu een foldertje meeges
tuurd, waarin staat dat hij/zij als beginnend lid 
een pakje met plantjes kan aanvragen.



Daar werd goed gebruik van gemaakt, de aanvra
gen liepen het het hele jaar door: in totaal 78 (48) 
aanvragen.
Het jaar werd afgesloten met ƒ  332,55 (ƒ 343,50) 
op de giro.

Mevr E. van Die- van Wijnen

Notulen van de Algemene 
ledenvergadering________________

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 2 Nov 1991 in "De Reehorst te 
Ede. Aanvang 13.00 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van Hr de 
Bekker, Hr de Poorter en Hr van Tilborg.

1. OPENING
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte 
welkom en begint met "het boetekleed aan te 
trekken", hij is n.1. aan het eind van de Voor
jaarsvergadering vergeten de organiserende 
afdeling, Noord- en Midden-Limburg te 
bedanken voor de zeer geslaagde organisatie 
van deze vergadering.
Hij spreekt de hoop uit die fout bij deze goed 
gemaakt te hebben. De notulen van de Voor
jaarsvergadering zijn helaas 1 maand te laat 
gepubliceerd, een fout die we eveneens in de 
toekomst proberen te vermijden.
Er is geen commentaar op de gepubliceerde 
agenda binnen gekomen. De genoemde 
begroting (punt 5) zal worden uitgereikt. Ver
der stelt de voorzitter voor om ten gunste van 
een vloeiend verloop van de vergadering de 
punten 3 en 4 om te wisselen.

2. Goedkeuring van de notulen van de Alge
mene Ledenvergadering van 13 April 1991. 
De tekst over de kalender (punt 11) kan voor 
misverstand vatbaar zijn, men dient in plaats 
van 1991, de kalender voor 1992, en voor 
1992, de kalender voor 1993, te lezen.
Met betrekking tot de afschrijving van de 
computer (punt 8) meldt de Hr Vrenken dat 
de afschrijving wel op de balans ad ƒ  1012,02 
staat.
Met dank aan de secretaris worden de notu
len goedgekeurd.

3. Mededelingen en beleidszaken.
Het bestuur heeft besloten om, in voorko
mende gevallen, een lid dat zich in een jaar 
byzonder verdienstelijk heeft gemaakt, in het 
zonnetje te zetten en een tastbare herin
nering aan te bieden. Voor 1991 is dat Hr 
J.H. Emmers geworden, omdat deze man al 
sedert jaren het grootste aantal leden aan
brengt. Hr Emmers kan niet aanwezig zijn. 
Daarom zal Hrjamin, tijdens hun afdelings- 
bijeenkomst de bokaal overhandigen.

Het is gebleken dat bij enkele bestuursleden 
de werkdruk onverantwoord groot is. De 
secretaris moet herhaaldelijk ca. 30 uur per 
week aan Succulenta besteden en de leden
administratie maakt regelmatig weken van 10 
uur. Een en ander is aanleiding om de taken 
”op te schonen” en mogelijk tot een herinde
ling te komen of zelfs uitbreiding met een 2e 
secretaresse/secretaris en meer aandacht rooi
de propaganda. De voorzitter hoopt voor het 
aantreden van nieuwe bestuursleden, voor
jaar 1992, een leidraad gereed te hebben.
Er zijn een groot aantal aktiviteiten die goed 
lopen o.a„ Plantencentrale, Glichéfonds, 
voorbereidingen deelname aan de Eloriade.
Aktie Welkomstabonnement beeft ca. 100 
leden opgeleverd, hoofdzakelijk uit België. 
Gebruik van de bibliotheek blijft konstant 
maar de diatheek kan veel beter gebruikt 
worden. Ook de bi jdrage van de leden aan 
artikelen voor het tijdschrift kan veel beter.

4. Ingekomen stukken.
Er zijn schriftelijke aanmeldingen binnen 
gekomen van twee kandidaat-bestuursleden. 
De afdeling Noord- en Midden-Limburg stelt 
Hr ]. van Alten kandidaat voor de funktie van 
secretaris en Hr PJ.M. Knippels uit Den 
Haag, geen afdelingslid, stelt zich kandidaat 
vooreen PR-funktie.

Het ligt in de bedoeling om hier een jaarlijks 
terugkerende traditie van te maken.
De voorzitter dankt de toelichters en last nu 
de pauze in.
De vergadering wordt heropent, de voorzitter 
vraagt om reakties over de estetische en 
inhoudelijke veranderingen aan het tijd
schrift.
Er zijn vragen over details en lay-out, een 
enkele meent dat de wijzigingen te gering of 
niet fraai genoeg zijn maar over het algemeen 
kan men zich wel in de opzet vinden. Er zijn 
verzoeken om vooral aandacht te schenken 
aan de leesbaarheid m.n. het kontrast en de 
lettergrootte. Er zijn vragen of er gedacht is 
aan de konsekwenties voor de advertenties en 
eventuele opzeggingen van leden. De discus
sie gaat verder over de door het bestuur 
gehanteerde werkwijze. Door vrijwel alle 
punten in mededelingen en beleidszaken 
onder te brengen bestaat er voor de leden 
geen inzicht meer in de te behandelen zaken, 
er is geen voorbereiding mogelijk ook ont
breken financiële gegevens over de voorstel
len van het tijdschrift. Er is ook kritiek op de 
financiële informatie m.b.t. de begroting 
1992, deze is minder dan men gewend is.



Er zijn een aantal nieuwe aktiviteiten gestart, 
vervangende kalender, com puter in de hobby, 
them a-aktiviteiten samen m et de botanische 
tuinen, boekenm arkt, de gesprekken over 
sam enwerking met onze Belgische collega’s 
worden steeds frekwenter en intensiever, bij 
het tijdschrift zijn al duidelijk verbeteringen 
zichtbaar, al deze aktiviteiten kosten veel 
(vrije) tijd en inspanning. Het tijdschrift: 
hoofdredakteur Aat van Uijen licht, m iddels 
overhead projektie, de p lannen voor de toe
komst toe.
De wijzigingen zullen zijn: a. in opm aak, b. in 
frekwentie en c. de inhoud.
De opmaak;
Zoals gezegd zijn er al verbeteringen zicht
baar, m aar wij willen nog verder gaan, 
m oderniseren van opm aak en lay-out, betere 
kleurenfoto’s.
De aanpassingen aan de om slag zullen niet 
groot zijn en vooral van estetisch/cosmetische 
aard, form aat blijft geli jk B innenzijde zal veel 
wijzigen, m.n. werken met twee kolommen 
z.g. krantestijl, andere  beter leesbare letters 
en ook estetische aanpassingen. Het geheel is 
samen met een professionele kracht opgezet 
en uitgewerkt.
De frekwentie;
Er zijn een aantal redenen waarom  het 
bestuur de frekwentie w il aanpassen, finan
ciële redenen, niet m eer zo’n versnippering 
van artikelen en ook h ier de werkdruk.
Het voorstel luidt; terugbrengen naar (i u itga
ven per ja a r  i.p.v. de huidige 11 stuks. Het 
aantal pagina's verdubbelen zodat men per 
saldo op jaarbasis evenveel als op dit m om ent 
te lezen krijgt.
De inhoud;
Er is al duidelijk sprake van een verbetering 
van inhoud en kwaliteit van de foto’s. Dit 
proces m oet doorgaan waarbij wc ernaar 
streven om to t een nog evenwichtiger verde
ling van de artikelen te komen, voor elk wat 
wils. Steeds terugkom ende rubrieken voor 
resp. beginner, gevorderden en specialisten. 
Het grote probleem  hierbij is het te geringe 
aanbod aan kopij, de  kopij komt van een te 
kleine groep en diverse pogingen om deze 
groep uittebreiden slagen nauwelijks.
HIERBIJ DUS EEN OPROEP AAN ALLE 
SCHRIJVENDE LEDEN, ZEKER OOK DIE
GENE DIE WEL VOOR EEN AEDELINGS- 
BLAADJE MAAR NOG NIET VOOR ONS 
TIJDSCHRIFT SCHRIJVEN. ER IS VOORAL 
EEN TEKORT AAN GEMAKKELIJK LEES
BARE ARTIKELEN.

Het Bestuur wil reeds voor het ja a r  1992 deze 
wijzigingen doorvoeren. Deze laatste opm er
king leidt tot aanzienlijke kritiek. Deze kritiek 
betreft vooral het feit dat er geen voorinfor
m atie geweest is. Het ontbreken van overleg- 
m ogelijkheden m et de afdelingsleden. 
Kortom de afgevaardigden voelen zich "voor 
het blok gezet”. De voorzitter verzoekt om 
eerst de volgende beleidszaken de revue te 
laten passeren dan een pauze te houden om 
de afgevaardigden gelegenheid te geven de 
voorstellen m.b.t. het tijdschrift te bestude
ren. De vergadering gaat hierm ee akkoord.
H r de Wael doet verslag van de stand van 
zaken inzake de gesprekken over samenwer
king m et onze Belgische zusterverenigingen. 
Zoals bekend zijn de gesprekken een in itiatief 
van Succulenta. Gestart is er m et 5 Belgische 
verenigingen, nu spreken we al met 8-9 ver
enigingen. Er wordt gesproken over sam en
werking op het gehied van een eigen 
kalender, them adagen, studieklubs, aktivitei
ten- kalender, EI.K en een nieuwe handlei
ding. Verder de m ogelijkheid om voor 
eikaars blad artikelen te verzorgen.
Een en ander is een groeiproces dat niet over
haast moet worden. Wel zijn er op  korte ter
mijn praktische zaken te realiseren als een 
kalender, een evenem entenkalender, inventa
risatie van de bestaande studieklubs e.d.
H r Alsemgeest vertelt over het moeizame 
proces om tot een boekenm arkt te komen. Er 
is nu gelukkig een behoorlijk groot aantal 
boeken aanwezig en al van eigenaar gewis
seld.
De propagandafolder gaat vernieuwd wor
den. Dit m ede voor de Floriade. Een them a
num m er van ons tijdschrift zal in grotere 
oplage voor verkoop op de f loriade gedrukt 
worden. De Eloriadc-aktiviteiten vragen veel 
tijd van de om ringende afdelingen en alle 
steun vooral financiële is welkom.
H r de Groot doet verslag van de stand van 
zaken aan het com puter en cactussenfront.
Op floppydisk zijn beschikbaar een index van 
20 jr Succulenta en Wat betekent die naam, 
voor liefhebbers te koop via het secretariaat. 
Een standaard  program m a waar de liefheb
ber zijn gegevens kan invoeren ligt aanzien
lijk m oeilijker m aar ook d aar wordt nog 
steeds aan gewerkt, e r zijn try-outs gaande. 
Them adagen en de z.g. Referentiekollektie, 
hiervan wordt een eerste dag gehouden op 30 
Nov in W ageningen van de voortgang zult U 
via ons tijdschrift op de hoogte worden 
gehouden.



5. Begroting voor 1992.
De nieuwe penningmeester zet de cijfers en 
de konsekwenties nog even op een rij, waar
door voor iedereen duidelijk is dat ,met het 
dalende ledental, de inkomsten te gering zijn 
om met het tijdschrift op de huidige voet 
door te gaan. Kr zou jaarlijks een tekört ont
staan en géén financiële ruimte zijn om 
andere aktiviteiten of propaganda te ont
plooien. De keuze zou dan tussen een forse 
kontributie-verhoging of de voor- gestelde 
bezuiniging m.b.t. het tijdschrift zijn. De ver
gadering is het grotendeels wel met het 
bestuursvoorstel eens maar de bezwaren gel
den de gevolgde werkwijze. Kr is een voorstel 
van Hi P. Melis, om het voorstel van het 
Bestuur te accepteren en op de Najaarsverga
dering van 1992 te evolueren. Er wordt beslo
ten om dit voorstel in stemming te brengen. 
Het resultaat van de stemming is; 3 afdelin
gen stemmen tegen en 3 onthouden zich van 
stemming, waarmee het voorstel aangeno
men is. De penningmeester zal de ontbre
kende financiële informatie aan de afdelings- 
secrctariaten doen toekomen zodat beter 
inzicht en overleg in de afdeling mogelijk is. 
De voorzitter dankt de vergadering voor het 
vertrouwen. Hij zal de geuitc kritiek ter harte 
nemen en uiterst alert zijn om herhaling van 
een dergelijke omissie te voorkomen. De pen
ningmeester vervolgt de uitleg over de begro
ting voor 1992 en stelt dat een andere 
penningmeester ook een andere benadering 
en presentatie met zich mee brengt. De 
begroting is een voorzichtige omdat er veel 
onzekerheden zijn, b.v. het tijdschrift, de Klo- 
riade, de ontwikkeling van kosten die banken 
in rekening gaan brengen etc. Verder heeft 
het bestuur besloten om, ingaande Januari 
1992, het inschrijfgeld af te schaffen. Kr zal 
dan ook geen handleiding meer verstrekt 
worden. Deze is via Mevr van Die of de afde
lingen te koop.
Hr Krijnen vraagt attentie voor het zeer 
goede rcsultaaat van het Clichéfonds.
Applaus voor Hr Sein acts en zijn medewer
kers.
De vergadering gaat met de gepresenteerde 
begroting akkoord en Hr van Dicht dankt Hr 
Krijnen voor de verrichte arbeid.

6. Verslag van de voortgang van onze deelname 
aan de Kloriade.
Hr Busser doet verslag van de stand van 
zaken. Zijn maandelijkse stukjes in Succu
lenta geven een uitgebreider inzicht maar 
worden niet altijd even goed gelezen. De 
financiële bijdrage van de afdelingen lopen 
aardig maar zouden nog beter kunnen zijn.

Zo langzaam aan gaan we van de voorberei
ding over in de realisatie, waarbij mankracht 
uit de omringende afdelingen hard nodig is.
Ook tijdens de openingsperiode van de Klo
riade is er steun nodig. Mensen die kans zien 
om enige tijd te assisteren met bv. het geven 
van informatie, bij verzorging van de ten
toongestelde planten en/of kontrdle kunnen 
zich ook al melden.
Hr Uittenbroek geeft middels een diapresen
tatie een duidelijk inzicht in de plannen, het 
groeiproces, de stand van zaken en vooral wat 
er nog allemaal gebeuren moet.
De bijdrage van diverse kwekers wordt aange
haald en het vele bedel- en "ritsel werk". Een 
hele uitdaging, leuk om te doen en hard 
nodig om onze hobby uit te dragen.
7. Rondvraag.

Mevr Smit stelt voor om, net als vroeger en 
voorafgaande aan de vergadering, gezamen
lijk een koffiemaaltijd te gebruiken dit geeft 
meer kon takt.
Hr Heynsdijk geeft aan dat er in één reeds 
circulerend afdelingsinfoblaadje, niet één 
keer de naam Succulenta voorkomt, zo moet 
het dus niet.
Hr Melis heeft in de vorige notulen gelezen 
dat het plan bestaat om een lange termijn
planning op te zetten. Hij onderschrijft de 
noodzaak gezien de vele plannen, de moge
lijke beweging in de vereniging en ook tbv de 
gesprekken met de Belgische collega’s.
Hr Goorden spreekt zijn waardering uit voor 
het feit dat het bestuur getracht heeft de kon- 
tributie zo laag mogelijk te houden en de 
kwaliteit van het blad te verbeteren.
Hr Linssen stelt voor om de openingsdatum 
van de Kloriade in de evenementenkalender 
te vermelden.
Hr Heynsdijk stelt voor om tijdens de 1/2 
jaarlijkse vergaderingen de afdelingsblaadjcs 
uit te wisselen.

8. De Hr van Tricht dankt de aanwezigen voor 
de positieve bijdrage aan deze vergadering 
zeker ook t.a.v. de positieve kritiek en opstel
ling inzake de voorstellen voor het maan
dblad. De kritiek, zoals reeds bij punt 3 
beloofd, zal het bestuur zeker ter harte 
nemen.
De voorzitter dankt de sprekers en in het 
byzonder de heren Busser en Uittenbroek 
voor de illustratieve en duidelijke toelichting 
op de Kloriade-situatic en plannen.
De volgende vergadering wordt vastgesteld 
op 11 April 1992. De afdeling Gorinchem- 
Den Bosch zal onze gastheer zijn.
Nadere informatie over plaats en tijdstip zal 
tijdig in het tijdschrift te lezen zijn.

ER. de Groot, secretaris



FINANCIEEL JAARVERSLAG 1991

Balans pe r ultim o 1991 1990
Bank en Giro 34.524 25.746
Spaarrekening 116.941 114.292
Activa Clichéfonds 19.110 19.197
Idem Verenigingsart. 10.231 10.594
C om puter e.d. 2.500 3.544
Nog te ontvangen rente 8.000 7.605
Vooruitontv. contributie 60.172 62.954
Floriade-fonds 7.721 380
Nog te betalen kosten 16.027 13.647
Vermogen 107.386 103.997

191.306 191.306 180.978 180.978

Inkom sten en  Uitgaven
Begroot 1991 W erkelijk 1991 Werkelijk 1990

C ontributie 102.000 102.152 102.942
Inschrijfgeld 1.000 1.017 1.298
Clichéfonds 4.000 6.827 4.264
Verenigingsart. 1.000 1.624 1.195
Rente 7.000 8.384 7.850
Tijdschrift 96.000 93.848 95.450
Bibliotheek 1.500 1.385 1.645
Diatheek 750 215 966
Verg./Rciskosten 7.000 9.716 8.191
Porto/Incasso 5.000 6.381 6.035
Afschr. C om puter 1.000 1.043 1.012
Propaganda 2.500 2.839 738
Materialen 500 663 1.745
Diversen 750 525 1.350
Batig saldo — 3.389 417

115.000 115.000 120.004 120.004 117.549 117.549

Specificatie kosten T ijdschrift
Begroot 1991 Werkelijk 1991 Werkelijk 1990

Drukwerk witte pag ina’s 56.500 55.120 55.894
Drukwerk gele pagina’s 9.600 9.312 9.379
Adresseren 5.300 3.665 4.600
Portokosten 13.200 13.154 12.295
Enveloppen 3.900 4.399 3.895
Redactiekosten 1.500 1.447 1.751
Litho’s 12.000 11.422 14.256
Adviezen redesign ___ 2.192 —

Af: Verkoop losse nrs. — 319 429
Bruikleen litho’s ___ 689 —
Advertenties 6.000 5.855 6.191

Totale netto-kosten 96.000 93.848 95.450

B.B. Krijnen, Eindhoven, 9.1’92

Een aantal leden heeft de contributie  over 1992 nog n iet betaald.
Ter verm ijding van extra adm inistratie-kosten verzoek ik deze leden vriendelijk, nu snel de 
contributie  over te maken.

Uw penningm eester



SUCCULENTA PLANTENCENTRALE FOTO EN DIA WEDSTRIJD:

Zoals U weet is de naam Ruilen Zonder Huilen 
gewijzigd in Plantencentrale.
Voor de beginnende succulentenliefhebbcr is er 
niets veranderd. Om mee te kunnen doen maakt 
u ƒ 6,-- over op giro 3960475 t.n.v. Succulenta 
Plantencentrale te Punteren, o.v.v. beginner 
1992. Liefhebbers uit België sturen Bfrs 100 in 
een enveloppe met naam en adres.
In de loop van het eerste halfjaar ontvangt U dan 
een pakje met ± 12 verschillende plantjes. De 
verschuldigde bijdrage en gegevens ontvang ik 
graag voor 1 april. (Mocht U voor de instandhou
ding van de P.C. iets meer willen geven, dan 
wordt dat in dank ontvangen).
Voor de succulentenliefhebbers die veel zaaien, 
wil de Plantencentrale een gegevensdepot zijn, 
om zo de mensen die planten over hebben en 
mensen die planten zoeken, bij elkaar te bren
gen. Daarbij worden de volgende spelregels 
gehanteerd:

Planten worden tegen een zeer redelijke 
prijs aangeboden.
Aanbieders sturen een lijst met aangebo
den planten naar E. v. Die-v. Wijnen, 
Molenweg 56, 6741 KM Punteren.
In deze lijst zijn de volgende gegevens 
opgenomen:
naam plantjes, afmeting, herkomst zaad 
en gevraagde prijs.
Daarnaast naam, adres, tel. en gironum
mer van de aanbieder.
Graag getypte lijsten op A4 formaat.

Elk lid dat belangstelling heeft voor deze lijsten 
kan deze aanvragen door ƒ 5,— te storten op giro 
3960475 t.n.v. Succulenta Plantencentrale, te 
Punteren, o.v.v. Lijst Plantencentrale. De gege
vens en de verschuldigde bijdragen ontvang ik 
graag voor 1 mei 1992. De gebundelde lijsten 
worden dan zo spoedig mogeli jk na deze datum 
verzonden.
Nog een dringend verzoek aan de zaaiende suc
culentenliefhebbers:
Als U zaailingen over hebt en U wilt ze kwijt, wilt 
U ze mij dan toesturen zodat ik de beginnende 
liefhebbers van plantjes kan voorzien. U kunt ze 
bij vorstvrij weer zonder pot of aarde opsturen. 
De kosten worden vergoed (gironummer opge
ven) en bovendien kunt U drie wensplantcn 
opgeven, ik zal proberen een van die wensen te 
vervullen.

E. van Die-van Wijnen 
Molenweg 56, 6741 KM Punteren

Bij gelegenheid van de Jaarvergadering bij de
afdeling Gorinchcm-Den Bosch organiseert de
afdeling een foto- en dia-wedstrijd.

De wedstrijdvoorwaarden zijn:
1. De foto/dia’s moeten betrekking hebben op 

de hobby "Succulenten”.
2. Per deelnemer kunnen 3 dia’s worden inge

zonden en/of 3 kleuren o f zwart-wit foto’s.
3. De dia’s moeten zijn: kleinbeeld (24 x 36) 

ingeraamd (niet in kartonnen raampjes).
4. De foto’s moeten minimaal het formaat 

13/18 en maximaal 20/25 cm hebben.
5. Inzending sturen voor 1 april 1992 aan Chel 

Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammer- 
zoden.

6. De jury van deze wedstrijd wordt na slui
tingsdatum in Succulenta bekend gemaakt.

7. De keuze van de bekroonde foto’s/dia’s is 
voor alle partijen bindend.

8. De prijswinnaars ontvangen schriftelijk 
bericht en worden bekend gemaakt op de 
jaarvergadering op 1 1 april te Werkendam.

9. Ingezonden foto’s/dia’s worden alleen gere
tourneerd indien retour porto is bijge
voegd. De resterende foto’s/dia’s worden 
eigendom van Succulenta met recht van 
publicatie met vermelding van naam inzen
der.

10. De ingezonden foto’s/dia’s mogen voordien 
nooit zijn gepubliceerd o f geëxposeerd.

11. De organisatoren zijn niet aansprakelijk 
voor beschadigingen van welke aard dan 
ook, ontstaan bij het inzenden. Beschadi
gingen worden per omgaande aan de inzen
der gemeld.

12. De inzenders dienen bij de dia’s een afzon
derlijk schrijven te voegen waarop onder de 
aanduiding A, B of G telkens een plant/ 
project wordt genoemd. Deze letteraandui
ding op de voorzijde van de overeenkoms
tige dia aanbrengen.
Ditzelfde geldt voor de foto’s. Deze mogen 
op de achterzijde alleen gemerkt zijn. Alleen 
de naam van de plant of project mag op de 
foto’s vermeld worden.

13. Door deelneming aan de wedstrijd verklaart 
de inzender de wedstrijdvoorwaarden te 
kennen en hiermee accoord te gaan.

14. Er zijn de volgende prijzen te behalen: 
foto’s: lc prijs ƒ  75,—; 2e prijs ƒ 50,—; 3e prijs 
/2 5 ,-
dia’s: le prijs ƒ 75,—; 2e prijs ƒ 50,-; 3e prijs 
/2 5 ,-



15. De foto ’s worden op de jaarvergadering ten
toongesteld. De bezoekers krijgen de gele
genheid een publieksprijs aan te wijzen. 
Deze bedraagt ƒ  50,- plus een ereprijs van 

de fa. van Donkelaar.
16. Leden van de jury en hun familieleden zijn 

van deelname uitgesloten.
Chel Jamin, afd. Gorinchem-Den Bosch

CLICHÉFONDS

Zoals gebruikelijk kunt U in het februarinummer 
van Succulenta een overzicht vinden van de num
mers van de zaadlijst uit het decembernummer, 
waarvan nog voorraad aanwezig is. Aangezien 

deze keer de copy voor de drukker nog vroeger 
aangeleverd moest worden als voorheen, is de 
kans dat er een aantal soorten voor het verschij

nen van deze lijst is uitverkocht, groot.
Van de onderstaande soorten kunt U nog porties 
bestellen. Van alle soorten kunt U ook v ijf por
ties bestellen voor de prijs van vier porties (dit 
geldt ook voor de soorten van ƒ  2,— per portie!). 
Bestellen kan op het bestelformulier uit het 
decembernummer, ol door Uw wensen te vermel
den op een papier en dat mij toe te zenden. Leve- 
ring vindt plaats op dezelfde voorwaarden als 

vermeld in het decembernummer.
De volgende soorten zijn nog verkrijgbaar: 
AC A02 t/m 10; AKE 01; A N C  01 t/m 03; ARM 01; 
ARR 03; AST 03, 04,06, 08, 10, 11; AUS 01,02; 
AU Y 01; BLO 01 t/m 04; B O L 01; CAR 01; CEC 
01; CER01 t/m 10; OLE 01 t/m 12;COA01,05; 
COE 01; COP 01, 02, 04 t/m 06, 08 t/m 10, 12 t/m 
14; COR 01 t/m 03; C O T  01; CO Y 01 t/m 04, 06 
t/m 09,11, 12, 16, 17, 19; C YL01; DIC01 t/m 11,
15 t/m 17; EGA 01 t/m()3;ECC01 t/m 35,37,39, 
40; ECF 01 t/m 06; ECN 01 t/m 21, 23 t/m 28; ERE 
02; ESC 03,06 t/m 09; ESP 01 t/m 08; EUL 01;
FER 02 t/m 08, 10, 11; ERA 01 t/m 05; G LA  01; 
GYC01 t/m 03; GYM  01 t/m 03,05 t/m 29,31, 32, 
34 t/m 54, 56, 58 t/m 61; H AM  01 t/m 03;H IL01; 
H O R  01; ISL01 t/m 06, 06; LOB 01 t/m 09, 11 t/m 
41; LOH 01; LO X  01; M AL 01 t/m 04, 06 t/m 12,

14 t/m 17, 20 t/m 34, 37 t/m 43,45, 47 t/m 55, 57 
t/m 61, 63, 64, 66 t/m 71, 75, 77, 78, 80, 81,83 t/m 
86, 88 t/m 106, 108 t/m 114, 117, 118, 120 t/m 126; 
MAM 01; MAS 01; MAT 01,02,04 t/m 07, 11 t/m 
14, 16; MEL 01 t/m 23, 26 t/m 34, 36 t/m 50, 52 t/m 
54, 56 t/m 65; MIA 01 t/m 08; MIL 01; MYR 01; 
NBE 01,02; NCH 01, 02,04 t/m 10, 12, 14, 15, 17 
t/m 32, 35; NEL 03; NEP 01 t/m 14; NER 01,02; 
NOT 01 t/m 14, 17 t/m 48; OBR 01; OPU 01 t/m 
03; ORE 01 t/m 09; PAR 03 t/m 32; PFE 01 t/m 03; 
PIL 01 t/m 05; PYR 01 t/m 04, 06; REB 01 t/m 07, 
09, 11 t/m 24, 26 t/m 31; RHO 01; ROG 04; SGL 01 
t/m 07; SEG 01,02; SEE 01; SET 01; SOL 01; ST1 
01; SUL 02 t/m 12; TEP 01 t/m 09; THE 01 t/m 12, 
15,19; THR 01; TRI 01, 02,04; TUR 03 t/m 06, 09

t/m 11, 15, 16; UEB 01 t/m 03; WEB 01, 02; WEI 01 
t/m 06, 09 t/m 11; W IL  01 t/m 04; AG 01,02; A A  
01; AE 01; AG 01,02,04 t/m 18; AO  01 t/m 07; A L  
01 t/m 08; AN  01 t/m 05,07 t/m 11, 13; AR  01 t/m 
06; BI 01; BM 01; BO 01; BL 02; BU 01, 02; GE 01 
t/m 11; GR 01; CS 01; GD 01 t/m 09; GH 01,02; CG 
01; GN 01 t/m 09, 12, 13, 15 t/m 20; CL 01 t/m 03; 
GY 01 t/m 03; CU 02; DA 01; DN 01, 02,05,06; DS 
01; DT 02; DY 01; EG 01,02; EU 01 t/m 05; FA 01 
t/m 03; FE 01,02; H A  01,02; HE 01 t/m 04; HO 
01,02; IB 01; ID 01; 1P 01;JA 01; KE 01; LA  02, 03; 
LE 01; LI 01 t/m 45; M A 01, 02; N O  01; OD 01 t/m 

.04; O P 01, 02; PI 01; PL 01 t/m 06; PS 01: Ra 01 
02; TH  01 t/m 03; RO 01; RS 01; RU 01 t/m 06; SE 
01 t/m 07; SN 01; SO 01 t/m 04; SU 01; TG 01; TA 
01 t/m 04; T I 01 t/m 07; T Y  01 t/m 03; VA 01 t/m 

04.
Van alle gemengde zaden is nog voorraad aanwe

zig.
J.A. Schraets, Beheerder Clichéfonds

Op het laatste moment zijn nog enige soorten 
Asclepiadaceae en enkele Haworthia’s binnenge
komen. U kunt deze soorten alleen telefonisch 
bestellen in porties van minimaal 100 zaden. Bel. 

077-510502!

KALEND ER 1993

Het is het streven van de Belgisch-Nederlandse 
samenwerkings- groep om voor hetjaar 1993 
weer een Nederlandstalige kalender te produce

ren.
Het moet een kalender worden die kwalitatief op 
een hoger peil staat dan de uitgaven uit het verle
den en dit in zowel fototechnisch als kwalitatief 

opzicht.
Ook het moment van uitkomen zal zo vroeg 

mogelijk gepland worden.
Om een en ander te kunnen realiseren is er een 
aanbod van kwalitatief hoogstaande dia’s en 
foto ’s noodzakelijk, de onderwerpen mogen cac
tussen, vetplanten, lokatie en landschapsopna- 
men van beiden tot onderwerp hebben en max. 3 
st per persoon, e.e.a. voorzien van naam en adres. 

Ze mogen niet eerder gepubliceerd zijn.
Als ik zo de dia-presentaties, die ik in de loop der 
jaren gezien heb, aan mijn oog voorbij laat gaan, 
dan waren daar uitmuntenden dia’s bij. Vooral 
deze mensen maar zeker ook al die andere foto
graferende liefhebbers worden verzocht mate

riaal in te sturen
Een deskundige en onafhankelijke jury zal een 

selektie maken.
W ij roepen U dus ALLEN op om materiaal naar 
John de Wael, St Rumoldusstrat 109, B 1851 

Grimbergen in België te sturen.
Sluitingsdatum is 15Febr. 1992.

Rob de Groot.



Beurzen & Tentoonstellingen JAARLIJKSE CACTUSTENTOONSTELLING 
EN BEURS VAN DE AFD. ACHTERHOEK.

CACTUS- EN VETPLANTENBEURS 
AFD. FRYSLAN.
Zaterdag 2 Mei zal weer de jaarlijkse planten- 
beurs van de afdeling Fryslan gehouden worden, 
we kunnen haast van een traditie  spreken - de 
eerste Zaterdag in Mei 1!
Degene die belangstelling hebben kunnen kon- 
takt opnem en m et onderstaand adres.
De tafelhuur bedraagt ƒ  2,50 per meter, handela
ren ƒ  5,- per meter.
Toewijzing van de plaatsen geschiedt n aar vol
gorde van aanm elding.
Voor een rou te-aanduiding wordt gezorgd. 
Datum: 2 Mei 1992
Plaats: O nderwijscentrum  voor de

Land- en Tuinbouw, Klaas 
Hartsweg 1 in Ixreuwarden 
(achter zalencentrum  Tivoli 
aan de Huizumerlaan)

Openingstijden: Van 10.00 to t 15.00 uur, de zaal 
is open vanaf 09.00 uur. 

Inlichtingen: A. Veenstra, B ernhardlaan
48a, 9291 HP Kollum Tel. 
05114-1966.

2e LIEMPDSE PLANTENLIEFHEBBERS 
MARKT 1992.
W aarde Succulenta leden,
Zoals U waarschijnlijk vernom en zult hebben is 
de le  Liempdse Plantenliefhebbers Markt in 
1991 een succes geweest. Het is m ede daarom  
alleszins redelijk om dit evenement jaarlijks te 
laten terugkeren en te proberen dit festijn to t een 
trad itie  te laten uitgroeien. Echter met één ver
schil, deze Liempdse gebeurtenis zal in het ver
volg op ZONDAG i.p.v. Zaterdag worden 
gehouden. Dit op veler verzoek.
Naast onze eigen hobby-isten krijgen ook an d e
ren de gelegenheid om hun plantenliefhebberij 
o f vereniging op deze m arkt te presenteren b.v. 
brom elia’s, hoya’s, tillandsia’s, orchideeën, ro t
splanten, orangerieplanten , bonsai's etc etc.
Ook zullen er d it ja a r  weer verschillende attrak- 
ties en ideeën te zien zijn, die op een of andere 
m anier m et de plantenliefhebberij te maken heb
ben zoals origam ie, bloemschikken, bonsaikul- 
tuur en dem onstraties, pottenbakken en andere 
keramische vaardigheden.
Het provinciestadje Liem pde ligt aan de Rijks
weg A2 tussen Eindhoven en ’s H ertogenbosch. 
De m arkt wordt gehouden op Zondag 31 Mei 
1992, van 10.00-16.30 uur aan het Looeind te 
Liempde.
De kraam huur zal ƒ  40,- per kraam  (4 mtr) gaan 
bedragen. De organisatie verzoekt U tijdig te 
reserveren.

F. van Tricht, tel 04116-84250.

Hem elvaartsdag, 28 Mei 1992 in en om het 
E.N.O. zal de afd Achterhoek weer hun, bijna, 
trad itionele  cactustentoonstelling en beurs hou
den.
Plaats: Groenlo
O peningstijden: van 10.00-17.00 uur, toegang is 

gratis.
Info bij: Mevr A. Heynen, N r 97 II, 7116

TC Kotten.

SUCCULENTENBEURS AFD. HAARLEM
O p 9 en 10 Mei houdt de afdeling H aarlem  wer- 
derom  zijn jaarlijkse succulentenbeurs en ten 
toonstelling.
Plaats; De Stadskweektuin aan de Kleverlaan te 
Haarlem.
Inlichtingen; Th. de Droog, Zwitserlandstraat 4, 
2034 BE Haarlem  
Tel. 023-364325.

MEDEDELINGEN EN OPROEPEN

Afdelingsgegevens en jaarverslagen

De afdelingen worden er bij deze aan herinnerd , 
om op zo kort mogelijke term ijn de jaarversla
gen, het financiële jaarverslag, ledenlijst, namen 
bestuursleden en het jaarp rogram m a voor 1992 
aan mij door te geven.
Wij kunnen dan pas de ledenlijsten weer bijwer
ken en U van de nieuwe afdelingsgegevens voor
zien.
GELOOFSBRIEVEN voor de afdelingsvertegen- 
woordiger.
Er zijn een aantal afdelingen die een andere 
afdelings- vertegenw oordiger benoem d hebben. 
Deze m ensen d ienen d o o r het bestuur getekende 
geloofsbrieven bij het H oofdbestuur in te leveren 
anders zijn zij NIET STEMGERECHTIGD, zie 
ook de Statuten en het H uishoudelijk Reglement.

Rob de G rootsecretaris

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



SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992! floriaóe

DEN HAAG-ZDETERMEER1992
H O L L A N D .

A.ls wij dit schrijven in de tweede week van 
decem ber lijkt de w inter te zijn begonnen. Na 
zovele m aanden dat we u alleen m aar konden 
vertellen over p lannen  en ideeën, is het prettig  u 
ditm aal over de vorderingen van de landschaps- 
inrichting  die de basis vorm t voor onze grootse 
cactussen-show te kunnen berichten.
Begin novem ber had uw verslaggever voor de 
eerste maal gelegenheid de ons ter beschikking 
staande kassen te bezichtigen. H et was overweldi
gend, ondanks het feit dat we m et de m aten 
bekend waren, drie  maal 8 x 24 m eter oppervlak 
en 4 m eter werkhoogte, m aakt het toch een 
kolossale indruk w anneer je  e r eenm aal b in n en 
gaat. Op dat tijdstip  was het grondoppervlak nog 
verre van gereed, nog n iet geëgaliseerd, h ier en 
daar zelfs grote kuilen.
Sedert we m idden novem ber in Zoeterm eer 
begonnen zijn met de echte werkzaamheden is er 
in die kas al heel wat veranderd. Er zijn m assa’s 
zand en grond door de Floriade-organisatie aan 
gevoerd en door ons de kas in gekruid. Niet 
alleen moesten we dus eerst het inwendige van de 
kas egaliseren en een ongewenste w aterplas dem 
pen, inm iddels zijn ook de gewenste hoogtever
schillen aangebracht. De basisaanleg van de 
vijver(tje)s m et waterval, waar de oerwoudcactus- 
sen zullen komen, is eveneens gereed. Ook enkele 
fraaie verweerde boom stam m en staan en liggen 
na veel gesjor op hun plaats, d aar gaan straks de 
T illandsia’s en Sempervivums in.
T ientallen tonnen  lavastenen van allerlei form a
ten, ons gesponsord door de Fa Rook Krim pen, 
moesten eind  oktober wegens het onbegaanbare 
terrein  — h erin n ert u zich die regenperiode 
toen? — op grote afstand van de kas gelost wor
den. Dank zij de goede sam enwerking m et de 
Floriade-organisatie is m om enteel alles n aar ons 
terrein  getransporteerd , gedeeltelijk zelfs ver
werkt in het geaccidenteerde landschap. Daarbij 
moest elke steen, kleinere m aar ook grote jo n 
gens van honderden  kilogram m en (de grootste 
was 700 kg!) m et de hand  in kisten en op pallets 
geplaatst w orden voor het tran sp o rt n aar en in 
de kas. Sommige zullen nog wel m eerdere m alen 
ter hand genom en m oeten worden voor ze op 
hun definitieve plek liggen.
D oor de Fa. De N oord  1 N ederhem ert BV zijn 
vijftien pallets sierstenen aangevoerd, gespon
sord door bem iddeling van de H r Van H erk (van 
de Fa Rook). De heer G errit Bakker van de siers-

tenenleverancier heeft een duidelijke werkteke
n ing  gemaakt waarop staat aangegeven waar de 
diverse m odellen en kleuren stenen m oeten 
komen.
Inm iddels zijn deze stenen gedeeltelijk al ver
werkt in de sierbestrating, het is bew onderens
waardig hoe onze am ateurstratenm akers erm ee 
weten om te gaan. O p het reeds bestrate deel 
heeft de Fa G raafland uit Vleuten twee bijzonder 
fraaie hobbykasjes geïnstalleerd, waarin we 
straks in het voorjaar onze meest bijzondere en 
waardevoile planten veilig achter slot zullen kun
nen tonen.
Een globale berekening leert ons dat naast de 
stenen bijna honderd  kubieke m eter grond en 
tw intig kubieke m eter zand de kas in is gekruid. 
Mensen met m eer ervaring in grondverzet dan 
ondergetekende hebben ons verzekerd dat dat 
neerkom t op m eer dan v ijftienhonderd kruiwa
gens. Zeg ruim  een halve kruiwagen per lid van 
Succulenta! Vele handen maken licht werk, toch 
is dat gedaan d o o r een slechts kleine groep leden 
van de vier sam enwerkende afdelingen, niet 
m eer dan een ha lf procent van ons totale lande
lijke ledenbestand. Dit lijkt ons een m ooi gege
ven om bij het begin van het n ieuw ejaar eens te 
overdenken als u zich afvraagt: Wat kan ik doen 
om de Succulenta-inzending op de Floriade een 
sukses te maken?
Het antw oord hebben we al gegeven in vooraf
gaande stukjes uit deze serie:
U kunt individueel of via uw afdeling de Succu
lenta W erkgroep Floriade financieel steunen, u 
kunt komen helpen bij het plaatsen van de p lan 
ten in de tweede helft van m aart 1992, u kunt zich 
als vrijwilliger opgeven om in de periode april / 
oktober een of m eer dagen als toezichthouder en 
voorlichter te fungeren bij ondergetekende 
(01820)29135, u kunt uw afdelingsfolders en/of 
m aandbladen beschikbaar stellen voor onze 
propaganda-stand, u kunt in uw eigen omgeving 
reklame maken voor de Floriade in het algemeen 
en de Cactusshow van Succulenta in het bijzon
der, u kunt uw belangstelling tonen door zelf met 
familie, vrienden en kennissen op bezoek te 
komen en hen met onze liefhebberij kennis te 
laten maken.
Bedenk: Propaganda voor onze m ooie hobby en 
u itbre id ing  van ons ledental is toch het hoofd
doel van al onze inspanningen.



Kontaktadressen:
Nico U ittenbrock, (01829)4068 na 18 uur.
Joost van Tilborg, C roncstein 17, 2804 EK 
Gouda.
H erm an Busser, (01820)29135 
Bijdragen storten/overschrijven op Postgiro 
680596 t.n.v. Penningm eester Succulenta te 
Eindhoven. Voor België rek. n r 000-11.41.809-22 
t.n.v. Succulenta te Eindhoven.

W ordt vervolgd
H erm an Busser, Plesm anplein 52, 2805 AC]

GOUDA (01820)29135

J | ^  VRAAG

EN
^ ^ A A N B O D

Opgaven voor nr. 2 van 1992 m oeten vóór 2 
m aart bij mevr.J. Smit-Reesink, P.W.A.laan 104, 
6721 AE Bennekom  zijn. l,eden van Succulenta 
m ogen per ja a r  éénm aal gratis een advertentie 
van max. 6 regels zetten in deze rubriek. Alleen 
advertenties de hobby betreffende w orden opge
nom en.

Gevraagd: enige jaargangen Succulenta van vóór 
1990. Ingebonden niet nodig, compleet wel. 
Graag contact opnem en met Ari Vermeer 
108339, Maaleh Efraim, p.o.b. 70, 90638 Israel.

Te koop: alum inium  muurkasje, 3 ja a r  oud. Alm. 
2,44 x 1,24 m. Com pleet f  175,—. L. Kanters, 
Sleedoorn 53, 5666 AT Geldrop. Tel. 040-855499.

Gevraagd: Succulenta-jaargangen 1970 t/m 1973. 
P. Verhaegh, D otterbloem straat 9, 5953 GZ Reu
ver. Tel. 04704-4246.

Gevraagd: Succulenta-jaargangen (ook losse 
nummers). No. 1 (1919) t/m 29 (1952) en Jaargang 
1955 + 1956. J. Essers, Hokkelenbergstraat 8, 
6444 AG Brunssum. Tel. 045-251191.

Zoek en verkoop Cactussen-literatuur. Manfred 
Zöller, Heiligenpesch 68, 4050 M önchenglad- 
bach EBRD.

Te koop gevraagd: broeikas afd. 214 x 214 m. 
Mevr. E.M. L iebrand, Pelgrim straat 3, 7011 BH 
G aanderen.

Aangeboden: zaadlijst van ongeveer 300 soorten 
lithops, graag aan uzelf geadresseerde en gefran
keerde envelop bijsluiten. Lenaerts Andre, l e i 
seinde 46, 2300 Turnhout, België.

Te koop aangeboden: jaargangen Succulenta van 
ju li 1974 t/m dec. 1990. Enkele boeken over cac

tussen. Diverse jo n g e  cactussen. Een lijst kunt u 
aanvragen door een retourenveloppe te sturen of 
d o o r ’s m orgens te bellen. H. v. Volen, Nieuwe 
Gagelstraat 17, 8332 KA Steenwijk. Tel. 
05210-11684.
Gevraagd door verzam elaar: stekken en of zaai
lingen van agaven, gastneria's, haw ortia’s eufor- 
bia’s, stapelia-achtigen en mesems. Onkosten 
worden vergoed. Ook korrespondentie  met bu i
tenlandse verzamelaars op prijs gesteld. L. Sterk, 
Kerkpad 3, Ingen. Tel. 03443-2133.

O p ro e p  aan  onze o n tw e rp e rs  en  tekenaars/ 
il lu s tra to ren

H et is de  b ed o e lin g  om  op  n ie t al te  lange 
te rm ijn  een n ieuw e h a n d le id in g  te gaan 
uitgeven.
De h u id ig e  h a n d le id in g  is u it de  zeventiger 
ja re n  en de  laa tste  herz ien  d ru k  d a te e rt u it 
1981
De on tw ikkelingen  h ebben  ook  in en  voor 
onze  hobby  n ie t stil gestaan  en d ie  w illen 
wij verw erkt zien in onze han d le id in g .
E r ligt op  d it m o m en t een  tekstueel c o n 
cept, m aa r d a t m oet opgem aak t w orden , 
voorzien  w orden  van fo to ’s, teken ingen  of 
en ige  an d e re  illustraties.
H et lijkt ons voor vak- en  hobby-m ensen  
een gew eldige u itd ag in g  om  h ie r  hun  
m edew erk ing  aan  te verlenen .
D enk e r n ie t al te  lan g  over na w ant wij wil
len de  vaart e rin  h o u d en , d iegene  d ie  zo’n 
u itd ag in g  aan k u n n e n  gelieve op  korte  te r 
m ijn  m et m ij kon tak t op  te nem en. 
V erm eld ing  van specifieke kw aliteiten  of 
m ogelijkheden  is noodzakelijk . W ie neem t 
de h an d sch o en  op??????

R ob de  G roo t, secretaris

TE KOOP GEVRAAGD
Bent U genoodzaakt, om welke reden dan ook, 

uw cactusverzameling van de hand te doen, 
neem dan contact op met:

Gerrit Melissen, Korenmolen 9,
3738 WL Maartensdijk, 03461-3366.



NIEUWE LEDEN

A.R. Mann Library, Acquis. Dev., Ithaca-Ny 
14853, USA

Aartsman-van Drongclen M., Rooseveltlaan 21, 
2215 NW Voorhout

Bocr-Angevarc M. de, D ahliastraat 24, 1815 XX 
Alkmaar

Boomsma R.H., N.A. v.d. Burgsingel 22, 3123 
ES Schiedam

Breugel Mevr. van, B ernhardstraat 13, 6447 CP 
Merkelbeek

Brink-Bosman T. v.d., Zilverschoon 10, 8265 HA 
Kampen

Doeland R.E, De Aak 32, 3742 GV Baarn 
Gem. Biblioth. Centr. Tijdschr., Hoogstraat 110, 

3011 PV Rotterdam
Husen Mevr. P.C. van. Schoolstraat 17, 3451 AA 
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Jordaan  )., Pr. M arijkestraat 2, 3241 VJ Middel- 
harnis
Kalkman D., N.A. v.d. Burgsingel 24, 3123 ES 
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Kol L.,J. Berkstraat 5, 3284 XD Zuid-Beverland 
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W oerden
Landb. Univ. 74494 Bibl., Postbus 9100, 6700 

HA W ageningen
Maly L.G..J. Naderstrasse 2, 03712 Maissau, 
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derleeuw, België
Tillie J., Mevr. v.d. Meystraat 4, 6243 AP Geulle 
T uinenburg M., Vestastraat 44, 1829 XP Oud- 
dorp

'ff 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.

W aard-Siefers B. de, G raspieper 38, 8271 GW 
IJsselmuiden

Zeeuw H.G. de. Hoogstraat 23, 1781 LD Den 
H elder

Balvers M.J., Kerkstraat 17, 6668 AN Randwijk 
Bruinsm a Prof. Dr.J., D cnncnlaan 2, 6705 BX 
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Duppen J.J., E insteinstraat 15, 6533 NE Nijme
gen
H.R.I.T./dhr. Valckcnborg, De Bavaylei 16, 01800 

Vilvoorde, België
Hazebroek E, Beresteinlaan 146, 2542 KE Den 

Haag
Pieterse M.G.C., Bachplein 496, 3122 KR 

Schiedam
R idder I). de, Lostraat 27, 01760 Roosdaal,

België
Rogrcis R., H eiendcstraat 127, 09160 Lokeren, 

België
Rond Mw. G., Lunastraat 18, 6043 VG Roer
m ond
R uitenberg M. van. Hendrikstr. S 69, 4461 BT 

Goes
Sturm  D., Oude Nijkerkcrweg 10, 3886 PV Gar- 
deren
Tinga R., M eidoorn 108, 6226 WD Maastricht 
Veld P. in ’t, Zinkweg 34A, 3262 BB Oud- 

Beyerland
W eide L. v.d., Ferd. Bolstraat 24, 8932 JP Leeu
warden
Zoeller M., Heiligenpesch 68, 04050 Monchen- 
gladbach 1, B.R.D.

SOUTHWEST SEEDS

CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

MUURKWEEKKASJES
IDEAAL VOOR KAKTUSSENN I F l JWI b i jz o n d e r  f ra a ie  a lu m in iu m /g la s  
*  1 • u i t v .m e t  2 O D e n s la a n d e  d e u re n .

VAN f.375,- VOOR f.325 n o g  1 m a a n d !
inc l .  B T W  en v e rzen d ko s 
te n .  H e t  neusje  van de 
Z a lm .  O o k  ideaal als ka- 
merkasje . D o o r  de  o p e n 
slaande deu re n  k u n t  u 
overal g e m a k k e l i j k  b i j .
A f  m . 9 b x 6 3 c m ,  h.1 4 8  cm. 
Accesso ires: G ro n d ve r -  
w a rm in g s k a b e l  v .a . f .9 0  - 
P e t ro l . k a c he l t je  v .a . f .6 5 , -  
U i t v .  P o ly th e n e  over h o u 
ten  f r a m e  slechts  f . 250 . -

VAM DER ZALM
A A  NO O H D 'VI JKFHHOIJT Postbus 7 

.'Vi s fir.ix li; I  <■! 02 f)?3 ?333 Hqn ??03



wijderen. Voor dieren is het absoluut 
onverteerbaar, omdat er geen verteringsen- 
zymen tegen opgewassen zijn. Een dier met 
een kleverige bek vol slijm zal de volgende 
keer een ander voedingsgewas kiezen. Ario- 
carpus kotschoubeyanus heeft echter de pech 
dat zijn slijm van hoge kwaliteit is en tot op 
de dag van vandaag door indianen wordt 
gebruikt als lijm. Het melksap van mammil- 
laria’s is aan dit slijm verwant, maar veel 
vloeibaarder.
De verdediging van cactussen met relatief 
ver van elkaar staande doorns behoeft zich 
vaak alleen maar te richten op het afweren 
van zuigende insecten en kleine knagers. In 
de buitenste cellagen van de plant is een 
aantal aanpassingen mogelijk. Zo is de vor
ming van opperhuidcellen met hele harde 
celwanden en van dikke waslagen aan het 
oppervlak van de plant een goede bescher
ming. Veel zuilcactussen hebben in de 
cellen direct onder de opperhuid scherpe 
kristallen van calciumoxalaat (kristalzand) 
of van siliciumoxyde. Zo kan het geslacht 
Stenocereus als enige geslacht bogen op SiO.,- 
kristallen, wat als determinatie kan dienen. 
Doordringing van deze barrière is uiterst 
lastig en ontmoedigend en vanwege het bot 
worden van het entmes zijn verschillende 
zuilen dus ongeschikt als onderstam.

Een ander produkt van de opperhuid van 
cactussen is de wol die veel planten in de 
kop of verspreid over het plantelichaam 
ontwikkelen. Deze wol bestaat uit ontelbare 
dunne haartjes, de zogenaamde trichomen. 
Zij beschermen de nieuwgroei en de 
bloemknoppen tegen onder andere over
verhitting en vraat. In tegenstelling tot 
doorns zijn de trichomen zeer dunne cel- 
strengetjes, die afgezien van in het areool, 
overal op de plant kunnen worden 
gevormd. Ze vormen zich doordat de bui
tenste cellen van de opperhuid plaatselijk 
in één richting blijven delen. Hierdoor ont

staat een dunne streng cellen van één cel 
dikte. Afhankelijk van de hoogte boven 
zeeniveau en de afstand tot de evenaar pas
sen cactussen zich door een dunnere of dik
kere wollaagaan tegen de schadelijke UV- 
straling en warmtestraling.
Veel cactussen verliezen op latere leeftijd 
hun onderste doorns en vormen kurk als 
verdediging. Ook dit is een produkt van de 
opperhuidcellen. Dit materiaal heeft onder 
andere een schimmelwerende werking en 
hoewel de kurkvorming menige liefhebber 
ergert, is het een natuurlijk proces ter 
bescherming van de plant.
Aan nog kleinere aanvallers, zoals bacte
riën, wordt eveneens het hoofd geboden. 
Door hun speciale aanpassingen ten aan
zien van het maken van suikers vormen cac
tussen in hun plantecellen veel zure 
produkten (crassula zuurmetabolisme). 
Bacteriën zijn veelal niet goed tegen een 
zure omgeving opgewassen. Denken we bij
voorbeeld maar eens aan ons eigen maag
zuur, dat een goede barrière vormt tegen 
talloze infecties. Een andere reden waarom 
bacteriën niet goed gedijen op cactussen is 
dat het grootste deel van het plantvolume 
bestaat uit een zeer waterrijk weefsel. De 
cortexcellen dienen alleen voor waterop- 
slag en hier in zijn amper voedingsstoffen 
aanwezig.
Hoewel we cactussen bewonderen om bun 
zichtbare doornpracht zijn er 'onder
gronds’ nog vele mechanismen die deze zo 
gespecialiseerde planten helpen bij het 
overleven in extreme omstandigheden.
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MADAGASCAR, HET RODE EILAND
2 . I S A L O  AatvanUijen

Reizen is op Madagascar een hele onder

neming. Een rit met een volgepakte taxi- 

brousse op de hobbelige wegen bete

kent flink afzien. Echt taai wordt het ech

ter, als je te voet in de heetste tijd van 

het jaar in het Isalogebergte naar succu

lenten gaat zoeken.

Na een b in n en lan d se  lijnvlucht T ulear - 
Tana (die ik voor de  terugre is n o d ig  heb) te 
hebben  geboekt en  een set m oo ie  kaarten  
van het zuidelijk  deel van het e iland  te h eb 
ben gekocht, is al het n o d ig e  in Tana 
gedaan  en vervolg ik m ijn  reis. D it deel is 
nog  com fortabel, ik kan gebru ik  m aken van 
h e t ko rte  sp o o rlijn tje  d a t n a a r  h e t zuiden 
loopt.
De tre in  voert m e d o o r  het cen tra le  ho o g 
lan d  van M adagascar, d a t eens m et w ouden 
was bedekt. Deze heb b en  nu plaatsgem aakt 
voor rijstvelden. De rijs tcu ltu u r is m eege
b rach t d o o r de  oo rsp ronkelijk  u it O ost- 
Azië afkom stige bew oners van de  ho o g 
vlakte, de  m erina  (één van de  vele stam 
m en van M adagascar). H et landschap  lijkt 
vrij sterk  op  d a t van M idden-Java, m aar 
toch  kunnen  de rijstvelden de  vergelijking 
m et de  veel sierlijker aangelegde In d o n es i
sche saw ahs n iet d o o rs taan .

H et spoorw egnet van M adagascar is n ie t 
erg  u itgeb re id  en de lijn e ind ig t in A ntsi- 
rabè, w aar ik overnacht. H et v inden  van 
een dak boven het hoofd  is eenvoudig  in 
M adagascar. Vrijwel overal zijn wel h o te l
letjes en zoniet, is e r  wel een  d o rp e lin g  d ie  
logies aanb ied t.
De verdere  reis n a a r het zu iden  m oet p e r 
tax i-brousse w orden  afgelegd. D o o rd a t ik 
in  vrij hoog  tem po  reis - ik wil veel doen  in 
één m aand  - heb  ik n ie t veel tijd  om  u itge
b re id  de om geving te ex p lo reren  van de 
plaatsjes die ik aandoe. Dat be teken t d a t ik 
nog  w einig van de p lan ten g ro e i heb  k u n 
nen  zien. V oor succulen ten  m o e tje  nam e
lijk in de m eeste gevallen geb ieden  zien te 
v inden , d ie  nog  niet in cu ltu u r zijn 
gebracht. O nderw eg  zie ik wel van d ie  
gebieden, de ‘in se lbergen ’ van het cen tra le  
ho o g lan d  zijn zulke p laatsen . Dat zijn 
m erkw aard ige in het landschap  o p re izende  
hoge bu lten , bestaand  u it g ladde ro tsen  en 
m et w einig begroeiing . D aar m oeten  veel 
succu len ten  zoals pachypod ium s en 
e u p h o rb ia s  op  voorkom en. M aar als je  in 
een tax i-brousse zit, kan je m oeilijk  even 
aan  de chauffeu r en je  m edepassag iers v ra 
gen o f  ze even s toppen  en een p a a r u u r 
w achten, to t je  d ie  berg  op  b en t geweest.
D ie taxi-brousses zijn trouw ens een bele
venis ap a rt. H et was m ijn vo o rn aam ste  ver
voerm iddel o p  deze reis. H et zijn 
beste lau to ’s, k leine busjes o f  vrachtw agens 
d ie  van de ene p laats n a a r de an d e re  rijden . 
De wegen zijn stoffig en hobbe lig  en de 
wagens zijn vo lgep rop t m et passagiers en 
vracht. Zo’n rit is dus afzien en een reis van 
b ijvoorbeeld  Tana n a a r  T ulear (ongeveer 
1000 km) kost v ier dagen  en d an  heb je  het 
behoo rlijk  snel gedaan!



Rijstvelden langs de weg van Fianarantsoa naar Ihosy

De hoogvlakte van Horombe waar palmen als enige boom
soort groeien



Canyon des Singes
Mijn eerste  doel op  weg n a a r  h e t zu iden  is 
het Isalo n a tu u rrese rv aa t, w aar ik wat la n 
ger wil blijven om  w at m eer de  tijd  te  h eb 
ben  om  n a a r  p lan ten  te zoeken. De 
uitvalsbasis n a a r  h e t park  is h e t p laatsje 
R an o h ira , gelegen op  het p la teau  van 
H orom be. Ik neem  m ijn  in trek  in  een 
hotelletje , d a t één  kam er heeft. H et p laatsje 
ligt w elisw aar aan  een hoofdw eg, m aa r s tro 
m en d  w ater en  licht is in d ie  streken  nog  
n ie t aangelegd . De do u ch e  is p rim a, h e t is 
verbazingw ekkend hoe  heerlijk  je  kun t p o e 
delen  m et twee em m ers w ater - w ant d a a r 
m o e tje  h e t ech t m ee d o en  en  d a t is wel te 
beg rijpen  in  een d ro o g  gebied  als dit.
’s Avonds ben  je  in  de  w eer m et kaarsen  en 
zak lan taarns. In de  u ite rs t sim pele  kam er 
m et stro o ien  bed  ben  ik n ie t alleen: m ug
gen, nach tv linders en kakkerlakken h o uden  
m e ’s nach ts gezelschap. O ok de 
M adagasken zelf heb b en  een heel a n d e r  
idee over privacy d an  wij. Ze lo p en  vrolijk 
je  kam er b in n e n  en  gaan  e r gezellig bij z it
ten. O f je  je  n e t s taa t aan  te k leden  o f  zo, 
d ee rt ze n iet. M aar m en v in d t in d ie  streken 
w esterlingen  no g  gew eldig in te ressan t en 
m en is u ite rs t v riendelijk , dus w egjagen doe 
je  iem and  ook  niet.

H et ho te l zorgt overigens voor (trim a m aal
tijden . O p hou tskoo lvuren  w orden  soep, 
kip en riv ierk reeft b ere id  en zo ’n goed m aal 
heb  je  wel n o d ig  w aar het k lim aat toch  wel 
veel van de  energ ie  vergt. Was h e t nam elijk  
in het h o o g lan d  nog  redelijk  aangenaam  
van tem p era tu u r, in d it wat lagere gedeelte 
is h e t b loedhee t. B ovendien zijn de  regens 
d ie  in d it seizoen (het is ja n u a r i)  h o ren  te 
vallen, al geru im e tijd  u itgebleven. De 
n ach ten  geven m aa r w einig verkoeling.

Er b ied t zich al gauw een gids aan  d ie  mij 
n a a r  het Isa lopark  wil le iden . De bedoe ling  
is een  d ried aag se  toch t te  m aken, d ie  m e 
een e ind je  het reservaat in zal voeren. V oor 
een toch t d o o r het hele reservaat zou je  
m eer tijd  en m isschien  zelfs wel een  pakezel 
n o d ig  hebben , dus ik stel m ijn am bities n iet 
te hoog. Met de gids, d ie ja c q u e lin  heet, ga 
ik inkopen  doen , voornam elijk  p rov iand  
d a t we onderw eg  n o d ig  hebben .
De volgende och ten d  gaan we op  weg. De 
gids heeft een  hele  rou te  u itgestippeld . We 
lopen  eerst aan  de  oostzijde van het Isalo- 
geberg te  d o o r de  savanne n a a r  een dorp je . 
H et is al vrij w arm , m aa r nog  best te  doen . 
H et landschap  is licht heuvelend, m akkelijk 
begaanbaar. O pvallend  zijn de  m oo ie  pan-

Panorama in het 
Isalo-gebergte

Foto's van de 
schrijver



d an u sp a lm en . V erder is e r  w einig b ijzon 
d e re  vegetatie, gras, wat losse boom pjes en 
een  enkel bosschage. Vogels zijn e r  vrij veel. 
P apegaaien  (in de  verte) en allerle i o n b e 
kends. O ok vliegen e r veel raven m et w itte 
b e f en nek.
We h o u d en  een stop  in de  schaduw  bij een 
beekje. Jacquelin  verdw ijn t in de  stru iken 
en kom t te rug  m et een stapel m an g o ’s. V oor 
h e t eerst d a t ik d ie  eet, ze zijn heel lekker.
We vervolgen de  toch t n a a r  een klein 
d o rp je . D aar k u n n en  we spullen  a ch te rla 
ten  in een h u t en w ord t e r  voor ons 
gekookt. H et is een  p iepk le in  d o rp  w aar 
he lem aal n iets is, zelfs geen stalletjes m et 
e ten . Jacquelin wil eerst een kip kopen en 
terw ijl ik het flad d eren d e  beest bij de po ten  
h oud , w ord t de  prijs besproken . Men heeft 
ech te r n ie t te rug  van 1000 franc  m algache 
(één gulden), dus gaat de  kip n iet door. 
G elukkig m aar, w ant het e ten  h o u d t al 
genoeg  op. Er m oet rijst w orden  gekookt en 
dat kost allem aal tijd.
H et is d an  ook al ro n d  het m id d ag u u r als 
we verdergaan . H et doel is de  C anyon des 
Singes, aan  de ra n d  van het reservaat. H et 
is sm oorhee t. G elukkig staat de zon vrijwel 
lo o d rech t boven je , zodat je  als het w are in 
je  eigen schaduw  loopt. V erder is e r  a f  en 
toe een licht briesje. Zo is het n e t te  doen . 
Toch is de  w andeling  zwaar, vooral het laa t
ste stuk m et een  d rassig  gedeelte. Jacquelin  
lo o p t vrolijk d o o r een d o o rw aad b are  
p laats, z o n d e r e r  reken ing  m ee te h ouden  
d a t ik d a t n ie t kan zo n d e r d a t m ’n schoe
nen  vollopen.
M aar de C anyon des Singes is e rg  m ooi, 
w eelderig  b eg roe id  m et volslagen o n b e 
kende p lan ten . De k loof lo o p t n iet ver door, 
a lth an s  w ij gaan n ie t ver en  sto p p en  bij een 
w atervalletje. Een heerlijke plek om  van 
m ijn  o n d e rtu ssen  hevig opgekom en h o o fd 
pijn  te bekom en. In de poeltjes z itten  a lle r
lei in te ressan te  beesten , zoals w a te rto rren  
d ie  over he t w ater varen  en  d an  o n d e rd u i-

Beekdal in het Isalo-gebergte

ken m et m ed en e m in g  van een luchtbel.
O ok zie ik langzaam  rondzw em m ende 
kokertjes m et een  insekt erin .
Na een flinke pauze gaan  we te ru g  n a a r  het 
do rp je . De h itte  is e rg  u itp u tte n d . De 
bed o e lin g  was d a t we de volgende dag  over 
de  eers te  b e rg ru g  het reservaat zouden  
in trekken , we zijn nu  alleen  nog  m aar aan 
de  ra n d  geweest. M aar de  gids vraagt zich af 
o f  d ie  to ch t n ie t te  zw aar is. Dat denk  ik ook 
wel, dus we beslu iten  om  d a a r  m aa r van af te 
zien. H et lijkt m e n ie t zo geslaagd om  op 
he t heets t van de  dag  een b erg  te bek lim 
m en z o n d e r en ige  beschu tting . B ovendien 
sch ijn t e r  op  dat tra jec t n iets te  g roeien . We 
beslu iten  de  vo lgende dag  te ru g  te gaan  en 
via R an o h ira  een an d e re  ro u te  te  volgen het 
reservaat in.
O n d ertu ssen  w ord t geld gew isseld zoda t we 
nu  vis bij h e t e ten  k u n n en  kopen. H et m aal 
bestaat dus u it rijst en  visjes w aarvan  je  
a lleen  de s ta a rt en de  v innetjes hoeft weg te
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Een nog niet
geïdentificeerde euphorbia 
met ondergrondse knolwortel

dat ik dt ie uur wel een mooie vertrektijd 
vind. Op dat tijdstip vertrekken we naar wat 
Le Piscine wordt genoemd. Ik vrees weer 
naar de rand van het park te worden 
gevoerd met een dalletje en een waterval
letje en dan weer terug te moeten. Dit zal 
echter erg mee blijken te vallen. De tocht 
door de savanne is deze keer korter en min
der slopend. We worden ingehaald door 
een andere gids die met een Zuidafrikaans 
stel op weg is naar dezelfde plek.
Bij het gebergte aangekomen (die overgang 
is echt heel scherp) bestijgen we een pas 
tussen twee heuvels. Meteen begint de 
begroeiing weelderiger te worden. Ik vind 
er zelfs zonnedauw. Het kindschap wordt 
nu echt interessant. De bergen bestaan hier 
uit zandsteen, waardoor allerlei grillige 
vormen zijn ontstaan. We lopen nu over 
een hoger gelegen savanne, frisser, met veel 
bomen, omzoomd door de heuvels. Na een 
tijdje zie ik een rotspartijtje dat me wel 
interessant lijkt. En ja  hoor! de eerst pachy- 
podium is gevonden. Een prachtige caudex 
met een kroon van takken (Pachypodium 
rosulatumgracilius). Verheugd vervolg ik de 
tocht. Bij de volgende heuvelrug gaan we 
naar een uitkijkpunt vanwaar we een 
prachtig panorama hebben over het vol
gende dal, waarin een riviertje loopt, en de

daarachtergelegen bergen. Ik zal me maar 
niet aan een beschrijving wagen, het is 
schitterend. Op die rots vind ik ook een 
bloeiende Cynanchum perrieri. Voor 
bloeiende pachypodiums ben ik te laat, die 
schijnen begin december te bloeien. 
Verderop komen we langs allerlei grillige 
gevormde zandsteenformaties. Een roofvo
gel gaat vlakbij op een boomtak zitten. Er is 
veel vegetatie, gras, struiken, boompjes en 
ook bloeiende plantjes. Dollar (zo heet de 
andere gids) zegt dat hij ook kleine pachy
podiums kan vinden, die je  gemakkelijk in 
je bagage kunt verstoppen. Ik ga hier maar 
niet op in.
We zijn nu boven de rivier, vlak bij de Pis
cine, waar we zullen kamperen. Plotseling 
komt jaequelin opduiken met een euphor- 
biaknol bij zich. Die lag ergens op de grond 
zegt hij. De knol ziet er onbeschadigd uit, 
dus ik ben geneigd hem te geloven. Ik volg 
hem naar de plaats waar de plant vandaan 
komt. Daar groeien er veel, maar als je  ’t 
niet weet, vallen ze niet op. Alleen de 
blaadjes steken boven de grond uit. Jacque- 
lin graaft een kuiltje en stop de plant weer 
in de grond. Zeer ontroerend. Zou hij ’m er 
voor iedere toerist even uithalen?
Dan dalen we af naar de Piscine. Het is 
inderdaad een idyllische plek. Een waterval



gooien . O ok w ord t e r  nog  voor ied e r een 
riv ierk reeft geb rach t, d ie  zijn zo g roo t als 
een  flinke s teu rgarnaa l. Tot beslu it krijgen 
we een g ro te  kroes ’eau b u ire ’. D it sm aakt 
in eers te  in s tan tie  n a a r koffie en  vervolgens 
d en k  je  d a t het toch  thee is. L ater h o o rd e  ik 
d a t de  d ran k  w ord t gem aakt d o o r de  op  de 
bodem  van de  pan  aangekoekte  rijst m et 
w ater op  te koken.
Als de  avond  is gevallen, z itten  we voor het 
hu tje  m et wat d o rp e lin g en  en k inderen . 
L icht is e r  n ie t, alleen  b in n en  staat een 
pe tro leum lam p . Er hebben  m e in de  loop  
van de dag  al diverse m ensen  om  m ed ic ij
nen  gevraagd, d ie  h ie r m oeilijk  zijn te  k rij
gen. Eerst een  vrouw  m et iets aan  h a a r  
ogen. Toen een m an m et een  ziek kind. 
L a te r m ensen  m et hoo fd p ijn  en p ijn  in de 
borst. M aagklachten kom en h ie r  ook  veel 
voor, d o o r  het slechte water. D at zijn a lle 
m aal d in g en  w aar ik n ie t veel tegen kan 
d o en , a lleen  de m an  m et het zieke d o ch 
te rtje  geef ik wat a sp irien tjes  en sch rijf de 
d o se rin g  op  een p ap ie rtje . Ik heb nog  n o o it 
de  e llende  in een on tw ikkelingsland  van zo 
nab ij m eegem aakt.

H et w ereldn ieuw s d rin g t zelfs h ie r  door. 
H et is 15 ja n u a r i  en  de  golfcrisis is o n d e r
w erp  van gesprek. O n d ertu ssen  heb  ik m ijn 
ten t opgezet. B uiten , en  ook in  d e  h u t sterft 
he t van de  m uggen . Jacque lin  m oet de  hu t 
de len  m et v ier an d e re n , d a t is m e ech t veel 
te  heet.

Le Piscine
N a h e t o n tb ijt in a lle  vroegte (rijst en  sa r
d in e  en m an iok) vertrekken  we w eer n aa r 
R an o h ira . H et en ige  leuke zijn de  vogels en 
een p a a r  slangen. H et is w eer m o o rd en d  
heet en he t laatste  stuk n a a r R an o h ira  is 
heel zwaar. Ik v ind  dat ik wel erg  veel 
m oeite  heb  m oeten  d o en  om  alleen  m aar 
een dalle tje  aan  d e  ra n d  van het reservaat 
te  bezoeken, m aa r het verb lijf in h e t d o rp  
was een goede ervaring . Ik ben  een  beetje 
o n tev reden  over de  gids, d ie  d e  ro u te  zo 
slecht h ad  gep land .
T erug in het d o rp  v ind t de  w aard in  van het 
ho te l d a t ik h e t m a a r  ru s tig  aan  m oet doen . 
De gids wil ech te r gauw w eer vertrekken, 
w eer o p  het heets t van d e  dag. Ik treuzel 
zoveel m ogelijk  m et b ad en  en eten  en zeg

Pachypodium rosulatum gracilius in het Isalo-gebergte
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stort zich in een diepe poel onder een over
hangende rotswand. Er is een weelderige 
begroeiing met pandanus. De poel is 
behoorlijk diep en groot genoeg om er met 
z’n vijven in te zwemmen. H et water is heer
lijk lauw.
Het loopt tegen de schem ering en ik zet 
mijn tent op, op een houtskoolvuur onder 
de overhangende rots wordt rijst gekookt. 
Met enige m oeite krijgen we wat blikjes 
open. Een simpel maal, m et eau buire en 
chocola toe. We zitten nog wat na te kletsen 
bij het vuur en gaan dan slapen.

We staan natuurlijk  vroeg op en ontbijten 
met thee en biscuitjes. Voor we weer terug 
naar het do rp  gaan, maken we eerst nog 
een wandeling in de omgeving, via een heu
velrug en door het beekdal weer terug. 
Onderweg laten de gidsen een geraam te 
zien dat in een gat in de rotsen ligt en 
gedeeltelijk doo r honden  naar buiten is 
getrokken. Een m ooie plek voor een laatste 
rustplaats.
Overal staan h ier de dikke caudexen van 
Pachypodium rosulatum var. gracilius. Verder 
vind ik nog aardig  wat planten, onder 
andere Kalanchoe synsepala, aloe’s en Cynan- 
churn perrieri. Een aantal soorten dat niet in 
bloei staat, kan ik niet determ ineren.
In de loop van de ochtend komen we weer 
bij de Piscine terug. N atuurlijk gaan we 
eerst zwemmen voor we de terugtocht aan 
vaarden. Die is niet al te zwaar. Alleen het 
laatste stuk naar het do rp  is weer taai. In 
Ranohira aangekom en heb ik alle tijd om te 
baden en te eten en dan staat de taxi- 
brousse naar Ihosy alweer klaar. H et stuk 
tussen R anohira en Ihosy over het plateau 
van H orom be dat ik op de heenweg bij 
nacht had afgelegd, zie ik nu overdag. Een 
glooiende hoogvlakte van rode aarde met 
op de achtergrond Isalo.

Rotsrichels begroeid met Pachypodium rosulatum gracilius

(W ordt vervolgd)



DE GEZINSCONSUMPTIE EN OMZET 
VAN SUCCULENTEN OP DE 
BLOEMENVEILINGEN

In dit artikel zal aan de hand van cijfers 

de verkoop in de jaren zeventig worden 

beschreven. Daarnaast zal een overzicht 

worden gegeven van de omzet via de 

Nederlandse bloemenveilingen van 

succulenten (omvat zowel export als 

afzet in Nederland) en zal het geveilde 

assortiment van cactussen en overige 

succulenten worden toegelicht.

Zoals een ie d e r zich nog  kan h e rin n e ren  
w aren  succulen ten  m id d e n ja re n  zeventig 
p o p u la ir  in  N ederland . O ok het ledental 
van onze veren ig ing  steeg in  d ie  ja ren . 
W einig m ensen  hebben  inzich t in  hoeveel 
succu len ten  to en  w erden verkocht via de 
d e ta ilhande l. O f hoeveel succulen ten  via de 
b loem enveilingen  w erden verkocht, w an
n e e r en welke. (De b loem enveilingen  in 
N ed erlan d  zijn georgan iseerd  in de V ereni
g ing  van B loem enveilingen in N ederland: 
VBN, de  veilingencijfers in  d it artikel zijn 
afkom stig  van deze organisatie .)

PJ.M. Knippels

De populariteit in de jaren '70
De p o p u la r ite it van de succu len ten  in  
N ed erlan d  kan w orden  afgeleid  u it de 
gezinsbested ingen . Zo besteedden  de 
N ed erlan d se  gezinnen  in 1 9 7 4 /8 ,3  m ln. 
aan  succulen ten , d it b ed rag  steeg to t ƒ  12,0 
m ln. in 1976. In 1977 d aa lden  de  b e s ted in 
gen licht to t ƒ  10,3 m ln. Na d i t ja a r  nam en  
de  bested ingen  jaa rlijk s sterk  a f  to t ƒ  6,5 
m ln. in 1980.
In de p e rio d e  1974 to t en m et 1980 stegen 
de  N ederlandse  gezinsbested ingen  aan  
k am erp lan ten  van ƒ  118 m ln. to t ƒ  141 m ln. 
In  h e t ja a r  1974 m aak ten  de  succulen ten  
7 % u it van de  to ta le  u itgaven aan  kam er
p lan ten , in  1976 9%  en  in  1980 was d it nog  
5%.

U it deze cijfers kom t du ide lijk  n a a r  voren  
da t de  succulen ten  een verkooppiek  kenden, 
w aarna  de  verkoop  sterk  te ru g  viel. D it kan 
ook w orden  geïllu s treerd  aan  de h a n d  van 
de  ’verkoop-top  5’ van k am erp lan ten : in 
1976 en 1977 sto n d en  de  succu len ten  op  de 
3e p laats, in  1978 op  de  4e p laats en in  1977 
w aren  ze u it de  to p  vijf verdw enen.
O ver de  ja re n  na  1980 zijn geen gegevens 
over de  b in n en lan d se  consum ptie  bekend.

De omzet van succulenten op de bloe
menveilingen 1986 tot en met 1990
In figuu r 1 is de  om zet van succu len ten  op  
de b loem enveilingen  w eergegeven. H et 
b e tre ft h ie r  zowel p lan ten  d ie  in  N ed e rlan d  
zijn geteeld , als g e ïm p o rtee rd e  p lan ten . Een 
aanzien lijk  deel van het geveilde a sso rti
m en t w ord t g eëxpo rteerd , voo rnam elijk  
n a a r  de  an d e re  E G -lidstaten .



Figuur 1. Omzet van succulenten op de bloemenveilingen 1986 t/m 1990.
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In 1986 bedroeg de veilingenomzet van alle 
cactussen en overige succulenten samen 
ƒ  29,5 mln. Dit steeg to t ƒ  33,9 mln. in 1990, 
hetgeen neerkom t op een gem iddelde 
omzetgroei van 3,6% per jaar. Met deze 
omzetgroei blijven de succulenten achter bij 
de omzetgroei van alle kam erplanten samen 
(gemiddeld per ja a r  in de periode 1986 tot 
en met 1990: 10,1 %). Dit verschil in omzet
groei komt ook to t u itdrukking in het aan 
deel van de succulenten in de totale 
veilingenomzet van kam erplanten: 3,6% in 
1986 tegen 2,8% in 1990.

Het verloop van de veilingenomzet van 
succulenten in 1990
In figuur 2 is schematisch het verloop van 
de succulentenom zet op de bloem enveilin
gen weergegeven. De omzetpiek in periodes 
3 en 4 (m aanden m aart en april) wordt 
voornam elijk veroorzaakt door de product
groep Rhipsalidopsis, de najaarspiek door de 
productgroep Schlumbergera.
De geringe omzet in de vakantiem aanden 
ju li en augustus doet zich bij alle kam er
planten  voor, niet alleen bij de succulenten. 
Overigens is het omzetverloop in de tijd 
van succulenten vergelijkbaar m et dat van 
het gehele assortim ent kam erplanten.

Het geveilde assortiment periode 1986 
tot en met 1990
Cactussen
In de periode 1986 to t en m et 1990 schom
melde het aandeel van de cactussen in de 
succulentenom zet rond de 62%, met 
uitschieters naar boven: 1989 66% en naar 
beneden: 1988 59%. Eén en ander is geïl
lustreerd in figuur 1. In figuur 3 is de 
opbouw van het assortim ent cactussen 
weergegeven: het betreft hier percentages,, 
cum ulerend to t 100% (op basis van omzet 
in guldens).
Uit figuur 3 blijkt dat d rie productgroepen, 
namelijk: cactussen gemengd, Schlumbergera

en Rhipsalidopsis, in 1990 bijna 75% van de 
cactussenom zet uitm aken. H et aandeel van 
deze d rie is in de loop der ja re n  toegeno
men. Als die cactussoorten in ogenschouw 
w orden genom en die een veilingomzet ken
nen van m eer dan ƒ  10.000,-, dan zie je  
naast bovengenoem de groepen (omzet 
1990): Gymnocalycium mihanovichii (G. Japan 
en Brasil) ƒ  1,21 mln., Mammillaria ƒ  0,69 
mln., Opuntia ƒ  0,09 mln., Echinocereus f  0,08 
mln., Aporocactus ƒ  0,07 mln., Phyllocactus 
ƒ  0,06 mln., Selenicereus/0 ,0 3  nln. en Cereus 
ƒ  0,01 mln. De groep overige cactussen 
bestaat voor een belangrijk deel uit m ini- 
cactussen ( f  0,28 mln.) en cactus als han- 
gplant (/0 ,16 mln.).
In tabel 1 is een volledig overzicht weerge
geven van de omzet per productgroep over 
de periode 1986 to t en met 1990. Alleen die 
productgroepen w orden apart opgenom en 
in de statistieken die een jaarom zet kennen 
van m eer dan /1 .000,-.

Overige succulenten
Terwijl de omzet van cactussen in de loop 
der ja re n  is gestegen, is bij de overige suc
culenten geen duidelijke trend  w aarneem 
baar. Zo was 1988 in de periode 1986 tot en 
m et 1990 het ja a r  m et de grootste omzet 
van overige succulenten: ƒ  13,7 mln. In het 
voorafgaande ja a r  (1987) bedroeg de omzet 
ƒ  12,8 mln. en het volgende ja a r  (1989)
/11,1  mln.
In figuur 4 is de opbouw van het assorti
ment overige succulenten weergegeven: het 
betreft h ier percentages, cum ulerend tot 
100% (op basis van omzet in guldens).
In tegenstelling to t de cactussen is bij de 
overige succulenten sprake van een ’b reed’ 
assortim ent; zo nem en h ier vijf p roduct
groepen een aandeel in van bijna 75% 
(Euphorbia, Hoya, Pachypodium, Crassula en 
Sedum). H et aandeel van deze vijf is in de 
loop der ja ren  toegenom en. Indien die ove
rige succulentengroepen/soorten in ogen-



Figuur 3. Assortiment geveilde cactussen op de bloemenveilingen 1986 t/m 1990.
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Tabel 1. Omzet van de onderscheiden productgroepen op de bloemvenveilingen in de 
periode 1986 t/m 1990. (ƒ 1000,-)*

Artikel 1986 1987 1988 1989 1990

Adenium obesum _ 19 82 92 49
Aeonium 710 846 738 770 604

w.v. A. arboreum 622 572 4 59 467 4 06
Agave 15 41 56 - -

w.v. A. americana - 8 9 " "
Aloë 268 366 345 391 429
Aporocactus flagelli 65 117 43 95 74
Cactus gemengd 4.845 4.649 5.365 5.656 5.717
Cactus hangplant 273 293 341 132 159
Cactus mini 174 292 297 265 277
Cactus overig 5.654 3.926 3.418 3.503 3.654
Cereus 52 72 71 35 49
Ceropegia 782 684 684 726 726

w.v. C. woodii 782 684 684 723 721
Crassula 777 886 1.399 1.318 1.396

w.v. C. coccinea 222 225 187 1.316 1.008
Echinocactus grusonii 14 5 5 41 76
Euphorbia overig 2.433 2.417 2.042 2.663 2.511
w.v. E. millii 312 385 4 80 1.810 1.663
w.v. E . trigona 388 371 380 329 525
w.v. E x  keysii 1.278 1.167 818 -

Faucaria - 2 3 -
Ferocactus 2 - 4 * 3
Gasteria 5 15 15 11 9
Gymnocalycium mihanovichii 154 1.406 1.860 1.317 1.212
Haworthia 4 10 12 59 53
Hoya 1.384 1.653 1.824 1.976 2.088

w.v. H. bella 821 891 876 884 890
Jatropha podagrica 638 829 676 1.155 1.567
Lithops 18 19 11 36 18
Mammillaria 687 719 505 782 687
Opuntia 99 136 133 128 93
Pachypodium 486 883 975 1.035 1.843

w.v. P. lameri 56 299 337 325 1.188
Pereskia 3 12 13 5
Phyllocactus 7 47 26 27 62
Portulaca 100 231 324 223 273
Rebutia 6 4 3 6 4
Rhipsalidopsis 2.464 3.299 3.295 4.630 4.602
Sanseveria trifaciata 637 541 559 620 643
Schlumbergera 3.480 3.576 4.437 5.257 5.075
Sedum 880 968 1.031 1.050 863
w.v. S. sieboldii 387 419 407 300 3.46

Selenicereus 6 36 85 35 31
Succulenten overig 31 20 9 27 799
Vetplanten 2.316 2.400 2.896 - -

*) alleen produktgroepen met een jaaromzet van meer dan f 1.000,- zijn in de 
statistieken vermeld.



schouw  w orden  g enom en  d ie  een  om zet 
kennen  van m eer d an  ƒ  10.000,-, d an  zien 
we, naast v o o rn o em d e  vijf (om zet in  1990): 
Ceropegiaf 0,72 n ln ., Sansevieria ƒ  0,64 m ln., 
Aeonium  ƒ 0 ,60  m ln ,,Jatropha ƒ  0,57 m ln., 
Aloë ƒ  0,43 m ln., Portulaca/0 ,2 7  m ln., 
Haworthia ƒ  0,05 m ln . en  Lithops ƒ  0,02 m ln. 
Zie tabel 1 voo r een  volledig  overzicht van 
de om zetten  in de  p e rio d e  1986 to t en m et 
1990.

In d ien  h e t geveilde a sso rtim en t cactussen 
w ord t vergeleken m et d a t van de  overige 
succulen ten  valt op  dat:

bij de cactussen h e t beeld  w ord t bepaald  
d o o r slechts d r ie  p ro d u c tg ro ep en , te r
wijl bij de overige succu len ten  h e t beeld 
w ord t bep aa ld  d o o r vijf a zes p ro d u c t
g roepen;
het to ta le  a sso rtim en t cactussen erg 
sm al is, ook als alle geveilde soo rten  
w orden  bekeken. Bij de  overige succu
len ten  is sprake van een re la tie f b reed  
asso rtim en t.

Literatuur: diverse publicaties van het Productschap 
voor Siergewassen te Den H aag en de V ereniging van 
Bloemenveilingen in N ederland te Leiden.

MELOCACTUS SPECIES HU 465

Veel succulenten blijven naamloos en

dragen alleen een veldnummer. Achter

zo'n nummer schuilt echter heel wat

informatie over de plant.

O p vrijdag  19 ju l i  1974 verkennen  A lbert 
B u in in g e n  L eopo ldo  H o rst de  om geving 
van V ito ria  da C onqu ista . In de  vroege o ch 
tend  ontdekken  ze een M elocactus-populatie 
d ie  voorzien  w ord t van h e t ve ld n u m m er 
H U  445. In  de  lo o p  van de  dag  kom en ze 
n o g  an d e re  cac tu ssoo rten  tegen, zoals Bra- 
silicereus phaeacanthus, Pilosocereus catingi- 
cola, Coleocephalocereus goebelianus en  een 
A rro jadoa-species. A an h e t e in d e  van de 
dag  v in d en  zij ten  n o o rd e n  van C alderao  
een M elocactus. Deze p lan ten  w erden  a a n 
gedu id  als ’spec. boven C a ld e ra o ’. Eerst 
toen  B u in ing  thu is was on tv in g  deze species 
een num m er, H U  465.

Ludwig Bercht en Nol Brederoo

In  de  nab ije  om geving zullen versch illende 
M elo-taxa voorkom en. O n d e r de  a a n d u i
d in g  ’spec. C a ld e rao ’ is dan  ook  van alle  in 
om loop . D aar ech te r H U  465 staat voor een 
p la n t w aarvan  een beschrijvi tg  en  p la a t
m ateriaa l aanw ezig  is, leek het ons goed  u 
deze Melocactus voor te  stellen.

Beschrijving:
P lan t enkel, 15 cm in d o o rsn ed e  en 15 cm 
h o o g  (zonder cephalium ), g roen , m et lange, 
vertak te  w ortels.
C ephalium  8 cm in d o o rsn ed e  en to t 15 cm 
hoog , m et w itte wol en  vele ro d e  borstels, 
w aard o o r h e t cephalium  een ro d e  in d ru k  
m aakt.
R ibben  9-10, 3,5-5,4 cm b reed , 3,5 cm hoog, 
tussen de a reo len  bo lvorm ig  verhoogd  to t 
knobbels.
A reo len  ovaal, 7 m m  b reed  en  10 m m  lang, 
verzonken in  de  rib , circa 15 m m  van e lkaar 
op  de  rib  (circa 8 p e r  rib), m et lichtgrijs vilt, 
la te r kaal.
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Verklaring bij de tekeningen
A = bloem
A1 = bloemdoorsnede met perianthbladeren 

sa = secundaire meeldraden 
pa = primaire meeldraden 
gn = nektarklieren 
cn = nektarkamer

A2 = sa = secundaire meeldraden 
pa = primaire meeldraden 

B = zaad 
B1 = hilum aanzicht 
B2 = zaaddoornsede 

m = micropyle 
f = umbilicus 
s = strophiola 
t = testa
p = lege perispermzak 
e - embryo 

B3 = vrucht 
C = volgroeid doornareool

D oorns eerst h o o rn k leu rig  m et vrij lange 
ro d e  p u n t, la te r grijs m et b ru in e  p u n t, 
k rach tig , h a rd  en stijf. R a n d d o o rn s  11,
10-50 m m  lang, aan  de  basis 1-2 m m  dik, 
a lle  m in  o f  m eer gebogen; 1 n a a r  beneden  
gerich t en n a a r  voren gebogen, circa 50 
m m  lang; d an  aan  w eerszijden van de 
a reoo l 1 d o o rn , schuin  n a a r  beneden  
gerich t, circa 40 m m  lang; d a a ro p  volgend, 
aan  w eerszijde van de a reoo l 1 d o o rn  h o r i
zon taa l o f iets n a a r  ben ed en  gerich t, circa 
30 m m  lang; dan  aan  w eerszijden 1 d o o rn  
schuin  n a a r  boven gerich t, 20 m m  lang; to t 
slot op  de to p  van de  a reoo l een  v ierta l klei
n e re  d o o rn s  10-20 m m  lang, w aaiervorm ig  
ingep lan t. M id d en d o o rn s 4, 1 n a a r  b en e 
den  gerich t, 45 m m  lang, 1 n a a r  boven 
gerich t, circa 20 m m  lang, 1 rech ts en 1 
links gerich t circa 30 m m  lang.
B loem  buisvorm ig, circa 18 m m  lang, 
geo p en d  9-10 m m  b reed , boven h e t pericar- 
pel in g esn o erd  en  bu ikvorm ig  verbreed , 
kaal, k a rm ijn ro o d . P ericarpellum  3 mm 
lang, 3 m m  breed , wit to t rozew it, aan  
debasis toegespitst.

O vergangsb laderen  5 m m  lang, 2-2,5 m m  
b reed , langw erpig , b lad  aan  de  to p  fijn 
geschulp t, k a rm ijn ro o d ; bu iten ste  p e ria n t
h b lad e ren  5 m m  lang, 1,8 m m  b reed , om ge
keerd  lance tvorm ig , aan  de  to p  fijn 
geschulp t; b in n e n s te  p e ria n th b la d e re n  4 
m m  lang , 1,5 m m  b reed , om gekeerd  lan ce t
vorm ig , a an  d e  to p  fijn geschubt. N ectarka- 
m er 4,5 m m  lang, 2,4 m m  breed , 
nec ta rk lie ren  w andstand ig , 4,5 m m  lang. 
Stijl 9 m m  lang, 1,5 m m  in d o o rsn ed e , licht 
crèm ek leu rig , stem pels 4, 1 m m  lang, 
w itachtig . M eeld raden  in 4 k ransen ; de  p r i
m a ire  o n d e rs te  m ee ld rad en  zijn 2 m m  lang, 
u itlo p e n d  in  een d u n n e  d ra a d  van 0,3 m m  
lengte, w aaraan  een 1 m m  lang  en  0,5 m m  
b reed  helm hokje; de  3 d a a ro p  volgende 
secu n d a ire  m ee ld raad -k ran sen  heb b en  een 
d raad v o rm ig e  he lm d raad , 0,5 m m  lang, 
m et iets k le inere  helm hokjes d an  bij de  p r i
m a ire  m eeld rad en .
R eceptaculum  circa 11 m m  lang, circa 5 
m m  b reed , lich tkarm ijn . Z aadho lte  1,5 m m  
lang  en  b reed , m in  o f  m eer hartvo rm ig . 
Z aad k n o p p en  w an d stan d ig  in  bundeltjes 
van 2 a 3 b ijeen .
V ruch t knotsvorm ig , 15-21 m m  lang, 4-7 
m m  b reed , h e ld e r  k a rm ijn ro o d .
Z aad m utsvorm ig , circa 1,1 m m  lang, 1 m m  
b reed , m atg lanzend  zw art. Testa sam en
gesteld  u it ovale ru itv o rm ig e  to t langw er
pige, licht gewelfde, aan  de  hoeken 
a fg e ro n d e  vlakjes, aan  de  ap ica le  zijde is de 
w elving h e t g roo tst, aan  de  rugzijde bev ind t 
zich een du ide lijk  kam vorm ige verhoging. 
H et basale, ovale h ilum  is lich tb ru in , iets 
boven de te s ta ra n d en  u itstekend . M icropyle 
b ev ind t zich in een nauw elijks verd iep te  
w itte ho lte . U m bilicus in een d iepere , w itte 
ho lte , deze is de  helft in d o o rsn ed e  ten 
opzich te  van de  m icropyleholte . E m bryo 
eivorm ig. C otylen  nauw elijks z ichtbaar. 
P erisperm  on tb reek t.
V indp laa ts  zu idoost B ahia, B razilië, op  650 
m boven C alderao , in de  d roge  caatinga.



MESEMS, HET KWEKEN WAARD (1)
Aat de Vries

De familie der Mesembryanthemaceae 

omvat 2.435 soorten en ondersoorten, 

verdeeld over 122 geslachten. Althans, 

dat was de stand in 1955, toen deel III 

van het Handboek der Succulente Plan

ten van Jacobsen het licht zag. Sinds 

1955, dus in een periode van 35 jaar, zijn 

er vele honderden nieuwe soortbeschrij

vingen gepubliceerd.

Onlangs is de serie artikelen afgesloten 

die een overzicht vormde van de hele 

familie. De komende tijd zullen we 

enkele bekende geslachten nader 

beschouwen.

Een om schrijv ing  van de fam ilie  is m oeilijk  
te  v inden . Ik heb  d aa ro p  verscheidene 
pub lica ties nageslagen z o n d e r bevred igend  
resu ltaa t. In a rre n  m oede heb  ik de 
Schoolflo ra  van H eukels e ro p  nageslagen 
en ziedaar, d a a r  s to n d en  in  ied e r geval een 
p a a r  b ru ik b a re  gegevens.
Een aa rd ig  beeld  geeft p ro fesso r B arkhu i
zen in "V etp lan te  van Suidelike A frika”. Ik 
citeer:
"H ie rd ie  fam ile  bestaan  u it een - o f m eerja 
rige  k ru ide, klein vetp lan tag tige  struikies, 
halfstru ike, stru ike en k ru ip en d e  p lan t- 
so o rte  m et p la tliggende stingels en u iters 
vlesige kom pakte, polvorm ige, dw ergagtige 
p lantjies.
D ie b lare  van d ie  geslagte en so o rte  in  d ié  
p o p u lê re  p lan tfam ilie  is teen o o rstaan d e , 
vry by d ie  basis, som s geheel en al stingel- 
om vattend , som s afw isselend, p la tte r ig  to t 
d rieh o ek ig  o f silind ries . D ie stingels o f 
b la re  is in  gelijkvorm ige o f o n reë lm atige  
p a re  gerangskik. D ie blom kelk  is v ier-to t 
zeslobbig  en som s ko rtbu isig  bij die 
v rugbeginsel. D ie b lo m k ro o n  bestaan  u it 
talryke k ro o n b la re , w at ó f  v rijstaand  o f bij 
d ie  basis veren ig  is. D aar is ’n g roo t aan ta l 
m ee ld rade . D ie doosvrug  is op  ’n ingew ik
kelde wyse saam gestel en is n ie  a ltyd  een 
ders bij al d ie  geslagte n ie. ’n  V rug  wat in 
d ie  dw arste  deurgesny  is, o n tb lo o t vyf hok- 
kies. In elkeen van h ie rd ie  hokkies lê ’n 
aan ta l saadjies w at m et lang  stingeltjies aan  
d ie  bu itew and  vasgeheg is. Beskou ’n m ens 
d ie  v rug  van bo  af, is d ie  p la tte rig e  b oonste  
vlak wat in  vyf d riehoek ige  vlakke verdeel is, 
b a ie  opvallend . O p  d ie  b in nenv lak  van elke 
d rieh o ek  is d a a r  twee verhew e krom  riffies. 
S od ra  hu lle  n a t w ord, neem  hu lle  w ater op, 
swel na d ie  b in n ek an t toe u it en d ru k



sodoende die kleppe oop.
W anneer die vrug sij vyf'deksels’ oop is, 
kan die sade nog geensins gesien word nie. 
Al wat dan sigbaar word, is die steeltjies. 
Die vrugte van hierdie familie bestaan uit 
vier to t sewe hokke.” "Die kenm erkende 
eienskappe van die verskillende vygiesge- 
slagte is hoofsaaklik in die blom, m aar veral 
in die vrug, geleë.” Einde citaat.

Over de naam  van de familie is ook nogal 
het een en ander te doen geweest. Sommi
gen delen de mesems in bij de Aizoaceae.
Om die naam uit te spreken m oetje  wel 
coloratuurzangeres zijn. A nderen beschou
wen de Mesembryanthemaceae niet als een 
onderfam ilie, m aar als een zelfstandige 
familie. Aanvankelijk werd M esembrian- 
them em  met een gewone i (Latijnse i) 
geschreven. De naam  betekende toen ’mid- 
dagbloem ’, naar m esem bria = m iddag en 
an them on = bloem. Later, toen vele 
nieuwe soorten bekend werden, w aaronder 
zich vele nachtbloeiers bevonden, werd heel 
arglistig de i in y veranderd. De betekenis 
werd mesos = centraal, em bryon = 
em bryo en anthem on = bloem. Dus het 
vruchtbeginsel centraal in de bloem lig
gend. Wel slim, m aar niet bepaald mooi!

Drie groepen
In de praktijk zijn de mesems onder te ver
delen in drie grote groepen:
- struikvorm ige mesems met verhoutende 

stengels
- stengelloze mesems met dikke, saprijke 

bladeren
- ultrasucculente mesems, zonder stengel, 

vaak uit niet m eer dan één bladpaar 
bestaande.

Mesems kan je  alleen begrijpen als je  ze 
beschouwt in nauwe sam enhang met de 
omgeving, waarin ze in de natuur voorko
men. Die omgeving is u iterst hardvochtig

voor de planten  die het wagen daar hun 
standplaats in te nem en. Tem peraturen van 
50 to t 60 °C en hoger aan de oppervlakte 
op  het heetst van de dag en lichte vorst ’s 
nachts kunnen zich b innen  één etmaal 
voordoen.
Er zijn soorten  die groeien in gebieden 
waar n im m er regen valt. Die planten  m oe
ten het van de dauw hebben, die ook niet al 
te overvloedig zal zijn in de van water ver
stoken woestijn of halfwoestijn. De andere 
krijgen hetzij in de zomer, hetzij in de win
ter enkele m alen een al o f niet forse regen
bui. D at hangt a f  van de plaats waar ze 
groeien. M aar ook daaronder zijn planten, 
die soms ja re n  achtereen van regen versto
ken blijven. Wie wel eens goed een kiem- 
plantje van een mesem heeft bekeken, kan 
alleen m aar uiterst verw onderd zijn hoe 
zo’n m iniem  groeiseltje dat enorm e verval 
van tem peratuur kan overleven. En naast 
verw ondering groot respect voelen voor de

Lampranthus glomeratus Foto F. Noltee



m oed van zo’n klein ding. H et kan alleen 
overleven dankzij de ingenieuze wijze 
waarop de natuur het vrijkomen van de 
zaden heeft geregeld. D oordat de vruchten 
slechts open gaan als zij worden bevoch
tigd, spoelt een deel van het zaad m et het 
wegstromende regenwater mee en zoekt een 
plekje waar het kan ontkiem en en de eerste 
periode van zijn bestaan voldoende 
beschutting vindt om die te overleven. Als 
het droog wordt sluiten de kleppen zich 
weer in afwachting van volgende regen
buien.

Lampranthus haworthii

H et zal duidelijk zijn dat van de vele zaden 
die een p lant voortbrengt er m aar enkele 
zó goed terecht komen dat zij uitgroeien 
to t een volwassen plant. Om die kans groter 
te maken ontkiem en dikwijls niet alle zaden 
tegelijk, m aar blijft een deel in de grond 
achter dat in de komende periode mogelijk 
de kans krijgt te ontkiem en.

D oordat er geslachten zijn - Lithops is daar
van een goed voorbeeld - waarvan het zaad 
vele ja ren  kiem krachtig blijft, heeft de 
natuur voorwaarden geschapen w aaronder

foto A. de Graaf



so o rten  de grootste kans hebben  zich als 
zo d an ig  te handhaven .
O n d an k s het barre  k lim aat k u nnen  lithop- 
sen een leeftijd  van 80 ja a r  en o u d e r b e re i
ken. Men heeft d it op  de  groeip laats 
k u n n en  vaststellen aan  de  h an d  van de  ja a r 
lijks gevorm de velletjes in  de  ru s tperiode .

De struikvormige mesems
O n d ertu ssen  ben  ik wel a a rd ig  afgedw aald 
van de  verdeling  d e r  m esem s in  d rie  g roe
pen . D aarom  keer ik te rug  to t de  eerste 
g roep , de  stru ikvorm ige m esem s. Ik noem  
w illekeurig enkele p lan ten , d ie  we in  tu in 
cen tra  tegen k unnen  kom en. Zij staan  d aa r 
dikw ijls zo n d er naam .

Trichodiadema is een  geslacht van kleine 
struikjes m et sappige, in  do o rsn ee  ro n d e  
b laadjes, bezet m et p ap illen  - k leine w ratjes 
- en aan  de top  van de  kleine, langw erpige 
b laad jes een fraa i ste rre tje  van haren .

Lampranthus heeft lange, grijs berijp te  b la 
de ren , m aar wat hee t lang  bij zo’n k leine 
plant! D e b loem en , veel g ro te r d an  bij 
T richod iadem a, m aken d a t d it attractieve 
p lan tjes zijn. A fhankelijk van de  so o rt kom t 
m en b loem en  tegen  van geel, o ran je , roze, 
lila o f pu rper. H et geslacht telt n ie t m in d e r 
d an  ru im  190 so o rten . H et is dan  ook o n b e 
g o n n en  w erk so o rten  te noem en.

Van deze g roep  w ilde ik ook nog  het 
geslacht Oscularia noem en . H et zijn kleine, 
sterk  vertak te  struikjes, d ich t bezet m et 
d riehoek ige , grijs berijp te  blaadjes. O p 
d o o rsn ed e  zijn d ie  eveneens d riehoekig ; de 
ra n d e n  zijn getand , b e te r is h e t m isschien 
te spreken  van geschulpt. Ze zijn haast a ltijd  
bij de  gem engde vetplantjes in tu in cen tra  te 
v inden .

Carpobrotus, d a t ook langs de  zu idkust van 
E ngeland  voorkom t, is het en ige  geslacht

d a t een  op  een vijg gelijkende, sappige 
v ruch t v o o rtb reng t.

Tweede groep
N u n a a r  de  tw eede groep: de  stengelloze 
m esem s m et dikke b lad e ren . Ik zou ze w il
len  k arak te rise ren  als rozetvorm ige  p lan tjes 
m et dikke, z ittende  b laden , d ie  een  veelheid 
aan  vo rm en  geven te zien. H ie ro n d e r  vol
gen enkele  geslachten , d ie  u  a llen  - d en k  ik - 
m in  o f  m eer kent.

Faucaria is een  geslacht, w aarvan  h e t tijger- 
bekje een  zeer bekende v ertegenw oord iger 
is. Een p lan tje  m et een  zeer k o rt stengeltje, 
w aarvan  alle  b lad e ren  u it een  cen traa l p u n t 
sch ijnen  te kom en. D ie b lad e ren  zijn langs 
de  ra n d  voorzien  van een  so o rt tan d en , 
w aa rd o o r je  ze in d e rd a a d  gem akkelijk m et 
een  d ie rebek  associeert: Faucaria tigrina, F. 
felina en  F. lupina. De b lad e ren  zijn voorts 
voorzien  van vlekjes en s tip p en , w aaraan  de 
so o rten  m ede k u n n en  w orden  o n d ersch e i
d en . A lle fau ca ria ’s h eb b en  gele en g o u d 
gele g ro te  b loem en , to t 5 cm  in doorsnee . 
Ze b loe ien  gem akkelijk  en  rijk. De verzor
g ing  b ied t geen m oeilijkheden , ook  n ie t 
w an n eer ze als k am erp lan t w orden  ge
kweekt. In de  jo n g e  vorm  lijken ze nog  veel 
op  elkaar. De karak teristieke  so o rtk en m er
ken kom en la te r  du ide lijker to t u iting .

Titanopsis
Een tw eede geslacht: Titanopsis. H e t g ro n d 
p a tro o n  van d it geslacht is gelijk aan  d a t 
van Faucaria. Toch is h e t u ite rlijk  geheel 
versch illend . De b lad e ren  heb b en  geen 
p ap illen  en  m issen ook de  teken ing  o p  de 
opperv lak te . Wel hebben  zij een  zone van 
p ap illen  aan  de  afgeronde top  van de 
b laadjes.
D e p la n t to o n t van bovenaf gezien een b ij
z o n d e r fraa i, regelm atig  p a tro o n : de  g ro o t
ste b lad e ren  b u iten , de k leinste  b in n en . Ja , 
wie h ad  d a t ook an d e rs  verwacht! De k leu r
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Trichodiadema densum Foto Kees v.d. Linden

is opvallend . Bij T. hugo-schlechteri is dat 
m ooi lich tb ru in , bij T. primosii z ilverachtig  
grijsgroen.
W aker H aage schrijft in  zijn ‘P ractische 
C actusboek in K leur' d a t T. hugo-schlechteri 
m oeilijk  in cu ltu u r is. D at kom t n ie t over
een m et m ijn  ervaring . O p  16 ap ril ’88 
zaaide ik 21 zaden , 10 kw am en e r  op  en 8 
zijn e r  nog  van in  leven. Een a n d e re  o p m e r
k ing d ie  ik in de  li te ra tu u r  tegenkw am , is 
d a t titan o p s isp lan ten  n ie t o u d  w orden  en 
d a t regelm atig  zaaien  n o d ig  zou zijn. Ik kan 
d a t bevestigen noch  o n tk en n en .
Ik kweek m ijn  p lan ten  aa rd ig  h a rd . O m  een 
voorbeeld  te  geven: w egens p laa tsgebrek  
heb  ik een h o u ten  fram e gem aakt en  d a t 
b esp an n en  m et een stevige p lastic  folie. H et 
is gep laa tst tegen  de  achtergevel en  m et de 
ru g  tegen h e t sch e id in g sm u u rtje  tussen 
m ijn  tu in  en d ie  van de  b u ren . Zo is een  
m in o f m eer p r im itie f  kasje o n ts taan . Tegen 
de kou heb  ik n o p p en fo lie  aan g eb rach t. De 
voorzijde van d ie  fo lie  is los. D ie voorzijde

is zogezegd de  toegang  to t de  b in n e n 
ru im te . Er is geen w arm teb ro n  aan g e
brach t; on d an k s de  vorst doen  de  p lan ten  
h e t heel goed. N iet a lleen  T itanopsis , m aar 
ook  de  genoem de Faucaria, Lithops en vele 
an d e re  Z uid-A frikanen .
H et geslacht Aloinopsis is nauw elijks van 
Titanopsis te  o n d ersch e id en .
Glottiphyllum, m et zijn lange, o n g eo rg an i
seerde, saprijke b laden  is een  a n d e r  
geslacht in deze groep , m et een  volkom en 
ander, wat s lo rd ig  u iterlijk .
H et geslacht Gibbaeum kan deels in de 
tw eede, deels in de d e rd e  g roep  w orden  
o n d erg eb rach t. V oor de  goede o rde: de 
in d e lin g  in  deze d rie  g ro ep en  heeft geen 
b o tan ische  w aarde, m aa r is u its lu itend  
gebaseerd  op  p rac tische  g ro n d en , om  een 
wat gem akkelijker overzicht over de  ver
sch illende  geslachten  te verkrijgen.

Kweken
Ik kweek m ijn  p lan ten  op  Jiffy-schijfjes. Ik



neem potjes van 5,5 o f 6 cm, leg op de gaten 
in de bodem een gebakken kleikorreltje, 
daarop een schijfje en zet de potjes in heet 
water. De schijfjes nem en heet water sneller 
op dan koud; je  ziet ze zwellen en na enkele 
minuten is het zaaibed gereed. De opper
vlakte wordt gelijkgemaakt en er wordt 
gezorgd voor een gietrandje. Daarna strooi 
ik het zaad erop, zo gelijkmatig mogelijk 
verdeeld. De oppervlakte wordt afgedekt 
met fijn aquarium grind ( 2 - 3  mm). Ik o n t
smet niets. Soms gebruik ik voor het wellen 
van de potjes gedestilleerd water, m aar echt 
nodig is dat niet. Ook met gewoon leiding
water groeien de zaailingen als kool. Ik heb 
nooit last gehad van schimmel, alg of mos- 
groei. Een paar resultaten: op een bepaalde 
datum  zaaide ik vijf soorten Faucaria, in 
totaal 124 zaden. Dat leverde 83 planten op. 
Van F. kingiae kwamen van de 18 zaden 4 
planten op; van F. subintegra van de 26 
zaden 26 planten!

Bij het zaaien zet ik de naam  van de soort

erbij, de zaaidatum , het aantal zaden en de 
plaats van herkom st (de leverancier). 
Daarna worden de potjes in een plastic 
boterham m enzakje goed nat weggezet. Bij 
een tem peratuur tussen de 20 en 25 °C en 
op een lichte standplaats (geen direct 
zonlicht) kiemen de zaden na 4 a 5 dagen. 
Dan maak ik de plastic zakjes los en als de 
kieming is voltooid, gaat het plastic geheel 
weg. De plantjes houd  ik goed vochtig, 
m aar m inder dan in het plastic zakje en na 
een paar m aanden mag de grond af en toe 
ook eens wat sterker indrogen.

Snel groeiende soorten  moeten al na 3 a 4 
m aanden worden verspeend. De langzame 
groeiers, zoals Lithops en Conophytum blijven 
langer in het zaaipotje. Cole, een expert op 
het gebied van Lithops, raadt zelfs aan om 
de zaailingen de eerste twee ja a r  niet te ver
planten. Mijn ervaring is, dat d it na negen 
m aanden of een ja a r  zonder bezwaar en 
vooral zonder moeilijkheden kan geschie
den.

Aloinopsis setifera Foto Kees v.d. Linden
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Gewoonlijk wordt aangeraden om voor het 

verspenen de zaailingen enige tijd geen 

water te geven. Dat zou ertoe bijdragen dat 

de aarde gemakkelijker van de tere wor

teltjes kan worden gescheiden. Ik moet bij 
het gebruik van Jiffy-schijfjes tegen dit 

advies waarschuwen. De schijfjes worden 

namelijk bij grote droogte steenhard en het 

verkruimelen van de zaaigrond veroorzaakt 

snel schade aan de ondergrondse delen.

Dus eerst de grond goed doorweken.
Een tweede waarschuwing moet me ook 

nog van het hart. Alvorens de Jiffy-schijfjes 

te gebruiken, dient men het netje dat er 

omheen zit te verwijderen. Mijn ervaring is 

dat de worteltjes er doorheen groeien en 

dat het uit de grond en het netje verwijde

ren van de plantjes dikwijls tot beschadi

ging leidt.
(Wordt vervolgd)
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Venlo

D it tw eede n u m m er van Succulenta d a t in de nieuw e lay-out ver
sch ijn t, is al m eteen  een b ijzondere  uitgave, het is nam elijk  het 
F lo riadenum m er. D at be teken t d a t het op  de F lo riade  voor 
bezoekers van de succu len tenkas verkrijgbaar is, zodat zij kennis 
k u n n en  m aken m et h e t tijdschrift.
O m  d ie  kennism aking  p re ttig  te laten verlopen, hebben  we in d it 
n u m m e r speciaal een aan ta l artike len  opgenom en  d ie  voor de 
b eg in n en d e  succu len ten lie fhebber in te ressan t zijn. V ragen als 
„W at zijn succu len ten” en „wat zijn geschikte p lan ten  om  eens te 
p ro b e re n ” w orden  in d it n u m m er bean tw oord  en  ook kom en 
e lem en ta ire  zaken als cu ltuu raanw ijzingen  aan bod. O ok degene 
d ie  zich al een oude  ro t beschouw t, hoeft zich h ierbij niet te ver
velen, w ant wie d u rf t te  bew eren, d a t hij het allem aal al weet? 
V erder w illen we m et d it n u m m er een goed beeld geven van hoe 
Succulenta e r  zo d o o r de bank  uitziet. N iet alleen w ord t e r  ruim  
aan d ach t besteed aan  allerle i so o rten  m ooie succulenten en het 
verzorgen  ervan , we nem en  u ook m ee n a a r  verre landen  w aar 
een in te ressan te  succu len tenflora  is te v inden . Nevenaspecten 
van de hobby kom en eveneens te r  sprake, zoals in d it num m er 
‘cactussen en fdate lie’. V erder k un t u een enkel ‘zw aarder’ artikel 
aan tre ffen , zoals een  beschrijv ing  van een nieuw e soort, deze 
keer een  nieuw e tu rb in ica rp u s. Dit so o rt a rtikelen  is vooral kost 
vo o r de  w etenschappelijk  ge ïn teresseerden .
Dat neem t n ie t weg dat Succulenta in de  eerste p laats een blad 
wil zijn voor de liefhebbers, d ie  succulenten  kweken om  van de 
p lan ten  en het g roeien  en  b loeien  te gen ieten . Dat betekent dat 
we een gevarieerd  a an b o d  p ro b e ren  te b rengen  van artikelen 
voor beg in n ers  en gevorderden , over het kweken van succulen
ten  en allerle i zaken d ie  erm ee hebben  te m aken. We hopen  dat 
d o o r deze F lo riad e  het aan ta l lezers zal toenem en , zodat we des 
te  b e te r iedere  twee m aan d en  een m ooi b lad  kunnen  p resen te 
ren!

Aat van U ijen



SUCCULENTA, IETS VOOR U?
Frits van Tricht

De leden  van de  veren ig ing  Succulenta zul
len h e t m e n ie t euvel d u id en  d a t ik nu  in 
h e t voorw oord  van d it F lo riad en u m m er 
mij to t d iegenen  rich t d ie  (nog) geen lid  
zijn van onze veren ig ing , m aa r wel de  p re 
sen ta tie  van de  veren ig ing  bezoeken op  
deze w ere ld ten toonste lling , F lo riade  1992.

Als v oo rz itte r van de veren ig ing  zou ik het 
liefst elke dag  g ed u ren d e  de  zes m aan d en  
d u re n d e  ten to o n ste llin g  gastheer willen 
zijn, om  u te m ogen  on tvangen  in  de  kas 
d ie  ingerich t is d o o r liefhebbers d ie  veel 
van h u n  vrije tijd  besteden  aan  h u n  hobby, 
nam elijk  he t kweken van succulente p la n 
ten.
Wat succu len ten  zijn, w ord t u voor een 
g roo t gedeelte  wel du idelijk  als u  onze kas 
bezoekt en vragen stelt aan  een van onze 
leden  in de h ac iën d a  (voorlichtingsstand). 
D aarn aast is e r  over deze p lan ten g ro ep  zeer 
veel geschreven, zodat u zich op  een d o o r 
uzelf gekozen m om en t d aa rin  kun t verd ie 
pen . O ok d aarb ij zijn wij u  gaa rn e  b e h u lp 
zaam.
D oor de  sociale vern ieuw ingen  d ie  in de 
laatste  decenn ia  hu n  in tred e  hebben  
gedaan , zijn hobby ’s en lie fhebberijen  in 
onze sam enlev ing  een belangrijke p laats 
gaan  in n em en  o p  allerle i gebied. Ju is t in 
onze tijd  w aarin  vrije tijd  en  vergrijz ing  
steeds m eer d o o r  allerle i oorzaken  to e n e 
m en, o n ts ta a t e r  ook  steeds m eer behoefte  
aan  zaken en  d ingen  w aar m en  p lez ier aan  
beleeft.
N atuurlijk  zult u bij het bezoek aan  deze 
ten to o n ste llin g  ook  an d e re  zaken tegenko
m en w aar u a ffin ite it m ee zult hebben .
M aar toch, geachte bezoeker, zouden  wij het 
op  hoge p rijs stellen n a d e r  kennis m et u  te

m ogen  m aken en  n a a r  ik h o op , u  m et ons. 
O nze veren ig ing  heeft als liefhebberij het 
kweken van cactussen en  an d e re  vetp lan ten  
en  bij de beleving van d ie  lie fhebberij staat 
de  le tte rg reep  ‘l ie f  ho o g  in  h e t vaandel. 
O nze leden  en  m et n am e d iegenen  d ie  zich 
h eb b en  in g esp an n en  om  deze p resen ta tie  
op  de  F lo riade  te rea lise ren , wil ik op rech t 
b edanken  voo r deze en o rm e  p resta tie . Dit 
evenem ent m ag m et rech t in h e t bestaan  
van Succulenta een  h is to risch  m o m en t w or
den  genoem d. V oor vele lie fhebbers van 
Belgische veren ig ingen  en N ederlandse  
afde lingen , m aa r ook  lie fhebbers uit 
a n d e re  lan d en  zal deze m an ifesta tie  een 
re isdoel voor een excursie zijn. Laat de suc
cu len tenkas ook  een  on tm o e tin g sp laa ts  zijn 
voo r al onze leden . N am ens h e t b estu u r wil 
ik deze d an k b aa rh e id  koppelen  aan  de 
w ens d a t d it gew eldige werk, de  succulen
tenkas op  de  F lo riad e  1992, m ag  le iden  to t 
verd er b loei van onze veren ig ing , Succu
lenta.

De voorz itte r
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WAT ZIJN SUCCULENTEN?

Meestal is een succulent heel duidelijk als 

zodanig te herkennen, hoewel er ook 

grensgevallen zijn. We zien hier, wat de 

eigenschappen van deze planten zijn.

Succulenten  zijn p lan ten , d ie  op  de  een o f 
a n d e re  m an ie r h e t verm ogen  hebben  om  
w ater in speciale weefsels op  te slaan. B lad- 
succulen ten  d o en  dat in  verd ik te  b laderen . 
V oorbeelden  zijn Crassula, Echeveria, Agave. 
S tam succulen ten  slaan w ater o p  in  een ver
dik te stengel o f  stam , zoals de  m eeste cac
tussen en vele e u p h o rb ia s . 
W ortelsuccu len ten  slaan w ater op  in  de 
o n d e rg ro n d se  delen , b ijvoorbeeld  Ptero- 
cactus, Fockea en  nog  an d e re  e u p h o rb ia ’s. 
P lan ten , d ie  een  an d e re  m an ie r gevonden 
hebben  om  d roge  p e rio d es  te  overleven zijn 
e r  genoeg. M en no em t deze geen succu len 
ten , m aa r xerofyten.
Alle cactussen sam en vorm en een p lan ten - 
fam ilie  (de Cactaceae), d ie  vrijwel geheel u it 
succu len ten  bestaat. Alle an d e re  succu len
ten, dus de  n iet-cactussen , no em en  we 
m eestal v e tp lan ten , hoew el he t w oord  fou t 
is en eigenlijk  sap p lan ten  h ad  m oeten  zijn. 
Deze vetp lan ten  zijn afkom stig  u it verschil
lende  p lan ten fam ilies. Fam ilies, d ie  veel (of 
b ijna u its lu itend ) v e tp lan ten  leveren zijn de

Ton Pullen

dikb lad fam ilie  (Crassulaceae), de  m iddag- 
b loem fam ilie  (Mesembryanthemaceae), de zij- 
d ep lan tfam ilie  (Asclepiadaceae) en de 
w olfsm elkfam ilie (Euphorbiaceae). De te r 
m en  ‘v e tp lan t’ en  ‘succulen t’ zijn dus geen 
b o tan ische  te rm en  en  hebben  derhalve ook 
geen system atische w aarde.

Waar komen succulenten voor?
O ver de hele w ereld kom en succulente 
p lan ten  voor, m aar in bepaalde  gebieden is 
het aan ta l so o rten  ta lrijker dan  in andere . 
Men zou verw achten, d a t ze allem aal uit de 
m eest b a rre  w oestijngebieden kom en, m aar 
dat is bepaald  n iet waar. Dikwijls staan ze 
op  p laa tsen , w aar p e r  ja a r  gem eten m eer 
regen  valt dan  bij ons. D ie neerslag  valt dan 
in een re la tie f ko rte  periode , d aa rn a  m oe
ten  de  p lan ten  w eer een poos m et hun 
w aterv o o rraad  toe kunnen .
Alle cactussen kom en u it A m erika, w aar ze 
voorkom en van C anada in het n oo rden , tot 
A rgen tin ië  en C hili in het zuiden, van zee
niveau to t op  5.000 m in de bergen. Het 
sp reek t vanzelf dat b in n en  zo’n g roo t ver
sp re id ingsgeb ied  en o rm e  verschillen in 
bodem geste ldhe id  en klim atologische o m 
stan d ig h ed en  bestaan . H et p le it dan  ook 
voor he t aanpassingsverm ogen  van deze 
p lan ten  d a t de m eeste soo rten  in  onze 
kasjes en in  onze b loem po tten  u itstekend  
gedijen . O p  veel an d ere  p laatsen  in de 
w ereld (M iddellandsezeegebied) zijn cac
tussen (o p u n tia ’s b ijvoorbeeld) verw ilderd. 
O ok  vele a n d e r  succulenten  kom en o o r
spronkelijk  u it de  nieuw e w ereld: Agave, 
Echeveria, Dudleya en Lewisia, om  e r m aar 
een  p a a r  te  noem en.
In E uropa en delen  van Azië zijn vele 
sedum s inheem s, evenals de bekende



geslachten  Sempervivum  en Orostachys. 
A frika vo rm t h e t thu is van de  m eeste m id- 
dagb loem en , vele aasb loem en , aloe-

ach tigen  en w olfsm elkgew assen. H et verre 
oosten  en  A ustralië  leveren slechts enkele 
so o rten .

CACTUSSEN EN VETPLANTEN ALS 
LIEFHEBBERIJ

Ton Pullen

We krijgen steeds meer vrije tijd. Die tijd 

willen we graag op een fijne manier 

besteden. Voor veel mensen is de 

omgang met planten en dieren een ple

zierige vorm van vrijetijdsbesteding.

V olkstu inders, m ensen  m et een  s ie rtu in  o f 
een  ro ts tu in , kwekers van d a h lia ’s, fuchsia’s, 
o rch id eeën , cactusliefhebbers, zij allen 
beleven o p  h u n  eigen m an ie r p lezier aan  de 
om gang  m et p lan ten . Elke liefhebberij 
heeft zo zijn e ig en aa rd ig h ed en , en zo kan 
m en  stellen  d a t een  cactusliefhebber over 
veel gedu ld  m oet beschikken, cactussen 
g roeien  nu  eenm aal wat langzam er dan  
boerekoo l o f p o m p o e n d a h lia ’s.
V oor som m ige m ensen  is h e t om gaan  m et 
m oo ie  p lan ten  vo ldoende, vooral als deze 
ook  n o g  goed g roeien  en b loeien , an d eren  
beleven m issch ien  m eer p lez ier aan  het 
opkw eken u it zaad, ja , e r  zijn zelfs liefheb
bers, d ie  u its lu iten d  zelfgekweekte p lan ten  
in hu n  collectie du ld en . W eer an d e re  zijn

Hildewintera aurei- 
spina, een hangende 
cactussoort
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ech te  verzam elaars, d ie  p ro b e re n  een 
b epaa ld  geslacht o f  een  b ep aa ld e  p la n te n 
g roep  zo com pleet m ogelijk  te  vergaren , de 
herkom st d o e t e r  n ie t zoveel toe. M ensen 
d ie  e r  a lleen  op  u it zijn om , koste wat kost, 
ze ldzaam heden  te verzam elen zijn e r  ook, 
m aa r m isschien  k u n n en  zij b e te r sigare- 
bandjes gaan sp aren . N iet h e t heb b en  van 
een p lan t is belangrijk , nee, het om gaan  
m et de  p lan t, h e t co n sta te ren , d a t de  p la n t 
als een  ech t levend w ezen reag eert o p  onze 
verzorging, o p  w ater geven, m aa r ook op  
d ro o g h o u d en , o p  bem esting  en o p  belich 
ting , dat is de w are liefhebberij.

De opbouw van een verzameling
H oe w ord je  cactus- o f vetp lantenkw eker? 
Als m en  aan  tien  versch illende lie fhebbers 
zou vragen h o e  zij m et h e t cactusvirus be
sm et zijn geraak t, zal m en  w aarschijn lijk  
ook  tien  versch illende an tw o o rd en  krijgen. 
Dikwijls vo rm t een cadeau  gekregen stek o f 
p lan tje  het beg in . De stek krijg t w ortels en

Orbeopsis caudata, die tot de Asclepiadaceae hoort

b eg in t te  g roeien , het k leine p lan tje  groeit 
en b loeit en ... de  in teresse is gewekt. Je  p ro 
b ee rt m eer van d ie  p lan ten  te pakken te 
krijgen. Je  gaat e r  eens een boek op naslaan 
in de  b ib lio theek , je  bezoekt een  lie fhebber 
in de  b u u rt en kom t m et nog  m eer stekjes 
thu is. En zo beg in t een verzam eling te o n t
staan.
B elangrijk  is nu om  de g ro e ien d e  in teresse 
vast te  ho u d en . Soms geb eu rt he t d a t de 
b eg in n en d e  lie fhebber enkele te leu rste l
len d e  e rvaringen  heeft en h e t b ijltje  e r  o n t
m o ed ig d  bij neergoo it. N iet doen , beste 
beg inner, p ro b e e r d o o r te  zetten , w ant het 
is een  gew eldige hobby. L id w orden  van een 
veren ig ing  als Succulenta kan veel te leu r
ste llingen  voorkom en. D aar kan m en  advies 
krijgen, d a a r  kan m en en thousiast w orden 
bij een  d iav o o rd rach t o f een bezoek aan 
een m edelie fhebber o f kwekerij. A lleen is 
ook h ie r m aar alleen. U wilt uw m ooie 
p lan ten  ook wel eens aan  iem and  tonen .
In het begin  verzam elt de hobbyist m eestal

Foto P.V. Bruijns
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alles w at cactus o f  v e tp lan t heet, en  d a a r  is 
n iets op  tegen. M eestal zal m en  toch  na  
enige tijd  een  voorkeur ontw ikkelen . De 
een zoekt h e t in  k leine bo lcactussen, de  
a n d e r  v ind t de  k leurige roze tten  van eche- 
veria’s he t e in d e  en  w eer een  a n d e r  w ord t 
gefascineerd  d o o r de  g ro te  b loem en  van 
ep iphy llum s (‘phy llo ’s’).
H ie r kan  m en  een  a n d e r  n ie t in  rad en , 
m aar één d in g  is zeker: u  beleeft het m eeste 
p lezier aan  h e t kweken w an n eer u  d ie  p la n 
ten  kiest die het in uw situatie goed doen.

Welke planten kiezen we?
D it h an g t n a tu u rlijk  sterk  a f  van uw p e r
soonlijke sm aak, van uw m ogelijkheden

(kam er, bak, balkon , tu in  o f kas), van uw 
besch ikbare  vrije tijd  en  van uw financiën . 
Met de  vo lgende lijsten  w illen we u helpen  
een  keus te m aken. D ergelijke lijsten k u n 
n en  n a tu u rlijk  n o o it geheel volledig  zijn. 
Z eldzam e o f  ex treem  m oeilijke so o rten  zijn 
d an  ook  w eggelaten.

P lan ten , d ie  geschikt zijn als h an g p lan t: 
Sedum morganianum 
Sedum ‘Burrito’
Senecio rowleyanus 
Senecio citrinus 
Hoya: vele so o rten  
Kalanchoe: h an g en d e  so o rten  
Rhipsalidopsis rosea

Hoya
longifolia.
Hoya's 
zijn heel 
geschikt 
voor de 
vensterbank.

FotoJ.J.de Morree
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Rhipsalis: vele so o rten
Hildewintera aureispina
Borzicactus: h an g en d e  so o rten
Cleistocactus vulpis-cauda
Aporocactus
Pfeiffira
Schlumbergera
Ceropegia

W in te rh a rd e  soorten :
Sedum: vele soo rten
Sempervivella
Sempervivum
Rosularia
Orostachys
Yucca: enkele soo rten  
Agave utahensis 
Agave parryi 
Opuntia: enkele  soorten  
Neobesseya missouriensis 
Coryphanlha vivipara 
Echinocereus: enkele  so o rten  
Lewisia
Crassula milfordae 
Chiastophyllum oppositifolium

P lan ten  voor noord /oost-vensters: 
Euphorbia: som m ige so o rten  
Hoya
Haworthia
Gasteria
Aloë
Asclepiadaceae: som m ige so o rten
Epiphyllum
Rhipsalis
Rhipsalidopsis
Schlumbergera

G em akkelijk b lo e ien d e  bolcactussen:
Rebutia
Mediolobivia
Notocactus
Gymnocalycium
Parodia
Mammillaria

Lobivia
Echinopsis
Sulcorebutia
Weingartia

W intergroeiers:
Conophytum 
Bijlia cana 
Grassula barbata 
Crassula deceptrix 
Grassula hemisphaerica 
Crassula arta
Gibbaeum: som m ige soo rten  
Euphorbia: som m ige soo rten  
Aeonium 
Ceropegia fusca 
Caralluma europaea 
Caralluma burchardii

P lan ten , d ie  hogere w in te rtem p era tu u r 
vragen:
Melocactus: m eeste soorten  
Discoactus: m eeste soo rten  
Pilosocereus: vele soorten  
Micranthocereus: vele soo rten  
Buiningia
Euphorbia: vele soorten  
Asclepiadaceae: vele soo rten

P lan ten , d ie  geschikt zijn om  ’s zom ers in de 
tu in  o f  op  het balkon te plaatsen:
Agave
Aloë: robuuste re  soo rten
Haworthia
Gasteria
Aeonium
Echeveria: n ie t-berijp te  soorten  
Crassula: stru ikvorm ige soorten  
Mesembryanthemum: stru ikvorm ige so o rten  
Yucca 
Opuntia
Vele groene zuilcactussen 
Lobivia
Echinocereus: g roene  soorten  
Aporocactus (ophangen  aan  pergola)



DE BAOBAB, KAMPIOEN DER 
SUCCULENTEN

De opvallendste plant in het Afrikaanse 

savannelandschap is ongetwijfeld de 

baobab, Adansonia digitata, die in vol

wassen toestand door zijn geweldige 

stamomvang zelfs door niet-plantenken- 

ners succesvol is te determineren.

Andere adansonia's zijn te vinden in 

Madagascar (zeven soorten) en Australië 

(één soort), maar deze zijn veel minder 

bekend.

Bert Jonkers

Adansonia b e h o o rt to t de  trop ische  b o m en 
fam ilie  Bombacaceae, w aarvan de  geslachten 
Ceiba (de kapokboom ), Durio (leverancier 
van de  bij Ind o n esiëg an g ers  bekende 
v ruch t d o e rian ) en  Ochroma (balsahout) eco
nom isch  belangrijk  zijn. Bombax ellipticum 
en Chorisia speciosa zijn som s in  succulen
tenverzam elingen  aan  te treffen .
B uiten  A frika, m et nam e in In d ia , Sri 
L anka en m isschien  ook  A rabië , is de a a n 
w ezigheid van de b ao b ab  vrijwel a ltijd  te 
danken  aan  in tro d u c tie  d o o r de m ens. De 
naam  is w aarschijn lijk  afgeleid  van ‘bu 
h o b a b ’, w aarm ee in de 16e eeuw op  de 
m ark ten  van C airo  de  v ruch ten  w erden 
aangedu id .
W ellicht de  beste b ro n  van in fo rm a tie  over 
de  b ao b ab  is h e t artikel van W ickens in  Kew 
B ulletin  37 (1982). De m eeste  op  deze 
p ag in a ’s verm elde  w ijsheden zijn h ie raan  
on tleend .

Adansonia digitata bij het 
Manyara-meer, Tanzania
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De Egyptische fruitetende vleermuis (Rousettus aegyp- 
tiacus), één van de belangrijkste bestuivers van de baobab

Foto van de schrijver

Succulent?
A. digitata is een to t 20 m hoge, b ladverlie
zende b oom  m et een to t 10 m  in  doo rsnee  
m e ten d e  stam  die geleidelijk  d u n n e r  w ordt 
o f  vrij a b ru p t in de k ru in  overgaat. Bom en 
m et laa tstgenoem de e igenschap  wekken de 
in d ru k  op  de kop te zijn g ep lan t, a lthans in 
b ladloze toestand .
D e gesteelde b lad e ren  versch ijnen  aan  het 
begin  van het n a tte  seizoen en  zijn sam en
gesteld, bij jo n g e  p lan ten  enkelvoudig, 
m aar bij volwassen ex em plaren  5-7(-9)- 
tallig. Bij het in b lad  kom en lijkt de boom  
eerst he t jeu g d s tad iu m  te d o o rlo p en ; a a n 
vankelijk ontw ikkelen  zich enkelvoudige 
b laderen , d ie  ech te r snel afvallen om  plaats 
te m aken voor de  sam engeste lde. De b loe
m en hangen  aan  ste len  van 20-90 cm lang, 
d ie  u it de  b ladoksels g roe ien . U it de harige  
kelk kom en vijf k ro o n b lad e ren , d ie  bij vol

ledige o p en in g  zijn teruggeslagen. De zeer 
talrijke (700-1600) m eeld raden  zijn aan de 
basis vergroeid  to t een buis en aan de 
u ite inde in  een bol gerangschikt. De fluwe
lige vrucht is bol- to t cilindervorm ig , 20-50 
cm lang. De niervorm ige, d o n k erb ru in e  of 
zwarte zaden m eten to t 1 cm.

Over het al dan n iet succulente karakter 
van de baobab  zijn al vele w oorden  gewijd. 
H et staat ech te r vast dat de stam  grote hoe
veelheden w ater op kan slaan. Na regens 
kunnen  jo n g e  bom en dusdan ig  u itzetten 
dat de  aa rd e  ro n d o m  de voet w ord t opge
d ruk t to t een ringvorm ige wal. O m gekeerd 
o n ts taa t bij d roog te  soms een k loof tussen 
stam  en substraat. H et volum egewicht van 
vers hou t bedraag t 0,85 g/cm, terwijl luch t
d ro o g  h o u t slechts 0,21 g/cm weegt, een 
gew ichtsafnam e d o o r w aterverlies van 
75%! O ok voor Jacobsen was h e t een u itge
m aakte  zaak, w ant in zijn handboek  noem t 
hij de  boabab  „w aarschijnlijk de meest 
e n o rm e  van alle succulente p lan ten ”. 
Rowley, in  zijn p rach tige  boek „Caudici- 
fo rm  & Pachycaul Succulents” (1987), be
stem pelt dergelijke p lan ten  waarbij de stam 
geleidelijk  overgaat in de  takken, als ‘pachy- 
cau l' (letterlijk: dikke stam), in tegenstelling 
to t caud ic ifo rm e succulenten , d ie een 
a b ru p te  overgang van de  stam  (‘caudex’) 
n a a r  de  re la tie f d u n n e  takken kennen.
Veel is e r  gespeculeerd  over de o u derdom  
van baobabs. H ou t u it de kern van een 
b oom  van 4,5 m d o o rsnee  gaf een  C14- 
o u d e rd o m  van + 1000 jaar. B om en m et een 
d iam e te r van m eer d an  10 m kunnen  wel 
h e t d ubbe le  van deze leeftijd bereiken.

Vleermuizen
De stevige, witte k ro onb laderen , de weeïge 
geu r van de b loem en en het feit d a t deze 
’s avonds opengaan  du iden  e rop  d a t vleer
m uizen de voornaam ste bestuivers zijn, h e t
geen voor het eerst werd aan g e to o n d  in



1936 in de botanische tuin van Buitenzorg 
(nu Bogor) op Java. De dieren voeden zich 
met de nektar en het stuifmeel. Het nachte
lijk vleermuisbezoek kan ’s morgens wor
den vastgesteld aan de bruingekleurde 
beschadigingen aan de kroonbladeren. Het 
wederzijds belang tussen vleermuizen en 
baobabs komt goed tot uitdrukking in het 
verspreidingsgebied van twee zogenaamde 
fruitetende vleermuizen, Eidolon helvum en 
Rousettus aegyptiacus, dat goeddeels over
eenkomt met dat van A. digitata. Doordat de 
bloemen tevens het grootste deel van de 
volgende dag openblijven kunnen andere 
bestuivers (voornamelijk insekten) ook nog 

aan hun trekken komen.

Toepassingen
Moeten bijna alle succulenten het qua 
grootte afleggen tegen de baobab (de enige 
serieuze concurrent is Adansonia grandidieri 
van Madagascar), er is vrijwel zeker geen 
enkele die kan wedijveren wanneer het om 
toepassingen door de mens gaat. Zo dienen

Bloem van de Baobab

kunstmatig uitgeholde stammen van 
levende bomen als waterreservoir. De wor
tels leveren een rode kleurstof en vezels uit 
de bast worden voor de fabrikage van touw 
gebruikt, alsmede voor het maken van man
den, netten, vissnoer en geweven water
dichte hoeden, die tevens als drinkbak 
dienst kunnen doen. De kaliumrijke as van 
bast (en vrucht) gekookt in olie wordt als 
zeep aangewend. De baobab kan het ont
doen van de gehele bast overleven en vormt 
hierna weer nieuw bastweefsel.
De vochtrijke stam levert slecht brandhout 
en is ongeschikt om planken van te zagen. 
Droog hout is onder andere geschikt voor 
het maken van brede, lichtgewicht kano’s en 
drijvers voor visnetten, maar het is niet 
duurzaam en onder water vergaat het na 
ongeveer twee maanden vrijwel geheel. 
Pogingen om het hout toe te passen in de 
papierbereiding hebben tot dusver gefaald 
vanwege de hoge kosten die het onttrekken 
van water met zich meebrengt. Kappen van 
de bomen blijkt overigens moeilijk, door-

Foto van de schrijver
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d a t de  energ ie  van de  b ijlslag vrijwel geheel 
w ord t g eab so rb eerd  d o o r  de  e lastic ite it van 
de m et w ater verzad igde cellen; de  bijl s tu i
te r t gew oon terug . H et zagen van de  m as
sieve stam m en  b re n g t an d e re  p ro b lem en  
m et zich m ee; na  h e t d o o rzagen  van bao- 
babs in  O ost-A frika m et b eh u lp  van een 
kabel bleven ze gew oon rech to p  staan  en  
m oesten  w orden  om geduw d!
Verse b lad e ren  zijn rijk  aan  v itam ine  C en 
w orden  als sp inazie  gegeten  o f  toegepast in  
soepen  en sauzen. V oorts kent h e t b lad  
divese m ed ic ina le  toepassingen  en  is h e t in 
trek  als veevoer. O m  de v o rm in g  van jo n g  
blad  te stim u leren  w orden  de  bom en  som s 
geknot.
Van de b loem  w ord t slechts h e t stu ifm eel 
gebru ik t; gem engd  m et w ater levert het 
lijm . De ged ro o g d e  vruchtesch il kan als 
schaal w orden  b e n u t en , in  gep o ed erd e  
vorm , w orden  gerook t als tabaksu rrogaa t. 
m et de  sch e rp g eu ren d e  rook  van de  vrucht- 
vezels w ord t vis geconserveerd  en w orden  
lastige insek ten  bij vee verdreven. H et zaad  
w ordt, o n d an k s  de  dikke zaadhu id , zowel 
vers als ged roogd  gegeten , in  gem alen  to e 
stan d  aangew end  als sm aakm aker voo r 
soep en g eb ran d  om  als koffievervanger te 
d ienen .

Ind ien  m en  overw eegt om  deze kam p ioen  
d e r  succulen ten  eens in de  kas te  p ro b e ren , 
d ie n t m et de  vo lgende p u n te n  rek en in g  te 
w orden  gehouden : he t w isselvallig kiem ge- 
d rag  van h e t zaad, de  pas na  vele ja re n  
o p tre d e n d e  bloei (8-23 ja a r  w orden  als 
u ite rsten  opgegeven) en de  u ite indelijke  
g roo tte  van de p lan t. Aan de an d e re  kant 
zijn e r  genoeg  m ensen  d ie  hu n  agaven o f 
zuilcactussen n o o it in  volwassen staat zul
len aanschouw en. Dus w aarom  de  baobab  
n ie t eens een kans gegund?

Bij de om slagfoto

E erst even h e t verhaal bij de  om slagfo to  van 
het vorige num m er, Echinocereus triglochi- 
diatus. We kregen een b rie f  van de  m aker 
van de  fo to , d a t de  ju is te  naam  E. coccineus 
m oest zijn. We m oeten  toegeven da t hij 
eigenlijk  gelijk heeft. Ik heb  e r nam elijk  een 
p a a r  werken van a u to rite iten  o p  he t gebied  
e r  bij opgeslagen (te w eten B enson  en  Tay- 
lor). Deze m elden  allebei de  naam  E. cocci
neus, m aar beschouw en deze als synoniem  
van E. triglochidiatus o f  een  van d iens vele 
varië te iten . We p ro b e ren  in  Succulenta 
zoveel m ogelijk een h e id  in de  naam geving 
te b rengen , dus daa ro m  leek he t ons be te r 
de  au to rite iten  na te volgen. M aar op  zich 
kan de  p lan t ook Echinocerus coccineus w or
den  genoem d, w ant d a t is op  zich een gel
d ige naam .
N u n a a r  de om slagfo to  van deze m aan d , die 
we h e t opschrift Echinocereus pectinatus sono- 
rensis hebben  gegeven. H oewel we de  varië- 
te itsnaam  sono rensis bij een  snel 
d o o rb lad e ren  van de boeken n ie t konden  
v inden , w agen we h e t n ie t voor een tw eede 
keer de  m aker van de fo to  te  passeren . O ver 
één d in g  k u n n en  we het denk  ik wel eens 
zijn: al het taxonom isch  gekissebis d o e t aan  
de  sch o o n h eid  van de  p lan ten  en de  fo to ’s 
niets af!
Aat van U ijen



BORZICACTINAE
J. CLEISTOCACTUS VULPIS-CAUDA

De vijfendertigdelige serie over het 

geslacht Matucana is al weer enige tijd 

geleden beëindigd.

We zullen nu de verwante geslachten 

belichten, maar wel in veel korter bestek.

In  één van de  eerste  afleveringen  u it deze 
serie  heeft u  k u n n en  lezen d a t Matucana 
deel u itm aak t van h e t sub tribus Borzicacti- 
nae, een  d o o r de  O osten rijk se  bo tan icus 
F ranz B uxbaum  in 1958 opgestelde syste
m atische een h e id  om  een aan ta l m et e lkaar 
verw ante  geslachten  bij e lkaar te b rengen . 
R eeds en ige  ja re n  bestu d ee r ik deze p lan ten  
en ik zal in  een  aan ta l afleveringen (nee 
hoor, n ie t opn ieuw  35 delen) enkele 
geslachten  u it de Borzicactinae aan  de h an d  
van m akkelijk te  kweken en fraa ie  soo rten  
voor het voetlicht b rengen .
Een van de  bekendste  geslachten  u it de  Bor
zicactinae is Cleistocactus, al in  1861 d o o r 
L em aire  beschreven m et C. baumannii als 
typesoort. De naam  is afgeleid  van het 
G riekse w oord  ‘kleistos’ d a t ‘geslo ten ’ be te 
kent. D it heeft be trekk ing  op  de b loem  d ie  
n ie t ech t geslo ten  is, m aa r wel d ie  in d ru k  
wekt d o o rd a t de  b lo em b lad eren  zich n ie t 
u itsp re id en  en aan  de  top  van de  b loem  
slechts een  nauw e d o o rg an g  vrijla ten  w aar
d o o r de  m ee ld rad en  en de  stem pel n a a r 
b u iten  steken.

Rob Bregman

Cleistocactus is in  ev o lu tio n a ir opzich t ver
m oedelijk  al een  heel ou d  geslacht en heeft 
m ede d a a rd o o r  een  b ijzo n d er g ro o t ver
sp re id ingsgeb ied : de  m eeste  soo rten  
kom en voo r langs de  oostflank  van de 
A ndes in  Bolivië. Ten oosten  daa rv an  strekt 
h e t a reaa l van Cleistocactus zich u it over 
N o o rd -A rg en tin ië , Paraguay to t zelfs in 
U ruguay  en  W est-Brazilië. Ten n o o rd e n  van 
d it u itgestrek te  geb ied  g roe it een  klein a a n 
tal so o rten  in  M idden -P eru  (dep artem en t 
Ayacucho). V reem d genoeg  zijn e r  tussen 
deze P eruaanse  g roe ip laa tsen  en de  m eest 
n oo rde lijke  g roeip laa ts in  Bolivië to t nu  toe 
geen cleistocactussen aangetro ffen , het 
to taa l a reaa l v e rto o n t h ie r  dus een h iaa t 
van ongeveer 500 km.

Cleistocactus vulpis-cauda Foto van de schrijver



C leistocactussen zijn geen ech te  hoogge- 
be rg tep lan ten , hoew el som m ige so o rten  to t  
3000 m h o o g te  k u n n en  voorkom en. H et 
zijn veeleer p lan ten  van de riv ierda len  
langs de  oostelijke A ndes-flank en  van h e t 
d roge  en vlakke cen tra le  deel van Z uid 
A m erika, de  G ran  C haco. D at b ren g t m et 
zich m ee d a t m en  ze n ie t te  koud m oet over
w in teren , zelf laa t ik de te m p e ra tu u r n ie t 
o n d e r  de  5°C  kom en, m aa r d a t is eigenlijk  
no g  aan  de  lage kant. In de  zom er heb b en  
ze naast w arm te  ook  veel w ater en frisse 
luch t nodig . H et kom t nogal eens voor d a t 
de to p p en  van de  p lan ten  in d ro g en , ik heb  
m e la ten  verte llen  d a t d it kom t d o o r een 
gebrek aan  frisse lucht. De ene  so o rt heeft 
van d it in d ro g en  m eer last d an  de  an d ere .
C. strausii heeft e r  veel last van, terw ijl b ij
voorbeeld  C. smaragdijlorus (bij mij te n m in 
ste) e r  geen enkele last van schijn t te 
hebben . De gevoeligheid  voo r w ollu isaan- 
tasting  lijkt precies an d erso m  te liggen: de 
d ich t b e d o o rn d e  so o rten  zoals C. strausii, C. 
wendlandiorum, C. vulpis-cauda en  an d e re  
w orden  in  m ijn  kas nauw elijks d o o r  luizen 
belaagd, terw ijl ik de  g ro en e  so o rten  nog  
wel eens m et sp iritu s m oet sch o o n sp u iten . 
Na deze cu ltu u re rv a rin g en  no g  een enkel 
w oord  over de  afgebeelde p lan t, Cleisto- 
cactus vulpis-cauda. Deze so o r t is afkom stig  
uit de B oliviaanse p rov incie  T om ina en 
w erd in 1962 d o o r  F. R itte r en W. C u llm ann  
in KuaS beschreven. Ik kreeg een stek van 
deze p la n t van de  h e e r R ub ingh  in  Soest, 
zo’n d r ie ja a r  geleden . S indsd ien  is de  p lan t 
n ie t veel gegroeid . Hij is nu  zo’n 30 cm 
hoog  en heeft de  afgelopen  zom er voor het 
eerst gebloeid . De stam  heeft ongeveer 20 
vlakke rib b en  en is d ich t geel to t b ru in  
beh aard . De naam  ‘vu lp is-cauda ' betekent 
‘vossestaart’ en  heeft b e trekk ing  o p  de 
d ich tb eh aa rd e  top . In de n a tu u r  kan de 
p lan t, h an g en d  over ro tsen , 2 m  lan g  w or
den .
De b loem en  zijn boven h e t ovarium  zeer

sterk  n a a r  boven geknikt. A ltijd  n a a r  boven, 
dus aan  h an g en d e  stam m en  van de  to p  a f 
en  aan  s taan d e  stam m etjes n a a r  de to p  toe. 
D e to p p en  van de  b loem b lad eren  vorm en 
een  nauw e o p en in g  w aard o o r de  groene 
stem pellobben  en de p aarse  m eeld raden  
no g  ju is t n a a r  b u iten  steken. D it type b loem  
w ord t algem een  beschouw d als een  aan- 
passsing  aan  bestu iv ing  d o o r kolibries. In 
d it geval m oet de  ko lib rie  wel een  heel sterk 
gek rom de snavel heb b en  om  de  n ec ta r te 
bereiken  en  de b loem  te bestuiven.
De vruch t is een  eerst rode, la te r b ru ine , 
kubusvorm ige bes w aarvan bij rijp h e id  het 
bovenste deel afscheurt. D e zaden  zijn zoals 
bij alle c le istocactussoorten  klein, zw art, 
ongeveer 1 m m  lang, peervorm ig , zijdelings 
sterk  afgeplat. H et k leine h ilum  heeft o n g e
veer de  vorm  van een sleutelgat en  is inge
zonken.
Een aanbevelensw aard ige so o rt dus, en 
bovendien  een so o rt d ie  als jo n g e  p lan t o f 
k leine stek al b lo e ib aa r is. D aarom  ook 
geschikt voor lie fhebbers m et w einig 
ru im te.

L iteratuur
Ritter, F. & W. Cullm an - Cleistocactus vulpis- 
cauda Ritter et Cullm ann species nova - Kakteen 
und andere Sukkulenten 13: 38-40 (1962)



TURBINICARPUS RIOVERDENSIS 
G. FRANK SPEC. NOV.
Een nieuwe soort uit San Luis Potosi, Mexico Ger

Aan het eind van de jaren zeventig en 

het begin van de jaren tachtig brachten 

Europese cactusliefhebbers van hun rei

zen door Mexico een interessante turbi- 

nicarpus mee, die ze in de omgeving van 

het stadje Rio Verde hadden gevonden. 

De plant wordt hier als nieuwe soort 

beschreven.

Dit taxon werd wel eens in verband 
gebracht met ‘Turbinicarpus spec. Rio III’, 
maar de verschillen tussen beide zijn duide
lijk. Als men de vondsten van verschillende 
personen met elkaar vergelijkt, dan valt de 
grote uniformiteit van deze zeer markante 
turbinicarpus op. In verschillende kenmer
ken onderscheidt hij zich van de tot nu toe 
bekende en beschreven turbinicarpussoor- 
ten. Zeer duidelijk wijken habitus en 
bedoorning af van andere plat bolvormige 
soorten, zoals T. schwarzii (plus var. polaskii), 
T. klinkerianus en T. lophophoroides. Typisch 
zijn ook de grote zuiver witte bloemen, 
alsook zaadvorm en testastructuur.
Het lijkt me dan ook gerechtvaardigd en 
noodzakelijk dit taxon, dat reeds in vele 
verzamelingen zonder naam aanwezig is, 
als nieuwe soort te beschrijven.

Geënte importplant van Turbini
carpus rioverdensis met de grote 
witte bloem. Geënte planten sprui
ten sterk, terwijl ze in de natuur 
enkel blijven.

Foto G. Frank



Turbinicarpus rioverdensis G. Frank
L ichaam  sp ru iten d , afgep lat bolvorm ig, 
m at lich tg roen , to t 35 m m  b reed  en o n g e 
veer 15 m m  hoog , d irec t overgaand  in een 
dikke penw orte l. B u itenzijde  van h e t 
lichaam  verdeeld  in  b reed  rhom bische , zeer 
vlakke knobbels. A reo len  ro n d , in  de 
n ieuw groei m et w itte  wol, la te r  verkalend. 
M id d en d o o rn s 0, ra n d d o o rn s  1-3 (m eestal 
2), aan  de  o n d e rk a n t van h e t a reo o l staand , 
to t 12 m m  lang, stevig en h a rd , k ronke lend  
gebogen, d o o rsn ed e  b reed  ovaal, aan  de 
basis to t 2 m m  b reed , licht overdw ars 
gespleten , licht h o o rn k leu rig . B loem  b reed  
trech te rvo rm ig , 25 m m  lan g  en b reed . Peri- 
carpel bolvorm ig , 4 m m  diam eter, geelach
tig  groen . R ecep tacu lum  trech te rv o rm ig , 
g roen , overgaand  in lance tvorm ige  sepalen , 
deze g roenach tig  w it m e t d o n k erg ro en e  
m id d en streep . B u itenste  pe ta len  lance tvor
mig, u itlo p en d  in  een  d u n n e  p u n t, zuiver 
wit, aan  de  bu itenz ijde  m et een  g roenach tig

Op de groeiplaats verliezen planten van Turbinicarpus rio

verdensis de doorns van de onderste areolen 

Foto G. Frank

Vier jaar oude zaailingen van Turbinicarpus rioverdensis 

Foto G. Frank

b ru in e  m id d en streep . B innenste  petalen  
lancetvorm ig , m et een  d u n n e  p u n t, zuiver 
wit. M eeld raden  op  de  recep tacu lum w and  
ingep lan t, b eg in n en d  v an af de  receptacu- 
lum bodem . H e lm d rad en  wit, h e lm knoppen  
geel. S tam p er ongeveer 10 m m  lang, wit, 
m et 6-7 b leekroze s tem pellobben . V rucht 
eivorm ig, 7 m m  lang  en 5 m m  breed , eerst 
g roen , bij r ijp in g  b ru in ach tig  geel, vertikaal 
op en sch eu ren d . Z aad stom p peervorm ig , 
1,2 m m  lang  en 0,8 m m  breed , h ilum  
schuin , m et aan  be ide  zijden to t over de 
m icropyle sterk  u itstekende ran d en . Testa 
zw art g lanzend , m et vlakke knobbelige ver
hog ingen , d ie  n a a r het h ilum  toe k le iner en 
vlakker w orden.
V indp laats in de  om geving van Rio Verde, 
San Luis Potosi', Mexico.
H olotype, b loem en  en zaden  ged ep o n eerd  
in  het H e rb a riu m  van de  U niversite it van 
W enen, O ostenrijk .

V ertaling  L. B ercht



SEM-opnamen van zaden van 
Turbinicarpus rioverdensis. 
Vergroting 30 x.

Foto's P. Stadler



SEM-opname van het zaad 
van Turbinicarpus rioverdensis. 
Vergroting ongeveer 115x.

Foto P. Stadler
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Turbinicarpus rioverdensis Frank spec. 
nov.

A T. schwarzii Shurly, corpore magis applanato , 
spinis validioribus, brevioribus et ochraceis, 
valde curvatis, floribus m ajoribus clare albis, 
sem inibus apice (regione hilimicropylesque) 
bilobatis et testae cellulis ro tundis differt.
Corpus solitarius, semiglobosus, supra terram  
applanatus, usque ad 35 mm crassus, usque ad 15 
mm altus, in radice napiform i transiens. Costae 
indistinctes, dissolutae in m amillis rhom boideis 
applanatis; ep iderm is opaca, subviridis. Areolae 
rotundae, juveniles in vertice cum tom ento  albo, 
adultae glabrae. Spinae (1-) 2 (-3), centrales 
absentes, e parte  inferiori areolae orientes, usque 
ad 12 mm longae, rigidae, tortuosae, ochraceae. 
Flores e vertice orientes, late infundibuliform es, 
25 mm longi, 25 mm lati. Pericarpellum  globo
sum, circa 4 mm diam etiens, flavoviride. Recep
taculum infundibuliform e, extus viride, transiens 
in folia exterioria perianthii. Folia exteriora 
perianth ii tenu iter lanceolata, alba, dorso cum 
stria centralis brunneoviridis,, in terio ra  lanceo
lata, alba. Stam ina in seriebus com pluribus in 
receptaculo in a ltitudine variabili inserta; fila
m enta alba, an therae  luteae. Stylus circa 10 mm 
longus, albus, stigma divisum in 6-7 ramos, pal
lide roseum. Fructus ovatus, 7x5 mm, im m aturus 
viridis, m aturus flavo-brunnescens, longitudina- 
liter dehiscens. Semen obtuse piriform is, circa 
1,2 mm longum  et 0,8 mm latum, regione h i 1 i - 
micropyles declinata, apice bilobatum ; testa 
nigra, nitida, tuberculis ro tundis convexis 
obtecta, apicem versus tuberculis m ulto m inim us 
convexis.

Typus: Mexico, Estdo. San Luis Potosi, prope 
urbem  Rioverde. H .Jauernig  64, a nno  1989 
(holotypus: planta in liquore alcoholico 70%, 
WU; isotypus: flores in liquore alcoholico 70%, 
semina in herbario , uterque WU).

De auteur dankt Dr. W alter Till van de afdeling 
Botanie van de Universiteit van Wenen voor zijn 
hulp bij het totstandkom en van het m anuscript 
en Dipl. Ing. Peter Stadler voor het maken van de 
REM-opnamen van het zaad.



KERSTCACTUSSEN

Theo Heijnsdijk

De k erstcactu s is al ve le  t ie n ta lle n  jaren Een zekere J.J.B.B. sch reef in  1933 in het 
g e ïllu s treerde  w eekblad F loralia : „Vooral

een g e lie fd e  p la n t v a n w e g e  de sto rt van de  E piphyllum  tru n ca tu m  Haw., de 
kers tb loe iste r bij u itn em en d h e id , zult u

v lo e d  va n  v a a k  fe l g e k le u rd e  b lo e m e n veel p lez ier beleven. O veral in de  b loem za
ken k u n t u  deze p la n t m et kn o p  en b loem

m id d e n  in de  w in ter. O p  o u d e  b o e rd e  koopen  en  im m ers ’een b lo e ien d e  cactus is 
de hartew ensch  van veelen’. De snoezige

rijen z ijn  v a a k  p lan te n  v a n  m e er dan 1 m ro o d e  b loem en , som s karm ozijn  van kleur, 
h ebben  b loem b lad eren  d ie  als coquette

in d o o rsn e d e  te  v in d e n  die al m eerdere rokjes over e lkaar h angen , w aaru it een 
w aterval van m ee ld rad en  stroom t. M en ziet

g e n e ra tie s  v a n  de fa m ilie  h e b b e n  o v e r w ortelech te , m a a r  ook  geën te  p lan ten , de 
zogenaam d  k roonboom pjes, d ie  veel op

le e fd . M eestal g a a t het d an  om  een Pereskia gezet w orden.”

p a a rsa ch tig  rood b lo e ie n d e  h yb rid e . O ok bij deze p lan ten g ro ep  kam p t m en m et 
g ro te  p ro b lem en  w at de naam geving 
be tre ft. Alle so o rten  kerstcactus zijn nauw  
verw ant en m en d u id t ze tegenw oord ig  alle 
m aal aan  m et de  oudst bekende geslachts
naam  Schlumbergera. Veel p lan ten  w erden 
vroeger, en  vaak ook  nu  nog, gekweekt 
o n d e r  de  nam en  Epiphyllum  (zoals in  de 
aan g eh aa ld e  passage h ierboven) en Zygo-



cactus. Volgens de  m eeste au teu rs  stam m en 
de talloze hyb rid en  a f  van een  k ru is ing  tu s
sen Schlumbergera (Zygocactus) truncata m et 
de  bekende tw eezijdig sym m etrische (zygo- 
m orfe) b loem en  en  ro n d  v ruch tbeg inse l en 
Schlumbergera bridgesii, een  so o r t m et veelzij
d ig  sym m etrische (rad ia ire ) b loem en  en 
een hoekig  vruch tbeg inse l, n e t zoals bij de 
paascactus. Volgens B arth lo tt ech te r is S. 
bridgesii zelf w eer een h yb ride  tussen S. trun
cata en 5. russelliana, een  zeer gevoelige 
hybride  d ie  nauw elijks in cu ltu u r is. Deze is 
in 1845 in  E ngeland  o n ts ta an  en  zou e ig en 
lek  S. x buckleyi m oeten  heten .

Alle genoem de so o rten  kom en van n a tu re  
voor in  het B raziliaanse O rge lgeberg te  in 
de  b u u rt van Rio de  Ja n e iro . De vorm  en 
k leur van de  b loem en  is he lem aal ingesteld  
op  de  bestu iv ing  d o o r kolibries. De vogel 
strijk t bij h e t zoeken n a a r  nec ta r m et snavel 
en  kop langs s tam p er en m eeld rad en . Bij 
een  volgende b loem  zal hij dan  m ogelijk

w at stu ifm eel op  de  stam p er kw ijtraken, 
w aa rd o o r de  bev ruch ting  een feit w ordt. 
O m  zelfbestuiving te voorkom en hebben  de 
b loem en  w aarschijn lijk  eerst een  m annelijk  
stad ium  w aarin  rijkelijk stuifm eel w ord t 
ontw ikkeld, m aa r de  s tam p er n o g  is geslo
ten , gevolgd d o o r he t vrouw elijk stad ium  
w aarin  de  m ee ld rad en  v e rd o rren  en de 
s tam p er k laar is om  stuifm eel te  on tvangen . 
D e b loem en  geu ren  nauw elijks, w ant koli
bries gaan  voornam elijk  op  k leu r a f  en  h eb 
ben  een slecht ontw ikkeld  reukverm ogen .

S. truncata w erd in  1819 als Epiphyllum 
beschreven d o o r  H aw orth . De geslachtaan- 
d u id in g  Epiphyllum be tekent letterlijk: ‘op 
b la d ’ en deze v loeit v oo rt u it h e t feit dat 
m en  de  stengeldelen  w aaru it lid- en b lad- 
cactussen bestaan , aanzag  voo r b laderen . 
Als zo’n p lan t b loe it lijkt het dus a lso f de 
b loem  rech tstreeks u it h e t b lad  groeit, h e t
geen een unieke e igenschap  m ag w orden 
genoem d. De so o r ta a n d u id in g  trunca ta



beteken t afgekno t en wijst op  de stom pe 
u ite in d en  van de leden , d ie  e r  in d e rd aad  
u itz ien  a lso f ze afgesneden  zijn. 
Schlumbergera is overigens g enoem d  n a a r  de 
F ransm an  F rédéric  Schlum berg.
D e oorsp ronkelijke  k leu r van de b loem en  is 
lich t karm ijn . In  1902 w erd e r een  w itroze 
v arië te it o n td ek t d ie  o n d e r  de  naam  Epi- 
phyllum delicatum (=  bekoorlijk , p e r  abu is 
eers t E. delicatulum = tam elijk  bekoorlijk  
genoem d) tegelijkertijd  in  E ngeland  en 
D u its land  w erd  ingevoerd.
D oor de vele k ru isingen  zijn e r  n a d e rh a n d  
goed  g roeiende, sterke p lan ten  o n ts taan  
m et een  heel scala aan  k leuren: van zuiver 
w it, via roze, zalm kleur, ro o d  en  karm ijn  
n a a r  violet. O ok is e r  een  geel b lo e ien d e  
h yb ride  ‘G old  C h a rm ’, m aa r d it zijn nogal 
zwakke, ziekelijke p lan ten  d ie  d a a rd o o r  nog  
steeds zeldzaam  zijn en som s tegen  w oeker
prijzen  w orden  verkocht. Ik kan n iem an d  
aa n ra d e n  zo’n p lan t te  kopen.
D e b loem en  op  de fo to ’s heb b en  wel iets 
van m ajestueus w iekende vogels. De p la n 
ten  kom en naam loos u it de  p lan tenw inkel 
en zijn ongetw ijfeld  hyb riden , hoew el de 
rozew itte b loem  n ie t is te  ond ersch e id en  
van d ie  van de  bovengenoem de var. delica
tum. U ite raa rd  gaat he t hyb rid ise ren  nog  
steeds volop door. Zo kocht ik en ige ja re n  
geleden  een ro o d b lo e ien d e  p lan t m et de 
aan d u id in g : J. d e  V ries, M aria 1.
W at alle  hyb rid en  voo r zover ik weet 
gem een hebben , is de  p aarse  stijl en s tam 
p e r  en  de w itte m ee ld rad en  m et de  gele 
h e lm knoppen .

K erstcactussen la ten  zich n ie t zo m akkelijk 
sam en m et ‘n o rm a le ’ cactussen kweken. Ze 
h o u d en  van vochtige w arm te  m aa r geen 
d irec te  zon. Ze vo ldoen  veel b e te r op  de 
vensterbank . O ok gedijen  ze van m idden  
m ei to t sep tem ber bu iten , m aa r het is wel 
oppassen  voor slakken en dergelijke, d ie 
verzot zijn op  d it so o rt p lan ten . H et h a n 

d igst is om  ze aan  een  tak van een boom  te 
han g en , d an  h eb b en  ze m eteen  de  gew enste 

schaduw .
V ooral v roeger w erden  ze nogal eens als 
‘k ro o n b o o m p je ’ geën t o p  Pereskia (ook win- 
te rg roeiers), Selenicereus hamatus o f Hyloce- 

reus.
O ver h e t in  b loei trekken  is h e t één  en 
a n d e r  te  lezen in Succulenta, ap ril 1987. Ik 
volsta h ie r  m et de  m ed ed e lin g  d a t boven de 
23°C  en  o n d e r  de  10°C  geen k n o p p en  w or
d en  gevorm d. T ussen 10°C en  15°C w orden  
zeker k n o p p en  gevorm d, m aa r tussen 17°C 
en  20°C  alleen  bij een  korte  dag lengte  
(8-10 u u r  g ed u ren d e  zes weken).
T ijdens de  knopon tw ikkeling  en  b loei h e b 
ben  de p lan ten  vo lop  w ater en gew one 
stik sto fh o u d en d e  voed ing  nod ig . O m  
knopafval te  m in im a lise ren  m ogen  de 
p lan ten  n ie t ten  opzich te  van h e t lich t w or
den  ged raa id . Een geringe  knopafval is n iet 
ve ro n tru sten d . Bij een  te lage tem p e ra tu u r 
b loeien  de  w itte so o rten  roze.
Na de  b loei h eb b en  de  p lan ten  een ru s tp e 
rio d e  van ongeveer vijf weken n o d ig  w aarin  
ze aan  de  d roge  k an t m oeten  w orden  
geh o u d en  en u ite ra a rd  geen kunstm est 

krijgen.
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SUCCULENTEN KWEKEN
Ton Pullen

leder plantje stelt zijn eigen eisen aan de 

verzorging. Onder de succulenten bevin

den zich, naast gemakkelijk te kweken 

soorten, ook heel wat lastige klanten. 

Gelukkig zijn er wel wat algemene richt

lijnen te geven.

Waar kweken we onze succulenten?
In huis. De m eeste b eg in n en d e  lie fhebbers 
zullen voor hu n  pas verw orven vetp lan ten  
een p laatsje in  de  venste rbank  in ru im en . 
Een zonn ige  vensterbank , se rre  o f  erker 
b ied t vele cactussen en  v e tp lan ten  een  u it
stekend ond erk o m en . Veel licht is n o d ig  en 
d a t be teken t d a t de  ligging op  h e t zu iden , 
zu idoosten  o f  zuidw esten m oet zijn. Men 
kan de p lan ten  a p a r t in  p o tten , o p  een 
schotel in de  venste rbank  opste llen , o f 
groepsgew ijs in bakjes p lan ten . Veel so o r
ten  la ten  zich zelfs in h an g p o tten  u its te 
kend kweken.
O ok voor vensters op  h e t n o o rd e n  o f  oos
ten zijn e r  geschikte soo rten .
O m  goed  te b loeien  m oeten  de  m eeste cac
tussen (voor de a n d e re  succu len ten  geldt 
d it in m in d ere  m ate) in de w in te r een  koele 
ru s tp e rio d e  do o rm ak en . In  onze ver
w arm de hu iskam ers is h e t voo r de  m eeste 
cactussen ’s w in ters veel te  w arm . O verw in
te ren  zou k u n n en  p laa tsv inden  in een  wei
n ig  gebru ik te  koele kam er, o f  desn o o d s op 
zo lder o f  in de  kelder o n d e r  een p a a r

daglich t-T L -lam pen . ’s W in ters w ord t er 
n ie t gegoten , de p lan ten  g roeien  n ie t en 
k u n n en  derhalve ook m et m in d e r  licht toe.

Balkon of tuin. Veel so o rten  la ten  zich in de 
zom er, als e r  geen nach tvorst m eer te  vre
zen valt, u itstekend  kweken in d e  tu in  o f  op 
een zo n n ig  balkon. M en kan de p lan ten  in 
p o tten  o f bakken kweken, als k u ip p lan t o f 
m et enkele bij e lkaar in  aardew erk- o f  e ter- 
n ietschalen . Veel succulen ten  la ten  zich 
zelfs goed ingraven  in  de  tu in . A ltijd m oe
ten  we e r voor zorgen , d a t teveel aan  w ater 
gem akkelijk kan w eglopen. M aak dus dra i- 
nagegaten  in  p o tten  en  bakken en  doe  alvo
rens te  p lan ten  enkele handenvo l g rin d  o f 
po tscherven  op  de  bodem . Bij he t ingraven 
van p lan ten  kan extra zand  o f g rin d  o n d e r 
de  po tk lu it w orden  gedaan.
De m eeste so o rten  m oet m en e in d  sep tem 
b er o f  begin  o k to b e r w eer b in n en sh u is  
ha len  o f o n d e rb ren g en  in  een kas, se rre  o f 
o rangerie .
Veel so o rten  vetp lan ten  en enkele cactussen 
zijn bij ons, bij vo ldoende d ra inage , vol
d o en d e  w in te rh a rd  om  ’s zom ers en ’s w in
ters b u iten  te blijven.

Serre of kas. De m eeste  echte liefhebbers zul
len  vroeg o f  laa t p ro b e ren  hu n  p lan ten  
o n d e r  te  b ren g en  in een se rre  o f kas, een 
bouw sel, d a t u its lu iten d  voo r de p lan ten  is 
bestem d  en w aarin  m en de  groeiom stan - 
d ig h ed en  goed in de  h an d  kan h o u d en . O p 
de  bouw  van een kas kan ik in h e t korte  be
stek van d it artikel n ie t ingaan . D aarover 
bestaa t gespecialiseerde lite ra tuu r. Boven
d ien  kan elke geren o m m eerd e  kassenfabri- 
k an t en /o f-lev eran c ie r u  adviseren .



In  een kas k u n n en  de  p lan ten  h e t gehele 
ja a r  d o o r  verblijven, m its u  voo r een goede 
verw arm ing  zorgt. Als m en  n ie t te  w arm  
stook t (ongeveer 8 °C  is vo o r verrew eg de 
m eeste p lan ten  vo ldoende) en  de  kas goed 
m et n o p p en fo lie  iso leert, hoeven de  stook
kosten geen onoverkom elijke h in d e rn is  te 
betekenen . M en m oet e r  ook  voo r zorgen , 
d a t overto llige w arm te  gem akkelijk w ord t 
afgevoerd, d a a r  zelfs cactussen an d ers  
gem akkelijk ‘v e rb ran d en ’.

Als ‘tussenoplossing’kan m en  ook  n o g  kiezen 
voo r de zogeheten  p la tte  bak. Deze is p rim a 
geschikt vo o r cactu scu ltuu r in de  zom er
m aan d en , bij m oo i w eer kan  he t glas e r  a f  
en bij lan g d u rig e  regen  e r  w eer op. Een bak 
is ech te r m eestal n ie t te  verw arm en en  m en  
m oet de p lan ten  e r in  h e t n a jaa r toch  w eer 
u itha len .
Bij lan g d u rig e  d ro o g te  zal m en  ook b u iten  
m oeten  g ieten . O ppassen  voo r slakken en 
m uizen.
W aar uw p lan ten  ook staan , ven tila tie  is 
noodzakelijk . Elke p la n t heeft frisse lucht 
nod ig . V entila tie  is vooral d a a r  van levens
belang , w aar d o o r zo n n estra lin g  de tem p e 
ra tu u r  b in n e n  zeer ko rte  tijd  gew eldig kan 
o p lopen .

Groei- en rusttijd
De m eeste cactussen en  veel ve tp lan ten  
beleven hu n  g roe itijd  in cu ltu u r in onze 
zom er. D at be teken t, d a t in de  voo rjaars
m aan d en  de  g roei langzaam  op  gang  kom t, 
de  hoo fdg roei in de  zo m erm aan d en  plaats 
heeft, m et som s een korte  ru s tp e rio d e  in 
h e t heets t van de  zom er, langzaam  m in d e r 
w ord t en ten s lo tte  stil s taat in de  herfst. 
T em pera tu ren  k u n n en  o p lo p en  to t boven 
de  40 °C . De o p tim ale  g ro e item p e ra tu u r 
ligt lager.
O ok  op  h e t zuidelijk  h a lfro n d  g roeien  de 
m eeste p lan ten  ’s zom ers, dus als h e t h ie r  
w in te r is. In  de  cu ltu u r passen ze zich aan .

Een k leine g roep  blijft ech te r h u n  g ro e ip e
rio d e  in onze w in te r h o u d en  (Conophytum) 
en  rust dus in onze  zom er.
De ru s tp e rio d e , v o o r de  m eeste  so o rten  dus 
in  onze w inter, is ab so lu u t essentieel voor 
de  m eeste  p lan ten . De te m p e ra tu u r 
b ed raag t 6 a  8 °C . D it is voo r de  m eeste 
p lan ten  vo ldoende. Veel so o rten  verdragen  
no g  lagere te m p e ra tu re n  als ze d ro o g  
genoeg  w orden  geh o u d en . S om m igen  ver
eisen  ho g ere  tem p e ra tu ren  (b ijvoorbeeld  
Melocactus).
H et is een  co m b in a tie  van fac to ren  d ie
altijd  bij e lkaa r ho ren :
w inter: rust, geen water, w einig  licht, lage
tem p e ra tu u r;
zom er: activ ite it (groei en  bloei), m eer 
w ater, veel licht, hoge tem pera tuu r.

Gieten
W ater geven blijft één  van de  m oeilijkste 
d in g en  in  onze lie fhebberij en m en  kan 
d aarover vele b ladzijden  vol schrijven. We 
zullen p ro b e ren  h ie r  de  belangrijkste  regels 

w eer te  geven.
- G iet alleen  in  de  g roeitijd .
- G iet a lleen  als he t n o d ig  is, dus als de 
p la n t d ro o g  staat.
- G iet m eer, n aa rm a te  de  te m p e ra tu u r 
h o g e r is en  m in d e r  n aa rm a te  h e t koeler is. 
D at be teken t w einig  g ieten  in  voor- en 
najaar, m eer g ieten  in de zom er. M eer be te 
kent h ier: vaker.
- G iet n o o it m et k leine scheutjes tegelijk - u 
m aak t d an  a lleen  de  bovenste p a a r  cen ti
m eters van de  g ro n d  n a t - m aa r volgens de 
‘a lles-o f-n ie ts-m eth o d e’.
- In d ien  u tw ijfelt, g ie ten  o f  n ie t g ieten, 
k u n t u  h e t beste  n ie t g ieten.
- H e t m aakt n ie t zoveel u it o f u w ater to e 
d ie n t boven op  de  p o tg ro n d  o f  d a t u  de  po t 
in  h e t w ater zet. W itb eh aa rd e  en  w itbe- 
rijp te  p lan ten  k u n t u b e te r n ie t over de kop 
sp roe ien . In  de  zo m er kan m en best eens 
een hele  verzam eling  flink  n a t sp roeien .



- Als uw le id ingw ater veel kalk bevat, kun t u 
d aarm ee  b e te r  n ie t ‘over d e  k o p ’ sproeien . 
Uw p lan ten  krijgen d a a r  kalkvlekken o f 
w itte d o o rn p u n te n  van.
- L eid ingw ater is b ijna  a ltijd  basisch, terwijl 
het lich t zuu r zou m oeten  zijn. Als u  uw 
p lan ten  in een hum usrijk  g rondm engsel 
kweekt en  bovend ien  rege lm atig  verpot, is 
d it n ie t zo’n g ro o t p rob leem . H um us werkt 
bu ffe rend  op  de  zu u rg raad . Bij substraat- 
cu ltu ren  steekt d it nauw er en  m o e t m en 
aan g ezu u rd  w ater gebru iken . D it aanzu ren  
kan het beste g ebeu ren  m e t fosforzuur. O f 
m en kan regen-, b ron -, o f  h e ld e r  beekw ater 
gebru iken , d a a r  w aar d a t n o g  v o o rhanden  
is.
- In  de ru s tp e rio d e  giet m en  n ie t o f (enkele 
soo rten ) u ite rs t weinig. D at beteken t, d a t de 
m eeste p lan ten  v an af no v em b er to t onge
veer h a lf  m a a r t d ro o g  staan .

Bemesting
Hoewel e r  over bem esting  e rg  veel te  verte l
len valt, valt h e t b u iten  h e t bestek  van d it 
b eg in n e rsn u m m er om  e r al te  d iep  op  in te 
gaan. Als u uw cactussen en  vetp lan ten  eens 
wat wil b ijm esten , kun t u gew oon de in de 
handel verk rijgbare  cactusm est gebruiken, 
in de  d o se rin g  d ie  op  de  fles staat. V oor 
k leine collecties lo o n t he t n ie t de  m oeite  
zelf m eststoffen  te gaan  sam enstellen . U 
m oet wel zo rgen  voo r een stik sto farm e 
m eststof. In g ro te re  collecties, o f  w anneer 
m en kweekt o p  in e r te  su b s tra ten , zoals 
lavagruis, past m en  an d e re  bem estingstech- 
nieken toe, w aarop  h ie r  n ie t n a d e r  w ord t 
ingegaan.

Potgrond en verpotten
V erpotten  n eem t een belangrijk  deel van de  
tijd  d ie  m en  aan  de  p lan ten  b esteed t in 
beslag. V oor de lie fhebber is h e t regelm atig  
verpo tten  van zijn collectie een  hele  klus, 
vooral als h e t om  een g ro te re  verzam eling  
gaat.

Toch is het verpo tten  h e t m o m en t w aarop 
m en een p lan t eens in zijn geheel, dus ook 
h e t o n d erg ro n d se  deel, en van alle kan ten , 
kan bekijken. V erpo tten  is een  goed 
m o m en t om  de w ortels eens te  in specteren , 
vooral op  het voorkom en van onged ie rte . 
Waarom verpotten? De p lan t kan op  een 
gegeven m om en t zo zijn gegroeid , d a t hij 
over de p o tra n d  h een  gaat g roeien . De 
ru im te  voor de  w ortels is te  klein gew orden 
en m isschien v erd rin g t de p la n t wel an d ere  
p lan ten .
De grond , w aarin  de  p la n t staat, kan u itge
p u t zijn, d a t wil zeggen d a t hij geen voe
d ingstoffen  m eer bevat. B ijm esten kan 
helpen , m aar u ite inde lijk  heeft m en  toch 
geen zicht m eer op  de zuu rg raad  (pH) en  de 
chem ische sam enste lling  van de  bodem . De 
w ortelk lu it kan zo vervilt raken, da t de w or
tels hu n  taak  n ie t m eer n a a r  b eh o ren  k u n 
n en  verrich ten .

Wanneer verpotten? V erpo tten  kan eigenlijk 
het gehele ja a r  d o o r  gebeuren . De voorkeur 
verd ien t ech te r h e t vroege voo rjaar en  de 
zom er. Als m en d roge  g ro n d  gebruikt, kan 
m en zelfs al ro n d  kerstm is m et goed gevolg 
beg innen . De h e rfs tm aan d en  oktober, 
novem ber en  decem ber zijn m in d e r 
geschikt. O ok kan m en  b e te r verm ijden  om  
k n o pvo rm ende  o f  b lo e ien d e  p lan ten  te ver
po tten .

Welke potten gebruik je? Tegenw oordig  is de 
plastic  b lo em p o t de  m eest gebru ik te . Deze 
heeft het voordeel boven de  ouderw etse ste
nen  pot, d a t e r  geen w ater d o o r de po tw and  
kan verdam pen . B ovendien raak t een p las
tic p o t n ie t bealgd  aan  de  bu itenkan t.
Plastic p o tten  zijn e r  in  ro n d e  en in vier
kan te  vorm en, in  versch illende hoogten . 
V oor de  p lan t m aak t het w einig u it o f hij in 
een  ro n d e  o f  v ierkan te  p o t groeit. D at is 
e e rd e r een  kwestie van sm aak van de lief
hebber.
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R. van Donkelaar, A.B. Pullen (voorzitter) en B. 
Zonneveld.
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Lunteren, tel. 08388-3579.

Boekenverkoop en verenigingsartik.
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijving van het 
juiste bedrag op giro rek.nr. 37.42.400 t.n.v. Suc
culenta afd. verkoop te Lunteren, onder vermel
ding van het gewenste artikel.
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gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Eindho
ven.



Bloemen- en plantentuin

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

BEZOEK ONS SUCCULENTARUM!

Eén van de soortenrijkste cactus- en succulentencollecties in Europa.
U vindt bij ons meer dan 6000 soorten interessante planten voor kamer, kas 
en tuin. Zoals cactussen en andere vetplanten, hoya’s, euphorbia’s, epifyten 
en vleeseters.
Bijzondere heesters en vaste planten, kuipplanten, grassen en bamboes. 
Varens, rots- en stinzeplanten, heem- en vijverplanten.
Dit alles op een bijzondere manier in onze kassen en onze tuin gepresen
teerd.
Ook is een uitgebreide zaadlijst verkrijgbaar.

U bent van harte welkom op maandag t/m zaterdag van 9-17 uur op Laantje 1, 
Werkendam.

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.

D O U G  A N D  V IV I R O W L A N D ,
200 S P R IN G  R O A D , K E M P S TO 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

Voor geringe kosten kunt U zelf Uw
B LA D K A K T U S afdelingsavond verzorgen, met dia’s 

uit de
B in n e n la n d s e  en b u ite n la n d s e  

j R S ï t t v  boe ke n  s te e d s  v o o rra d ig .

b e s te lle n  q ra a g  vo o r U.
/ ^

1 \  " V  V ra aq  o n ze  B la d ka k tu s , e en  lijs t DIATHEEK ( m )
p ' '  / ■  1 ) m e t s u c c u le n te  lite ra tu u r aan.

j  Y  N A T U U R  & B O E K
B a n k a s tra a t 10
2 58 5  EN  ’s -G ra ve n h a g e J. Deckers, Hertogstraat 39
Tel. 070 -3 5 05 6 4 8 6441 HA Brunssum, 045-272461



E v e n e m e n t e n k a le n d e r  1 9 9 2  g 6 Ju n i

10 A p ril O peningvan  de Floriade 1992. 6-1 4  Ju n i
11 A p ril Algemene Jaarvergadering, 

info in Succulenta Febr.
18-19 A p r O pendeurdagen bij L. Bos

m ans M iddenlaan 10, Leo- 
poldsburg 3971 België.

7 Ju n i

2 5 -26  A p r In ternotobijeenkom st in
Birkweiler-Landau, Duitsland 
Info bij H r R. De Groot 
03200-41379.

7 Ju n i

2 5 -26  A p r Hortusdagen.
2 M ei De Friese cactus- en vetplan

tenbeurs. Info in het 
Febr.nummer.

13 Ju n i

2 -9 -1 6  M ei O pendagen bij leden van de
afd West B rabant. Info bij
Mevr R. Verbraak 01650-
33919.

1 3 -14  Ju n i

9 M ei O pendag bij de afdeling Zee
land, info in het Aprilnum m er. 13 -1 4  Ju n i

9 -1 0  M ei Succulentententoonstelling en 
beurs van de afd Haarlem , info
bij H r Droog 023-364325. 13 -1 4  Ju n i

10 M ei Ie Kempische cactus-en vet
p lantenbeurs te W esterlo Bel
gië. Info bij H r Jos Baeten,
België 014-222137. 20  Ju n i

23 M ei 4e Vlaamse p lantenbeurs, de 
clubs van Poeke, te Lotenhulle,
België. Info bij H r F. Delabarre 
091-262678.

20-21 Ju n i

23 M ei Plantenbeurs van afd. Tilburg, 
info in het aprilnum m er.

28 Ju n i

24  M ei O pendag Succulenta N oord
en M idden Limburg. Info bij 
Cees v.d. Wouw 077-662350.

28 Ju n i

28  M ei Hem elvaartsdag, Cactusten
toonstelling en beurs van de
afd A chterhoek te Groenlo.
Info in het Febr.nummer.

1-2 A u g

28 M ei G rote cactusshow van de ver.
Cactussen en vetplanten, Kas- 
teellei 111 te W ijnegem België.

23 A u g

31 M ei 2e Liempdse plantenliefheb- 
bersm arkt, info bij H r van
Tricht 04116-84250 en in het 
Febr.nummer.

29  A u g

Ju n i T uinenm aand in de Provincie 
U trecht, aandacht voor p rach

5 S e p t

tige tuinen van kastelen en 5-6 S e p t
buitenplaatsen. Info bij de 1 9 -20  S e p t
lokale V.V.V. en 030-801100. 3 O k t

6 Ju n i 7e Nederlands-Belgische 
Asclepia-dag in dom ein de
Locht te Duffel, België. Info in 
het Aprilnumm er.

2 1 -25  O k t

5e Leidse cactusbeurs, info in 
het Aprilnumm er.
Cactus- en succulententen
toonstelling in de Botanische 
Tuin Overloon, info in het 
Aprilnum m er.
Tentoonstelling ver. 
Cactusweelde- 
N oorderkem pen, België. 
Jaarlijkse ruilbeurs van 
Cactusvrienden-Lim burg, info 
bij H r P. Theunis, België 
011-428321.
Cactus- en vetplantenruilbeurs 
op het terre in  van de kwekerij 
van Kees en M artine Bos. Voor 
info 02269-2694.
Succulenten ruil- en verkoop
beurs in de Botanische Tuin te 
Overloon. Info in het April
nummer.
Tentoonstelling van Leuchten- 
bergia in het D ienstencen
trum , Schoolstr.44 te Schilde. 
O pendeurdagen bij v.d. 
Abbeele, J. Jacobs, H. Jacobs en 
Pihay. Info bij Willy Pihay, Bel
gië 016-699844.
Plantenbeurs van afd. Dor
drecht, info in het aprilnum 
mer.
Ruil- en verkoopbeurs ver. 
Aylostera te Aalst, België.
11e O pendeurdag  van ver. 
Grusonia. Info bij H r J.Keirse, 
België 050-824660. 
O pendeurdag  bij leden van de 
■ver. Leuchtenbergia. Info bij 
H r F. Hofkens, St Jobsesteen- 
weg 93,2930 Brasschaat. 
O pendeurdagen ver. Aylostera, 
België. Info bij H r J. Keymeu- 
len 053-705371.
G rote ru ilbeurs van de afd 
West- Brabant'.
Succulentenbeurs van het Oos
ten in de H anzehof te Zut- 
phen. Info in het 
Aprilnum m er.
Cactus en vetplantenm arkt afd 
Nijmegen.
ELK te Blankenbergen. 
H ortusdagen. 
Succulentenbeurs van het 
N oorden te Zuidlaren, info in 
het Aprilnumm er.
Breda Flora, grote b loem en
tentoonstelling  in de Grote 
Kerk te Breda. Info bij Mevr 
W eller 076-714210,



Afdelingsnieuws

Afd. Achterhoek
14 Mei, voorbereiden tentoonstelling  en d ia ’s.
11 Juni, nabespreken tentoonstelling, v ragen
uurtje  en d ia’s.

Afd. Amsterdam
24 Apr, M ammillaria's w orden besproken door
W. Alsemgeest.
Plaats; Hfdgebouw v.d. H ortus Plantage Midden- 
laan 2a, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Arnhem
7 Mei, Wie m aakt het meest smaakvolle a rrange
m ent van 5 p lanten. Plaats: Zaaltje van de speel
tuinvereniging "T uindorp” ach ter het pand 
Floralaan 18 in W ageningen.Aanvang 20.00 uur. 
20 Mei, busreisje n aar U trecht, Lexm ond en 
Kudelstaart.
30 Mei, kasbezoek bij Mevr Smit, Bennekom.
11 Juni, le  keuring van de zaailingen, verder H r 
Tanzer.
13 Juni, kasbezoek bij mevr van Die en C. Vissers, 
Lunteren.

Afd. Brabant-België
24 Apr, Dialezing over Chili van zijn reis van
Nov. ’91 door H r A. Goossens.
1 Mei, Busreis n aar de Floriade.
29 Mei, Californië, land van contrasten. Diale
zing door H r F. Lampo.
Plaats; H orteco.de Bavaylei 119 Vil- 
voorde.Aanvang 20.00 uur.

Afd. Delfzijl e.o.
25 Apr, Reis n aar de Floriade, sam en m et afd 
D renthe en G roningen.
7 Mei, lezing van H r Kruiter. Alles wat betrekking 
heeft op cactussen.
9 Mei, Kasje kijken bij H r Haak, M eerm an en 
Schwab.
4Juni, H r Pullen houdt een lezing over Pyre- 
neeënflora.
Plaats; G roene W eide,Snelgersm astraat 
15,Appingedam.Aanvang 19.30 uur.

Afd. Drenthe
25 Apr, Reis n aar de Floriade sam en m et afd 
Delfzijl en G roningen
6 Mei, kasbezoek bij P. Ende te Wijster.
6 Juni, Reis van alleen de  afdeling.

Afd. Eindhoven
11 Mei, de Floriade door Nico U ittenbroek.
23 Mei o f 1 Juni, eigen avond.
Plaats; ”De Leeuw”,Provincialeweg 102,Veldho
ven .Aanvang 20.00 uur

Afd. Flevozoom
13 Mei, H r Linssen met een dialezing over het 
geslacht Astrophytum.
18 Mei, Eigen avond over o.a. ziektebestrijding. 
15Juni, ruilbeurs samen met de afd Gooi- & 
Eemland
Plaats; G roen van Prinstererschool,Verkeersweg 
51,Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Fryslan
14 Apr, Nico U ittenbroek met de lezing G ringo’s 
trail.
12 Mei, Wim Alsemgeest met ”De m ooiste cactus
sen op aarde, bij ons in de kas”
Plaats; Zalencentrum  Tivoli.Huizumerlaan
59,Leeuwarden. Aan vang 19.30 uur.

Afd. Gooi- en Eemland
25 Apr, excursie n aar het Westland.
14 Mei, lezing door Paul Laney.
Plaats; G rote zaal van Goede Herderkerk,Simon 
Stevinweg 146,ingang Lieve de Key- 
laan,Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch
13 Apr, Enten en zaaien en onderlinge ruila- 
vond,te Sprang Capelle
2 Mei, Ruurd van Donkelaar over Sum atra, te 
Berlicum.
11 Mei,Kaktusreisje n aar ??????

Afd. Gouda e.o.
16 Apr, Praat en ruilavond.
21 Mei, Nico houdt een lezing.
18 Juni, Lezing d o o r H r E. Piens, van zaad tot 
bloem, Parodia’s.
Plaats;”’t B randpun t” Turfm arkt 58.Gouda. Aan
vang 20.00 uur.

Afd. ‘sG ravenhagee.o.
28 Apr, Rob Mayer neem t ons mee naar de kwe
kerij van Steven Brack
26 Mei, Ben Zonneveld vertelt over het geslacht 
Sempervivum.
Plaats; G rote zaal sporthal "Zuidhaghe",M elis 
Stokelaan 1201,Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Groningen
16 Apr, H r Linssen m et een lezing over Astrophy- 
tums.
25 Apr, gezamenlijke reis n aar de Floriade met 
afd. Delfzijl en Drenthe.
21 Mei, onderlinge ruilbeurs, na de pauze alter
natieve bestrijdingsm ethoden door H r Tepper. 
23/24 Mei bezoek van de ver. Bremen.
18 Jun i, kasje kijken.



Plaats; Bovenzaal van de H ortus de Wolf in 
H aren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Den Helder e.o.
25 Apr, Mexico door Chel Jam in.
23 Mei, afdelingsexcursie.
13 Juni, Omzwervingen in cactusland door P. van 
Veen.
Plaats; Kantine van de Gem eentelijke P lantsoen
dienst, Soem bastraat 83,Den Helder. Aanvang 
13.45 uur.

Afd. Leiden
16 Apr, een lezing door H r R. van Donkelaar. 
Plaats: Berlagestraat 2, Leiden. Aanvang 20.00
uur.

Afd. Nijmegen
12 Mei, Ruil- en praatavond.
9 Juni, bezoek aan de Botanische Tuin Overloon. 
Plaats; Opleidingscentrum  ’t Vanck,Energieweg
19,Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Tilburg
13 Apr, R obert Mayer, 7 weken op een Mesa.
11 Mei, Them aavond.
Plaats; Kasteelhoeve, H asseltstr 256 Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Voorne-Putten en Rozenburg
13 Apr, H r Visser houdt een lezing over "bollen 
en knollen” caudexvorm ende planten dus.
11 Mei, Op kasbezoek bij Leen Stolk te Melissant. 
13 Juni, afdelingsreisje, dit keer naar Cock 
Grootscholten.
Plaats; Het Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 5 te 
Vierpolders. Aanvang 19.30 uur.

Afd. West-Brabant
25 Apr, H r C. G oorden zal een en ander vertellen 
en laten zien van het enten.
23 Mei, excursie.
Plaats; Café rest. "De L inden”,Markt 82,Etten- 
Leur.Aanvang 14.00 uur.

Afd. Ysselstreek
24 Apr, byzondere teeltm ethoden/ de cactus
hobby van weleer.
29 Mei, ruilavond bij H r Lubbers te Twello.
Plaats; Fa van Rijn & zn, M anegestr 3, Deventer. 
Aanvang 20.00 uur

Afd. Zuid Limburg
12 Mei, gewasbescherming m et o.a. het herken
nen van ongedierte  en schimmels, d o o r Nico Uit- 
tenbroek
2 Juni, R otsplanten door H r J. Linden.

Plaats; G em eenschapshuis,H oofdstraat 
12,Schim m ert.Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zwolle_________________ ________
23 Apr, H r R. van Donkelaar over zijn speurtocht 
op  Sum atra n aar Hoya’s en Dischidia’s.
21 Mei, P lantenkeuring iedereen neem t 3-5 
bloeiende p lanten  mee.
13Juni, excursie n aar Lent en omgeving.
Plaats; C entrum  voor Tuinbouw onder- 
wijs,Prinses M argrietstraat 2,Zwolle. Aanvang 
19.30 uur.

Nieuws van onze belgische 
zusterverenigingen

Afd. Aylostera
2 Mei, Topdag in Aalst.
8 Mei, Dagbloeiende echinopsissen.
30 Mei, Jaarlijkse reis, deze keer n aar Antwerpen 
en omgeving.
12 Juni, Cactuskwekers van Europa.
Plaats; Refter van de Stadsschool Vredeplein te 
Aalst. Aanvang 20.00 uur

Cactusweelde Noorderkempen_______
16 Apr, H oe het begon, een voordracht door H r 
E. Verlinden.
21 M ei.Diavoordracht over Brazilië door Hr. L. 
Vandecaveye.
30 Mei, Jaarlijkse studiereis n aar kwekers in 
V laanderen.
18Juni, D iavoordracht over Mexico deel II door 
H r W. Darns.
Plaats; Lokaal "Vogelzang”,Miksebaan 25,Bras- 
schaat.Aanvang 20.00 uur.

Grusonia___________________________
1 Mei, Eéndagsreis n aar de Floriade.
8 Mei, M adagascar deel 1 door Frank Hoste, te 
Ardooie.
12 ju n i, Epifytische cactussen door Jan  Delaet, te 
Torhout.
Aanvang 20.00 uur.

Leuchtenbergia_____________________
17 Apr, M am m illaria’s.
25 Apr, Eendagsreis n aar de Floriade.
15 Mei, N am aqualand d o o r H r W. Vereycken. 
Plaats; D ienstencentrum ,Schoolstraat 
44,Schilde.Aanvang 20.00 uur.



OPEN DAG

zaterdag 13 juni 1992 
van 9.00-15.00 uur

op één van Nederlands grootste 
cactuskwekerijen

Tref hier uw cactusvrienden onder 
het genot van een bakje koffie

I KJ Mijnsherenweg 18-20 E3 I INI I X  1433 AS Kudelstaart



Overzicht ontwikkeling van de ledenaantallen 
en de afdelingsgrootte, pe r 31 Dec 1991.

Evenals in de voorgaande ja ren  volgt h ier weer 
een overzicht van zowel de ontwikkelingen in de 
afdelingen als in het totale ledenbestand.
Voor het eerst sedert lange tijd is e r geen daling 
m eer m aar een lichte vooruitgang, zowel bij de 
afdelingen als in het totale ledenbestand.
Er zijn dan ook heel wat afdelingen erg aktief 
geweest in ledenwerving en het u itdragen van 
onze hobby.
Verder hebben we een aktie W elkomstabonne- 
m ent gehad. Deze aktie was in België m eer suc
cesvol dan in Nederland.
H et is voorbarig om conclusies uit deze cijfers te 
trekken, wat we e r m.i. wel uit kunnen leren is dat 
de aktiviteiten die m en on tp loo it een positieve

01 Zuid Lim burg
02 N oord-M idden Lim burg
03 Eindhoven
04 ’s Gravenhage
05 G orinchem  Den Bosch
05 Ysselstreek
07 U trecht e.o.
07 West Brabant
09 Nijmegen
09 R otterdam
11 Zeeland
12 Gouda e.o.
12 Fryslan
14 G roningen
15 Tilburg
16 Amsterdam
16 Den H elder e.o.
16 Zwolle
19 Flevozoom
20 Leiden
21 K ennem erland
22 Arnhem
22 B rabant België
22 Gooi- en Eem land
25 Delfzijl e.o.
26 Zaanstreek
27 West Friesland
28 Voorne Putten & Roozenburg
29 D ordrecht e.o.
29 Haarlem
31 Achterhoek
32 Hoeksche W aard
33 D renthe

Niet bij afdelingen aangesloten

invloed hebben, klein misschien m aar toch!
De grote aktiviteiten m oeten nog starten, Flo- 
riade  en andere  propaganda-aktiviteiten. Ik 
hoop dat de aktieve afdelingen en leden m oed 
putten uit deze cijfers en dat d it resultaat een sti
m ulans m ag zijn om d o o r te gaan.
Toch zijn er ook afdelingen die zich zullen m oe
ten beraden over hun  situatie, een analyse 
maken, want de cijfers zijn heel duidelijk nega
tief.
Ik feliciteer vooral de afdeling Zuid L im burg m et 
de bereikte le  plaats, als bekroning van alle in 
spanningen, verder wens ik U allen een heel fijn 
en succesvol succulentenjaar.
Met dank aan Jo h n  van Eijsden voor het aanleve
ren van het cijferm ateriaal.

Rob de G root

89 90 91

54 57 69
68 63 66
62 60 61
61 48 52
33 33 40
35 43 40
43 38 39
42 42 39
35 32 37
34 31 37
46 42 36
22 32 35
37 36 35
42 34 34
40 36 32
36 30 31
30 30 31
32 34 31
30 33 30
39 32 29
26 27 26
33 31 24
30 28 24
29 26 24
19 20 22
21 20 17
10 13 14
15 12 12
20 15 11
13 11 11
9 9 10

16 11 10
8 7 9

1072 1011 1017

1464 1397 1426

Totaal 2536 2408 2443



EXOTICA
- VERKOOP EN GROOTHANDEL

EUROPA’S GROOTSTE KEUZE AAN 'ANDERE SUCCULENTEN’’

Adenia, Adenium, Aloë, Anacampseros, Brachystelma, Bursera, Crassula, 
Cyphostemma, Dioscorea, Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Haworthia, 

Impomoea, Jatropha, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Pterodiscus, 
Sarcocaulon, Trichocaulon, bulbs... en veel meer!!!

Wij verkopen geen cactussen en geen zaden.
Gratis plantenlijst op aanvraag

Marita & Ernst Specks, Am Kloster 8, W-5140 Erkelenz-Golkrath, Germany 
Tel.: 02431 - 73956 Fax: 02431 - 4495

Openingstijden: april-augustus ’s-zaterdags van 9-11 uur 
Andere tijden slechts na telefonische afspraak

C A C T U S S E N - EN V E T P L A N T E N K W E K E R IJ  K R A M E R
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

CACTUSKWEKERIJ
STROUCKEN

Ouddorp 12, 5954 BD Beesel (L)

C A C TU SSEN
TE KOOP GEVRAAGD

Enkele stuks, zaaisels, gehele collecties. 
Cactusfanaat heeft er veel voor over!
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360,
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

Voor particuliere verkoop zijn wij van 
maart tot september op z a t e r d a g  

geopend van 9-16 uur.

x 'V '. '

CACTUSKWEKERIJ

DECOSTER
, - • 1000 nr>2 bloeiende

cactussen en succulenten 
zeer ruim sortiment 
geen plantenlijst noch

Open-deur dagen
op zaterdag 9 mei en 
zondag 10 mei 1992

U bent nog geen lid 
van een afdeling?
Bel eens met de secretaris, 

hij kan u vertellen 
waar bij u in de buurt een 
afdeling bij elkaar komt.

R. DE GROOT 
03200-41379



Mededelingen & Verenigingsnieuws SUCCULENTA BIBLIOTHEEK.

Geachte M edehobby-isten.

Zoals U, in de agenda voor de Jaarvergadering, 
heeft kunnen lezen ben ik per April a ftredend 
secretaris en n iet herkiesbaar.
Onze hobby betreft wel de succulenten m aar 
voor mij ho ren  de m ensen er zeker bij, zonder 
die m ensen en de sam enwerking is het veel m in 
der plezierig.
Ik wil dan ook langs deze weg al die m ensen waar 
ik m ee in kontakt gestaan heb bedanken en 
vooral diegenen die daadwerkelijk m eegeholpen 
hebben om m ijn taak als secretaris te kunnen u it
voeren.
Mijn kandidaat-opvolger H r van Alten zal het 
werk en de kontakten op  zijn eigen m anier aan 
pakken.
Ik wens hem daarbij net zoveel medewerking en 
plezier als ik in d ie 3 ja a r  heb m ogen beleven.
Tot ergens, onderweg.

Rob de Groot.

H et nieuwe secretariaatsadres zal p e r 12 April 
1992 zijn:

H r J. van A lten 
Adr. van O stadehof 16 
5753 CP D eurne

Kopij
Er kom en regelmatig kopij m aar ook verm eldin
gen voor de evenem entenkalender te laat binnen. 
Ik maak u e r bij deze op  a tten t d a t de  inleverings- 
datum , sedert 1 jan . 1992 veranderd is.
Voor de gele pagina’s is d it nu vóór de 5e van de 
oneven maanden geworden.
Zie ook de eerste gele pagina.

Rob de Groot

PLANTENCENTRALE 1991

D oor allerlei onvoorziene om standigheden is het 
n iet gelukt de verandering van naam  van Ruilen 
zonder H uilen in  Plantencentrale op  tijd bij de 
giro in o rde te krijgen. Mijn verontschuldigingen 
voor het ongem ak dat veel m ensen h ierdoor 
ondervonden.
Ook na 1 april kan men zich nog opgeven voor 
beginnerspakketjes. Doen dus!
Ook hoop ik nog veel lijsten te ontvangen van 
m ensen d ie p lanten  over hebben, ik heb to t nu 
toe pas 3 lijsten binnengekregen. De belangstel
ling voor deze lijsten is groot, de aanvragen h ier
voor strom en binnen.
Alle gegevens om mee te kunnen doen met de 
P lantencentrale kunt U vinden in het Februari
num m er van Succulenta.

In het afgelopen ja a r  zijn weer een aantal nieuwe 
boeken aangeschaft. Ook werden de tijdschriften 
bijgehouden. D oor een schenking van de heer 
Schom per u it Zoeterm eer zijn een aantal oudere 
boeken verkregen, welke ook in de lijst zijn opge
nom en. H ieronder volgt een overzicht van de 
laatste aanw insten :

234 Hochstatter.F.

235 Phyllocactus, 
Rhipsalis, etc.;

236 Busser & Daa- 
men

237 Isley, P.T.
238 Reppenhagen,W .

240 Wolf, R.

241 Innes & Glass

242 Rother, W.O.

243 Rowley, G.D.

244 Backeberg, C.

245 Ritter, Fr.

246 B ertrand, A. & 
G uillaum in, A.
247 Boom, B.K.

248 Rouhier, Al.
249 Rowley, G.

250 Schelle, E.
251 Stadtische Suk- 
kulentensam m lung, 
Zürich

: An den S tandorten  von 
Pedio- und  Sclero- 
cactus, 1989. 
ruim  250 k leurenfoto’s 
van soorten en kruisin
gen, tekst in de japanse 
taal, 1982.

: Them atische Catalogus 
Succulenten op Postze
gels, 1990.

: Tillandsia, 1987.
: Die G attung Mammil

laria, Band 1,1991.
: In tern . Sukkulenten- 

jah rbuch  1989,1990.
: The illustrated Ency- 

clopaedia o f Cacti,
1991.

: Praktischer Leitfaden 
zur Anzucht und  Pflege 
de r Kakteen und  ande- 
re r Sukkulenten, ca. 
1930.

: The A denium  & Pachy- 
podium  H andbook, 
1983.

: D escriptiones Cacta- 
cearum  Novarum,
1956.

: C om m entaar op 
Descr.Cact.Nov. van 
Backeberg, 1958.

: Cacti (engels), 1952.

: Plantenbenaming, 
1933.

: Le Peyotl (frans), 1927.
: Flowering Succulents, 

1959.
: Kakteen, 1926.
: Katalog de r in Kultur 

stehenden Arten, 1957.



Bezoekt U ook eens Cactuskwekerij Lakerveld 
met + 2500 verschillende soorten cactussen 

o.a.: Sclero’s, Navajoa’s, Ario- en Roseocactus 
succulenten en Euphorbia’s.

Wij zijn geopend:
iedere zaterdag van 8-17 uur en ook 

Tweede Paasdag, 1 mei, Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag.

Geen verzending

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89

CACTUSSEN 
TE KOOP GEVRAAGD

Enkele stuks, zaaisels, gehele collecties. 
Cactusfanaat heeft er veel voor over! 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

TE KOOP GEVRAAGD
Bent U genoodzaakt, om welke reden dan ook, 

uw cactusverzameling van de hand te doen, 
neem dan contact op met:

Gerrit Melissen, Korenmolen 9, 
3738 WL Maartensdijk, 03461-3366.

FRANS NOLTEE

Cactussen en andere 
succulenten

Geopend van 29 februari tot 31 oktober op zaterdag van 9 tot 4 uur.
Op andere dagen bent u welkom na telefonische afspraak.

Tevens levering per post. Gratis sortimentslijst op aanvraag. 
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht, Holland 
Tel. 078-124200 & 010-4420776. Fax 078-198396



Tevens wil ik de gebruikers van de Succulenta 
bibliotheek nogm aals verzoeken de u itleen ter
m ijn van één m aand  aan te houden. Andere 
leden m oeten vaak op het toesturen van de boe
ken wachten door het uitlopen van deze term ijn. 
In speciale gevallen is het op verzoek altijd m oge
lijk de term ijn te verlengen, indien er geen 
andere  aanvragen liggen te wachten.
Strijen, 12 decem ber 1991.

De bibliothecaris, J.Ch.A.Magnin.

Beurzen & Tentoonstellingen

OPEN DAG AFDELING ZEELAND
O p zaterdag 9 mei a.s. stellen een 10-tal leden 
van de afd. Zeeland van Succulenta hun kassen 
weer open voor alle belangstellenden. O nder
staande deelnem ers heten U deze dag van harte  
welkom van 10 tot 16 uur.

1. J. Antheunisse, Zach. Jansenstraat 39, Middel- 
burg

2. J. Mesu, N achtegaalstraat 12, M iddelburg
3. T. de Rijke, Noordweg 444, M iddelburg (St. 

Laurens)
4. R Dekker, Noordweg 476, M iddelburg (St. 

Laurens).
5. H.M. v.d. Linde, Prunusstraat 55, ’s Graven

polder
6. J. de Jonge, Scheldestraat 95, Goes

O p de volgende adressen is tevens een fraaie 
rotstuin te bewonderen:

7. C.A. Markusse, Koos V orrinkstraat 31, Goes
8. J. M innaar, H.A. H ankenstraat 18, W ilhelmi- 

nadorp
9. B. Spee, D iepeneestraat 4, Borssele

10. R. W ondergem, D orpsstraat 38, Biggekerke

Voor m eer inform atie belt U 01105-2595 (hr. 
Bertus Spee).
”Een dagje Zeeland, voor kaktussen, zee en 
strand".

PLANTENBEURS AFDELING TILBURG
Succulenta T ilburg organiseert op  23 mei a.s. een 
cactus- en vetplantenbeurs.
De beurs is geopend van 10.00 to t 16.00 uur.
Er zal een infostand aanwezig zijn, en tree is 
gratis.
Plaats: Zaal Gasthuisring 61-63 in centrum  Til
burg, slechts 500 m. van station verwijderd. 
Degenen die belangstelling hebben in p lanten- 
verkoop ƒ  2,— p.m., handelaren  ƒ  4,—.
Aanm elden bij Fam. v. H elderen, C. de Vriendstr. 
31, 5041 GL Tilburg, tel. 013-352747.

7e NEDERLANDS/BELGISCHE ASCLEPIA- 
DAG
leder ja a r  organiseren  de N ederlandse en Belgi
sche leden van de In terna tional Asclepiad 
Society een bijeenkom st m et (dia-)lezingen over 
Asclepiadaceae en m et bezoeken aan verzam elin
gen van individuele leden. Doel is het uitwisselen 
van inform atie en het verstevigen van onderlinge 
contacten tussen liefhebbers van Stapelia- 
achtigen, Ceropegia’s, Hoya’s, enzovoorts.
Deze bijeenkomst, de zgn. Asclepia-dag, w ordt 
d it ja a r  georganiseerd d o o r de Belgische leden, 
en wel op zaterdag 6 juni, in het "Domein de 
Locht”, Liersesteenweg 44, 2570 Duffel, bij A nt
werpen.
Program ma:
10.00 uu r O ntvangst deelnem ers
10.30 uu r O pening  en lezing d o o r Louis Van De

Meuter: Bestuivers en Bestuiving van 
Asclepiadaceae 

11.15 uu r Pauze
11.30 uu r Lezing d o o r Maurice Genotte: Het

geslacht Ceropegia
12.30 u u r Lunch, koffie en frisdranken verkrijg

b aar aan  de zaal.
Voor en na de lezingen in in de pauze is e r gele
genheid om m eegebrachte planten of stekken te 
verkopen of te ruilen.
Vanaf 14.00 u u r openen verscheidenen liefheb
bers in de om geving de deuren  van hun kas voor 
bezichtiging voor deelnem ers aan de Asclepia- 
dag.
Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar op de bij
eenkomst.
Belangstellenden d ie deel willen nem en aan deze 
dag worden verzocht onderstaand  form ulier in te 
vullen en op  te sturen aan: G. Cools, Andrinkho- 
venlaan 107, B-2150 Borsbeek, België.
Voor inform atie betreffende de In ternational 
Asclepiad Society kunt u terecht bij de Neder
landse vertegenwoordiger: Peter Pons, Frissen- 
stein 111, 1102 AP Am sterdam  Z.O., telefoon 
020-6958084._________________________________

Inschrijvingsformulier Asclepiadag

Ik, (naam en adres)

neem  deel aan de 7e Asclepia-dag te Duffel met 
.................(aantal) personen,

was getekend,



ZATERDAG 6 JUNI 1992 DE VIJFDE LEIDSE 
CACTUSBEURS
O p zaterdag 6 ju n i 1992 organiseert de afdeling 
Leiden h aar vijfde cactusbeurs in het Wijkge- 
bouw "A ctief’, B erlagestraat 2 te Leiden.
De beurs begint om  10.00 u u r en zal sluiten rond  
16.00 uur. Voor tafelreserveringen kun je  bellen 
n aar T. Hoekstra, telefoon 01718-71497. De tafel- 
kosten zijn 5 gulden pe r strekkende meter.
Per bus bereikbaar lijn 31/41 en 45/46/65.

plattegrond

Beurs en tentoonstelling in de Botanische tuin te Over
loon.

Geachte leden,

V orig jaar werd in onze Botanische Tuin voor de 
eerste maal een cactus- en succulenten
tentoonstelling gehouden. Deze tentoonstelling 
was een sukses m ede door de vele inzendingen 
van leden van succulenta, botanische tu inen en 
niet in de laatste plaats onze eigen kollektie (die 
voor een groot deel bestaat u it de van de van de 
familie van Toon van Beuningen overgenom en 
kollektie)
De tentoonstelling bood een breed scala van 
allerlei soorten Cactussen, E uphorbia’s, Caudici- 
form e planten etc. en werd m ede georganiseerd 
door de leden van de afdelingen Nijmegen en 
N oord en M idden Lim burg 
Gezien het sukses van vo rig jaar zal de Stichting 
Botanische Tuin ook d it ja a r  weer een cactus- en 
succulentententoonstelling organiseren en wel 
van 6 to t en m et 14 ju n i 1992. O p 13 en 14 ju n i 
zal er bovendien een cactus- en succulenten ru il
en verkoopbeurs worden gehouden. Zoals al eer
de r aangegeven zal ook nu onze eigen kollektie 
een belangrijk elem ent vorm en. D aarnaast zal 
van enkele kollega botanische tu inen ook een 
inzending n aar Overloon worden gehaald w aar
bij we denken aan een of twee them a’s per tuin

Speciale aandacht gaat u it n aar de inzending van 
Jan  Hovens (Melo- en Disco-cactussoorten) en 
Jan  Slabbers (m.n. Caudiciform e planten). Een 
an d er elem ent dat wellicht voor U interessant zal 
zijn betreft de  inzendingen van individuele lief
hebbers van cactussen en andere  succulente 
p lanten. Daarbij streven wij e rn aa r om van 
iedere afdeling van Succulenta u it Zuid- en Oost 
N ederland (Noord Brabant/Lim burg/Utrecht/ 
Gelderland/Flevoland/Overijssel) m inim aal een 
inzending n aar Overloon te halen. Ook inzen
dingen u it Belgie o f Duitsland zijn welkom !! De 
inzendingen zullen door een ju ry  worden beoor
deeld in een zes-tal kategorieen, te weten:
1. Inzendingen van groepen cactussen (min. 5 

stuks uit een geslacht)
2. E uphorbia’s (min. 3 stuks)
3. Caudiciform e p lanten  en Pachypodium s
4. Aizoaceae (M esembryanthemaceae)
5. Crassulaceae
6. B ijzondere inzendingen (voornaam ste voor

waarde is dat het succulente p lanten betreft 
waarbij beoordeeld zal w orden n aar de 
expressie, samenstelling, karakter, opstelling 
enz. van de schaal o f andere  gekozen vorm 
waarin de p lanten  zijn aangebracht. H et kan 
h ier dus ook gaan om  rotsplanten  in een trog, 
op  boom stam m en, stenen enz. U kunt h ier 
zelf een invulling aangeven).

In elk van de kategorieen zijn 3 prijzen te verge
ven bestaande uit een legpenning in ’goud, zilver 
en brons’. De eerste prijs wordt altijd uitgereikt, 
voor de  andere  prijzen geldt een m in 
aantal inzendingen van 5. De ju ry  zal de inzen
dingen anoniem  beoordelen, ze is dus n iet op de 
hoogte aan wie de inzendingen toebehoren 
Wij beseffen heel goed dat de planten die U even
tueel zou willen inzenden veelal van grote 
waarde zijn, niet alleen in geld uitgedrukt m aar 
ook in em otionele zin. Daarom  hechten wij 
eraan  om te benadrukken dat niets zal worden 
nagelaten ter bescherm ing van de planten en de 
verzorging ervan.

De planten worden ondergebracht in de 
o ran jerie  die in deze tijd van het ja a r  leeg
staat om dat de kuipplanten buiten staan.
De planten worden tentoongesteld met ver
m elding van de naam  van de eigenaar en 
eventuele b ijzonderheden van de planten.
De planten zullen gedurende de tentoonstel
ling worden verzorgd d o o r leden van de afde
lingen Nijmegen en N oord en Midden 
Lim burg 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 verzeke

ring  ten behoeve van de ingezonden planten 
afsluiten (calamiteiten/diefstal).
De Stichting zal m et iedere individuele eige
naar een bruikleen-overeenkom st afsluiten 
voor de duur van de tentoonstelling.
Als aanhangsel van deze bruikleen
overeenkomst w ordt van de eigenaar een lijst 
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 p lanten naar en van Overloon voor 
haar rekening nem en. Zulks u ite raard  in 
redelijkheid waarbij wij er van uitgaan dat de 
afdelingen het transport centraal regelen 
zodat niet iedere eigenaar zelf n aar Overloon 
m oet rijden.
Voor het tran sp o rt w ordt per kilom eter 
ƒ  0,25 uitgekeerd.
De planten d ienen uiterlijk 2 dagen voor de 
opening van de tentoonstelling binnen te zijn 
op D'n H of (uiterlijk 4 juni).

N aar wij hopen spreekt de opzet van de ten to o n 
stelling zoals wij die beogen U aan en bent U 
bereid een aantal planten bij ons door het grote 
publiek te laten bekijken. Het zal n aar onze stel
lige overtuiging leiden to t een beter begrip voor 
U als liefhebber van deze plantenfam ilie en de 
vereniging Succulenta als geheel 
Deze oproep geldt tevens voor de afdelingen van 
Succulenta als zij een mogelijkheid zien om als 
afdeling een inzending te verzorgen 
G edurende het laatste weekend van de ten to o n 
stelling (13-14juni) zal op het centrale manifesta- 
tieterrein  een cactusbeurs worden gehouden.
Deze ruil- en verkoopbeurs staat open voor aller
lei soorten planten en is dus niet strikt beperkt 
tot cactussen en andere  succulenten. Ten behoeve 
van de deelnem ers aan deze beurs zullen m arkt
kram en worden geplaatst die U kunt huren  voor 
fl. 10,- per m eter (een hele kraam  is 4 m eter — fl. 
40,-)

Wij hopen van harte  dat wij U in de week van 6 
ju n i to t en met 14 ju n i 1992 in onze m ooie m aar 
nog jonge  botanische tuin m ogen begroeten en 
dat dit initiatief, dat m ede 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,

Hoogachtend,
Het bestuur van de botanische tuin te Overloon 

Inschrijfform ulier treft U op pagina 32 aan.

PLANTENBEURS AFDELING DORDRECHT 
EN OMSTREKEN
O p zaterdag 20 juni 1992, organiseren wij weer 
een p lantenbeurs te D ordrecht op de Voorstraat- 
West van 8.30 u u r to t 17.00 uur.
De Voorstraat-W est is een w inkelstraat in het 
oude centrum van Dordrecht nabij de Grote 
Kerk.
De beurs w ordt m edegeorganiseerd door de w in
keliersvereniging, die voor de nodige reclame in 
dag- en streekbladen zal zorgen.
Tijdens de beurs is ons inform atie adres in de 
winkel van Ton Vreeken, tuinwinkel V oorstraat 
448.
In de w inkelstraat komen de overdekte kram en te 
staan. De kraam huur is ƒ  5,— per strekkende 
meter.
Inlichtingen bij Lia Bouma, tel. 078-311191 en 
Bert M im pen, tel. 078-171905 (na 17 uur).

DE SUCCULENTENBEURS VAN HET 
OOSTEN 1992
De beurscom m issie van de afdeling IJsselstreek 
heeft h ierbij het genoegen alle succulentenlief
hebbers en andere  belangstellenden uit te nodi 
gen voor:
DE SUCCULENTENBEURS VAN HET 
OOSTEN 1992

Datum:
Plaats:

Openingstijden:

Entrée:

29 augustus 1992.
De Hanzehof, C oehoornsingel 
1 te Zutphen.
vanaf 8.30 u u r zaal open voor 
inschrijvers m et inschrijvings- 
bewijs.
van 9.30 u u r to t 16.00 uu r voor
belangstellenden.
ƒ  1,— voor belangstellenden.

I.v.m. de zaalhuur en andere  onkosten zijn wij 
genoodzaakt de deelnem ers de volgende kosten 
in rekening te brengen:
1. Tafelhuur: ƒ  3,50 per m eter m et een m axi

mum van 4 meter. (Wil m en m éér dan 4 
m eter aaneengesloten, dan betaalt men
ƒ  12,50 voor elke m eter extra).

2. Inschrijfkosten: ƒ  5 ,-  (Deze w orden in m in 
dering  gebracht op de tafelhuur).

Mocht u een plaats willen reserveren op onze 
beurs, dan kunt u dat uitsluitend doen door 
ƒ  5,-- te storten op:
bankrekening 38.67.96.319 RABO Zutphen 
(postgironr. van de bank 87.30.89) t.g.v. dhr.
FJ.H. Hilge, S tokebrand 257, 7206 EE Zutphen, 
tel. 05750-29610. 
on d er verm elding van:
(aantal) m eters inzake BEURS IJSSELSTREEK en
uw naam + uw adres.



Na ontvangst van uw bijdrage sturen wij u een 
inschrijvingsbewijs. Verdere inlichtingen op 
bovengenoem d adres (hr. Hilge!) Wij hopen u 
weer in grote getale te m ogen ontm oeten.

De beurscom m issie afd. IJsselstreek

N.B.: N atuurim porten , andere  dan succulente 
p lanten, artikelen d ie niets m et succulenten heb
ben uit te staan, zijn op deze beurs n iet toege
staan.

CACTUS- EN VETPLANTENBEURS TE 
ZUIDLAREN
O p zaterdag, 3 oktober 1992 vindt de laatste 
grote Succulentenbeurs van 1992 plaats in de 
"Sprookjeshof’ te Zuidlaren. De organisatie h ier
van berust weer bij de afdeling Delfzijl, D renthe 
en G roningen. De tafelhuur is onveranderd  vast
gesteld op ƒ  3,50 per strekkende meter, terwijl de 
reserveringen defin itief zijn na ontvangst van het 
voor de huur verschuldigde bedrag. Betalingen 
d ienen te geschieden op giro nr. 867246 resp. op 
banknr. 37.58.55.718, beide ten nam e van P. van 
Veen te Zuidhorn.
Wij adviseren de leden-standhouders, n iet te 
lang te wachten m et hun reserveringen, want wij 
hebben "slechts” de beschikking over 110 m eter 
tafelruim te en h iervoor geldt: vol is vol. M om en
teel zijn door de standhouders van verleden jaa r  
reeds 50 m. besproken. H ieruit blijkt wel, dat de 
belangstelling voor deze laatste beurs niet alleen 
van de zijde van het publiek buitengewoon groot 
is.
Technische gegevens: inbreng verkoopm ateriaal 
8.30-10 uur. G eopend voor het publiek van 10.00 
tot 16.00 uur. G rote p ropagandastand, verloting, 
ruim e parkeergelegenheid, lopend buffet en last 
but not least: GRATIS ENTREE.

Diversen

Verslag van het Symposium "M ogelijkheden en 
O nm ogelijkheden” van 30 Nov 1991 te Wagenin- 
genen.

Op 30 novem ber 1991 is in de botanische tuinen 
van W ageningen een druk bezocht symposium 
gehouden om de (on)m ogelijkheden van sam en
werking tussen liefhebbers en wetenschap te 
onderzoeken. In navolging van v o rig jaar zijn de 
Stichting N ederlandse P lantentu inen, Succu
lenta en de W ageningse Botanische Tuinen 
samen m et de liefhebbers om de tafel gaan zitten. 
Er zijn in N ederland talrijke serieuze verzame
laars met een prachtige collectie, en een grote 
kennis van p lanten. Aan de andere  kant blijft er 
onderzoekswerk liggen dat vanwege de beperkte 
m iddelen en tijd n iet uitgevoerd kan worden.

Na een kort welkomstwoord door Ben Groen van 
de Botanische tuinen W ageningen vatte Jan  de 
Koning, prefect van de H ortus Botanicus te Lei
den zijn m ening samen onder de titel "Weten- 

. schap en liefhebberij bijten elkaar n ie t”.
De Koning m em oreerde de interesse en de 
kennis van de liefhebber.
Wie zijn/haar hobby heeft in p lanten, ze verzorgt, 
er geregeld n aar kijkt, en zich verdiept in hoe 
planten groeien en bloeien, bouwt gaandeweg 
een grote kennis op  over die p lanten. Deze 
kennis is in eerste instantie niet bedoeld om naar 
buiten te brengen of te archiveren. H ierdoor lijkt 
het alsof wetenschappers niet op dezelfde m anier 
n aar p lanten kijken. Ook leeft de idee dat lief
hebbers en botanische tuinen n iet m et elkaar 
overweg zouden kunnen.
In botanische tu inen wenst m en zo veel als m oge
lijk de planten te bestuderen, en aan de resulta
ten wijdere verbreiding te geven. Het is ju is t d aar 
dat liefhebbers en botanische tuinen elkaar m oe
ten kunnen vinden.
De botanische tuinen beschikken over een goede, 
gestandaardiseerde adm instratie  en com puter
program m a’s. Verder beschikken zij via hun 
in ternationale  kontakten over de m ogelijkheden 
om aan bijzonder m ateriaal te komen. De lief
hebber beschikt over wat vrije tijd, veel aandacht 
voor de individuele plant, soms over heel speci
fiek m ateriaal waarm ee hij extra aandacht aan 
zijn hobby, zijn specialisatie kan geven. Zo vullen 
tuin en liefhebber elkaar over en weer aan als het 
gaat om kennis van de planten.
Het m oet daarom  zonder m eer mogelijk zijn een 
kruising te v inden tussen de tijd en energie die 
door een liefhebber m et zorg en kennis aan een 
bepaalde p lantengroep wordt besteed, en de faci
liteiten en kennis van de tuinen. Het is aan beide 
groepen om elkaar m et open vizier tegem oet te 
treden, waarbij de tuinen vooral goed duidelijk 
m oeten kunnen maken wat h aar taak is, hoe ze 
h aar taak uitvoert, en waar ze liefhebbers precies 
bij kan helpen. De liefhebbers kunnen dan in 
sam enwerking m et de tuinen een grote bijdrage 
aan onderzoek aan en kennis van planten leve
ren.
O nno W ijnands ging als specialist van de CITES 
wetgeving in op de problem en die de liefhebber 
heeft m et deze wet. W ijnands zou bijzonder 
graag de hulp van de liefhebbers willen hebben 
om problem en rondom  CITES op te lossen. De 
meest belangrijke problem en liggen bij de ver
m eerdering  van A ppendix I planten in kuituur 
vanwege de papierwinkel; het kom ende bezitsver- 
bod van Appendix 1 planten; het afvoeren van 
zeer algemeen gekweekte A ppendix 1 planten. 
W ijnands m erkte op d a t liefhebbers deze planten 
kunnen im porteren , op grond van goede argu-



m enten. Een aanvraag heeft hij echter nog nooit 
gezien. Tenslotte riep de spreker de liefhebbers 
op om gevaarlijke ontwikkelingen te melden. 
Tenslotte zijn ju is t de liefhebbers als eerste op de 
hoogte van gevaarlijke ontwikkelingen.
Bij de h ierop volgende discussie tussen de zaal en 
de sprekers bleek dat vooral de CITES wetgeving 
sterk leefde. Het was duidelijk dat e r verschil van 
m ening tussen de liefhebbers onderling  en u it
voerders van de wet bestaan. De discussie werd 
afgesloten door Rob de G root die uitnodigde tot 
het oprichten van werkgroepen voor CITES, 
wetenschappelijk succulentenonderzoek, infor
matica, m onitoring, kweek, bloei, geschiedenis, 
relatie wilde- kultuurplanten.

Ben Groen

CONTRIBUTIEBETALING BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN.

Tweemaal kon U verleden ja a r  op de gele bladzij
den een m ededeling vinden betreffende de u it de 
pan rijzende kosten van buitenlandse abonne
m enten. Niet in alle gevallen ligt dat aan een ver
hoogde contributie, m aar de stijgende 
bankkosten, zelfs bij de Postbank, maken de soms 
nog relatief goedkope tijdschriften toch nog vrij 
prijzig.
Ongeveer 20 lezers van bovengenoem de m edede
lingen hebben zich to t mij gericht om inform atie 
te ontvangen, de m eesten hebben daar ook posi
tief op gereageerd, zodat zij ƒ  10,-- op hun con
tributie  bij de DKG konden besparen.
Er waren ook vragen m et betrekking to t de 
engelstalige tijdschriften en ook d aar ligt e r voor 
het kom ende ja a r  een oplossing klaar.

Algemene regels:
1. U d ient ervoor te zorgen dat degene die de 

contributie  in t uiterlijk op 20 decem ber over 
Uw bijdrage (verm eerderd m et ƒ  1,— per tijd
schrift/ abonnem ent als bijdrage in de bank
en portokosten) beschikt. Denk aan de 
decem berdrukte bij Postgiro en Banken.

2. Als U de koers zelf wilt berekenen, m oet U 
het hoogste bedrag voor de betreffende 
valuta berekenen, dat U dagelijks in de krant 
kunt vinden on d er koersberichten. H et laag
ste bedrag is het bedrag da t de Bank U voor 
de vreem de valuta terugbetaalt. U kunt 
natuurlijk  het ju iste  bedrag ook door de Post
giro o f de bank laten berekenen. De Postgiro 
berekent steeds een erg gunstige koers.

3. U d ient bij Uw betaling steeds Uw lidmaat- 
schapsnummer, te vinden op de adresband, 
te vermelden.

Voor het Engelse tijdschrift en de Vetplantvere- 
niging van Suid- Afrika heeft de heer Vis zich 
bereid verklaard de contributie  centraal te 
innen. Wie van zijn diensten gebruik wil maken 
m oet zijn bijdrage(n) sturen aan:
Bankrekening 5534 19 447 van de ABN/ Amro te 
Barneveld t.n.v. Dhr. E. Vis, H unnenpad  8, 3881 
MB Putten (tel. 03418- 53100)

Voor het Amerikaanse tijdschrift heeft de heer 
de Looze al eens eerder een poging gedaan, m aar 
dat leverde allerlei m isverstanden bij de adm in i
stratie in de U.S.A. Er zijn nu  nieuwe contacten 
gelegd en als dat goed verloopt, wil hij het in de 
toekom st opnieuw  proberen . Voor 1993 wil hij 
het o n d er voorbehoud doen, hetgeen betekent, 
dat U er verstandig aan doet eerst even telefo
nisch contact op te nem en, indien  U van zijn 
dienst gebruik wilt maken. Zijn gegevens: 
Postgiro 919900 van Dhr. H. de Looze, Kavelweg 
20, 8181 SX H eerde (tel. 05782- 2793)

Voor het Duitse tijdschrift KuaS en eventuele 
an d ere  Duitse tijdschriften wil ondergetekende 
ook volgend ja a r  weer zijn medewerking verle
nen. De gegevens zijn:
Postgiro 1401427 van Dhr. J. Theunissen, Vier- 
schaarstraat 23, 4751 RR O ud Gastel (tel. 01651- 
1943).
Ten overvloede zij nog vermeld, dat U ook koste
loos (op de portokosten na), een in de vreemde 
geldsoort uitgeschreven Eurocheque aan de 
betreffende penningm eester kunt sturen.
Sjef Theunissen.



DEELNEMERSFORMULIER TENTOONSTELLING TE OVERLOON

N aam :------------------------------- ----------------------—------------------------------------------------------------------------------

A dres:------------------------- ---------—-------------------------------------------—-----------------------------------------------------

Plaats en PC :---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. n u m m er:______ __ __________ ________________________________________________________— ----

Verwacht aantal in zen d in g en :--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

K ategorie:-------------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------

B ijzonderheden:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij verzoeken U het deelnam eform ulier in te zenden voor 10 mei aanstaande en wel n aar het volgende 
adres; Botanische Tuin Overloon.Postbus 5825 ZG Overloon (t.a.v.Toon Weerts).
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
H ebt U nog vragen over deze tentoonstelling dan kunt U kontakt opnem en met de heer Weerts die U 
kunt bereiken op de Botanische Tuin, telefoon 04788-2277 b.g.g. 04788-1336.

DEELNEMERSFORMULIER CACTUS & SUCCULENTEN RUIL EN VERKOOPBEURS TE OVER

LOON.

Naam: _-------------------------------------------------— ----—--------------------------------------------------------------------------

A dres:--------------------------------- ---------------------— ---------------------------------------------------------------------------

Plaats en PC: ____________________________________ —---------------------------------------------- ---------------------

Tel. n u m m er:----------------------,---------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Gewenst aantal meters:  ----------------------------------------------------------——-----------------------------------------------

Soorten planten die U wenst te verkopen of te ru ile n :------------------------------------------ 1-------------------------

Indien U deel wenst te nem en aan de ruil en verkoopbeurs d ient U het deelnam eform ulier in te zen
den voor 10 mei aanstaande.
Ons adres is; Stichting Botanische Tuin "D’n H o f’ , Postbus 12 5825 ZG Overloon. Tegelijkertijd d ien t 
U ook het standgeld aan ons over te maken.
U kunt dat doen door het bedrag  van 10,- pe r m eter te storten  op ons (Rabo)bank-rekeningnum m er 
141420081 on d er verm elding van kraam huur ruil en verkoopbeurs 1992.
Hebt U nog vragen over deze ruil- en verkoopbeurs dan kunt U kontakt opnem en m et de heer Weerts 
die U kunt bereiken op de Botanische Tuin, telefoon 04788-2277 b.g.g. 04788-1336.



Succulenta opde fjoi
1992

DE GELEGENHEIDSENVELOPPE

Succulenta op de Floriade
Gelegenheidsenveloppe en stempel: inhoud

Gelegenheidsenveloppe: Arrojadoa dinae BUI- 
NING & BREDEROO: genoemd naar mevrouw 
Lutgerdina W. Buining-Kroeze (1906-), echtge
note van A.F.M. Buining. Deze slanke soort met 
een diameter van 1,8-2,0 cm en een lengte van ± 
30 cm werd in 1972 gevonden door Albert Bui
ning en Leopoldo Horst in de Serra de Espin- 
haco in de staat Bahia in Brazilië. De plant heeft 
11 smalle ribben. De areolen op de ribben staan 
5 mm uit elkaar en worden later kaal. De fraai 
bedoornde plant heeft 12 randdoorns, wit aan de 
basis met bruine punten. De 8 middendoorns 
zijn 4-8 mm lang. In het witwollige cephalium 
(harige bloeizone) op de top verschijnen de bijna 
3 cm lange bruinkarmijnkleurige bloemen die 
een gele keel hebben. De besvormige vruchten 
van deze plant zijn bruinrood, bij rijpheid kun
nen de zwart glanzende zaden gewonnen wor
den.

Stempel: Parodia buiningii (BUXBAUM) N.P. TAY- 
LOR (synoniem Notocactus buiningii BUX
BAUM), vernoemd naar Albert F.M. Buining

(1901-1976), voormalig voorzitter en erevoorzit
ter van de cactusvereniging SUCCULENTA, 
mede-oprichter van de I.O.S. (International 
Organization for Succulent Plant Study), auteur 
van talrijke nieuwbeschrijvingen en van het boek 
'Discocactus' een monografie over dit geslacht.
Deze opvallend lichtgrijs-groene cactus werd 
door hem in 1967 tijdens een expeditie in Brazi
lië gevonden over de grens met Uruguay bij 
Livramento, department Rivera. De plant heeft 
een doorsnede van 12 cm en kan 8 cm hoog wor
den. De ongeveer 16 scherpe ribben hebben 
kinachtige uitsteeksels waartussen de eerst wol
lige, later kale areolen liggen. Deze hebben 6-8 
onopvallende randdoorns en 4 forse kruisvor- 
mig geplaatste middendoorns, tot 1,5 cm lang, 
met donkerbruine basis en geelachtig naar de 
top. De grote gele bloem heeft een doorsnede 
van 8 cm, de stamper heeft 9 rode stempellob- 
ben.

33
Tekst: Han Daamen - Herman Busser.
Ontwerp omslag en vlagstempel: Carla Wolters.

De enveloppe verschijnt met 1 of 3 postzegels en 
is te bestellen bij:
H. Daamen, Helmersflat 51, 4707 CN Roosen
daal. Tel: 01650-62843.



Instellingen
Bibliotheek.
De beheerder H rJ . M agnin, slaagt er ieder jaar 
weer in om een aantal nieuwe boeken en tijd
schriften aan de bibliotheek toe te voegen.
O p dit m om ent zijn er m eer dan 250 titels en 
enkele tientallen tijdschriften, waarvan een 
enkele al vanaf 1901.
Ook zijn een aantal wetenschappelijke boeken 
aanwezig.
Aarzel dus n iet om regelm atig om een nieuwe 
catalogus te vragen, de lijst is zowel in gedrukte 
vorm als per floppydisk beschikbaar.
Katalogus a ƒ  1,50/Bfrs 30, voor floppydisk over
leggen met H r Magnin.
J.M agnin O oievaarstraat 13, 3291 XK Strijen.

C lichefonds.
De H r Schraets kan de uitdaging n iet weerstaan 
om ieder ja a r  weer andere, m eer gevarieerde en 
zeldzame items aan de zaadlijst toe te voegen.
Het jaarlijks aangebodene ligt meestal ruim  
boven de 1000 soorten, vaak 1100-1200 soorten 
en is zeer concurrerend in prijs.
Niet alleen in December, ook gedurende het ja a r  
en voor b.v. zaadpakketjes voor verkoop op beur
zen of zaaiwedstrijden verleent hij alle m edewer
king.
H rJ. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 B ü  Venlo.

C om puter en  d e  succulenten.
Dit is een nieuwe ontwikkeling, die m isschien 
een instelling kan gaan worden.
Doel is het bij elkaar b rengen van gegevens, zo 
mogelijk coördineren , die reeds in de com puter 
ingebracht zijn en het trachten tot een 
standaard-program m a te komen om diverse 
plantgegevens in on d er te brengen.
Er zijn op dit m om ent beschikbaar, een index 
van 20 j r  Succulenta Wat betekent die naam , een 
latijns w oordenboek van de m eest toegepaste 
woorden.
Een beheerder wordt gezocht, voorlopig kunt LI 
nog kontakt opnem en, m et R. de G root, Punter 
26-10,8242 EA Lelystad.

Diatheek.
Er zijn in de d iatheek in totaal 8000 d ia’s aanwe
zig, waarvan er al zo’n 3000 geïnventariseerd 
zijn.
Om één en an d er voor de gebruiker en beheer
de r han teerbaar en overzichtelijk te houden wor
den er series samengesteld.
Het streven is om van alle geslachten een serie op 
te zetten, m aar er zijn n iet van alle geslachten 
voldoende d ia’s aanwezig.
Indien U d ia ’s dubbel of over heeft neem t U dan 
eens kontakt op met de d iathekaris, hij kan U

dan zeggen of uw d ia’s een aanvulling kunnen 
zijn.
O p dit m om ent zijn de volgende series beschik
baar:

100 vetplanten, 100 cactussen, 100 caudex vor
m ende planten,
100 echinocactussen, 100 euphorb ia’s, 100 gym- 
nocalyciums,
100 m am m illaria’s serie 1, 100 m am m illaria’s 
serie 2.
Hr. J. Deckers, H ertogstraat 39,6441 HA Bruns- 
sum .Tel 045-272461

Plantencentrale vh RzH.
Deze instelling gaat een steeds voornam ere 
plaats innem en in het verenigingsgebeuren. Niet 
alleen kan er u it een groot aanbod aan planten 
geruild o f gekocht worden, via deze instelling 
neem t men ook kennis van m edespecialisten.
Elk voorjaar worden de lijsten m et het planten- 
aanbod bij mevr. van Die ingeleverd, die er dan 
op zo kort mogelijke term ijn een totaal aanbod 
van samenstelt.
Ook de beginners komen aan bod want zij kun
nen, tegen porto- en verpakkingskosten, een 
beginnerspakket bestellen.
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 
KM Lunteren. Tel 08388-3579.

Propagandam ateriaal, boekenverkoop en  vereni- 
gingsartikelen.
Propagandam ateriaal kan, tegen portovergoe- 
ding, bij mevr van Die aangevraagd worden, niet 
m orgen in huis m aar graag tijdig aanvragen. Er 
wordt steeds aan vernieuwing en m odernisering  
van dit m ateriaal gewerkt.
Boekenverkoop, er zijn op d it m om ent verkrijg
baar;
”Wat betekent die naam " een verklarend woor
denboek van nagenoeg alle voorkom ende 
Latijnse nam en in het cactus- en vetplanten- 
gebeuren, een "m ust” dus, prijs ƒ  15,50/ Bfrs 310. 
H andleid ing  voor het verzorgen van cactussen en 
andere  succulenten, prijs ƒ  6,-/Bfrs 120. 
Discoboek van Buining in het Duits, ƒ  7,50. 
Verenigingsartikelen. de bewaarband voor het 
tijdschrift (1 jaargang) ƒ  16,-/ Bfrs 330 en de ver- 
enigingsspeld. Deze is in brochevorm  en als 
steekspeld verkrijgbaar, prijs ƒ  4,-1 Bfrs 80. 
Kalender, we streven er n aar om jaarlijks een 
kalender uittegeven 
Prijzen en levertijden op  aanvraag.
Bestellingen u itsluitend door overschrijving van 
het ju is te  bedrag en verm elding van het gewenste 
artikel op postgiro 3742400 tnv Succulenta te 
Lunteren.
Voor België, Belgische postgirodienst rekening 
000-11-41-809-22 t.n.v. Succulenta te Eindhoven.



SUCCULENTA OP WEG 
NAAR DE FLORIADE 1992!

Voor de laatste m aal rapporteren  wij u over de 
voortgang op de weg n aar de Floriade. Immers, 
als u dit leest is de  officiële opening al zeer nabij. 
Op het m om ent dat we dit schrijven is begonnen 
m et het opbouwen van de Info-stand, de door 
Peter Borgs gekonstrueerde onderdelen  zijn naar 
de kas vervoerd om daar in elkaar gezet en afge
werkt te worden. H alf m aart beginnen we m et de 
plaatsing van de p lanten, we kunnen alleen m aar 
hopen dat een verlate w inter geen problem en zal 
veroorzaken.
We herhalen nog enkele belangrijke punten. 
Afdelingen / Verenigingen die van de  geboden 
propaganda m ogelijkheden gebruik willen 
maken m oeten hun m aterialen, folders, m aand
bladen enz. nu  wel op korte term ijn aanleveren 
bij ondergetekende (of m eebrengen n aar de 
voorjaarsvergadering).
Eventuele wijzigingen in het adres en telefoon
num m er van afdelingssecretariaten m oeten nu 
wel onm iddelijk aan ondergetekende doorgege
ven worden als we willen voorkom en dat straks 
verouderde inform atie verstrekt zal worden.
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken 
voor de dagelijkse bem anning van onze kas.

Belangrijk:
H et centrale pun t voor de aanm elding van deze 
vrijwilligers is (01820)29135 (na 20.00 uur).

floriaèe
DEN HAAG -ZQETERMEER1992

H O L L A N D

Neem in ieder geval ruim schoots voor u m et uw 
afdeling of vereniging n aar de Floriade gaat kon- 
takt op m et H erm an Busser om over de laatste 
stand van zaken geinform eerd te worden.
Rob de Groot.

Alleen als u zich tijdig aanm eldt kunnen we 
straks de dagelijkse afspraken maken met de 
d ienstdoende vrijwilligers. H et is beslist n iet zo 
dat u op een m ooie dag bij u zelf zou kunnen zeg
gen: Laat ik vandaag m aar eens n aar de Floriade 
gaan om Succulenta te helpen. Alleen als uw 
naam  op de lijst staat en er een duidelijke 
afspraak is gemaakt is dat mogelijk. Zonder deze 
ben t u natuurlijk  ook welkom, m aar dan wel via 
de hoofdingang en als bezoeker m et een toe
gangskaart.
Meldt u aan en liefst zo spoedig mogelijk. 
H erm an Busser, Plesm anplein 52, 2805 AC 
GOUDA (01820)29135

Nagekomen bericht:
Er wordt m et de  Floriade-organisatie overleg 
gepleegd over korting  op de entreeprijs voor de 
leden van Succulenta.
Wij verwachten op  de Jaarvergadering  nadere 
m ededelingen hierover te kunnen doen.

Opgaven voor nr. 3 van 1992 m oeten vóór 1 mei 
bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.laan 104, 6721 
AE Bennekom zijn. Leden van Succulenta mogen 
per ja a r  éénm aal gratis een advertentie van max. 
6 regels zetten in deze rubriek. Alleen adverten
ties de hobby betreffende worden opgenom en.

Te koop:Jrg. Succ. 1951 t/m 1963,1965 t/m 1968 
en 1970 compl. van 1964 en 1969 ontbr. resp. nr. 
7 en de nrs. 6 en 12. Afgehaald ƒ  160,—. A.L. 
Peters, Ruiterweg 5, 7975 RP Uffelte, tel. 
05215-1334.

Gevraagd: Stekken van Phyllocactus hybriden 
(op naam). Veel ru ilm ateriaal aanwezig, vnl. Sul- 
corebutia. Joh . de Vries, Prinsenweg 5, 3237 LN 
V ierpolders, tel. 01810-14088.

Te koop: G rote gespecialiseerde Gymno- 
verzameling. Opgebouwd gedurende 17 jaar. In 
prim a conditie! Willy van Ransbeek, M erchtem- 
sebaan 9, B 1700 Asse, tel. 02/452.49.17.

Te koop: wegens verh. Deel van coll., ca. 1000 
p lanten  to t 40 ja a r  oud. Op naam , w aaronder 
Copiapoa, M ammillaria, Parodia, N eoporteria, 
Uebelm annia, G rusoni, ca. 100 zuilen, etc. In 
gedeelte of per stuk. O pen huis Koninginnedag. 
J. Korf, M ozartstraat 100, Twello, tel. 05712- 
72785.



Te koop: Wegens omstandigheden cactusverza
meling bestaande uit: ongeveer 1100 planten o.a. 
notocactus, frailea, gymno met volledig inge
richte kas en toebehoren 4,70 x 2,40 m. Liefst in 
één koop tegen elk aannemelijk bod. Tevens 
ingebonden jaargangen Kakteen van 1980 t/m 
1988 a ƒ  20,— per jaargang, ingebonden jaargan
gen Succulenta van 1966 t/m 1990 a ƒ  20,— per 
jaargang. J. Vrijnsen, Kemper 36, 5751 CV 
Deurne, tel. 04930-14794.

Te koop: Mittler (1844) "Taschenbuch für Cactus- 
liebhaber;;, 126 blz. Xerox-Repr., ƒ  35,—. Y. Ito 
(1957) "F.xplanatory Diagram...” 320 blz., jap., x 
Xerox Rep. ƒ  55,—. Zoek cactussen-literatuur. 
Detlev Metzing, Worth 10, W-2810 Verden, Duits
land.

Wegens ruimtegebrek n.a.v. mijn verdere specia
lisatie in het gymnocalycium-geslacht, te koop 
aangeboden, mijn gehele Mammillaria verzame
ling, ong. 280 soorten, alles in één koop. A.J. de 
Rooij, Vermeerstraat 3, 5161 EZ Sprang-Capelle, 
tel. 04167-75093.

Te koop: 6 'A jaargang Succulenta 1978 t/m juli 
1984. Aan sommige jaarg. ontbreken enkele 
nummers. 1978-1981 en 1983 compleet. In één 
koop ƒ  40,—. Cactusboeken van o.a. Lamb, Rauh, 
Hoffman, Haage, Pizeti, en Kroon, van ƒ  7,50, - 
ƒ  15,— p. st. A. Hoekstra, Clusiusstraat 12, 1504 
HH Zaandam, tel. 075-350322.

Te koop: Jaargangen Succulenta van 1964,1979, 
1980,1981 en 1982. 1977 11 nrs, verder de losse 
nrs. 1954-6, 1963-1 en 3,1976-4, 1978-12 en 
1982-1 en 2. Prijs in overleg. Gezocht Succulenta 

jaargang 1967 en de losse nrs. 1962-9 en 1965-11. 
Rob de Groot, tel. 03200-41379.

Te koop gevraagd: Carnegiea Gigantea ong. 30 
cm, en graag zou ik willen weten waar ik goede 
leem kan kopen. G. Dirksen, Strausslaan 223, 
2551 NC Den Haag.

Te koop aangeboden: jaargangen Succulenta van 
1969-1983 ingebonden en van 1984-1990 niet 
ingebonden. Te bevragen bij A. de Rijke, tel. 
01180-13258.

Aangeboden: Zaailingen (2-4 jr) van Ariocarpus, 
Astrophytum, Neogomesia, Obregonia, Roseo- 
cactus, Turbinicarpus. Gevraagd: grote planten 
van Copiapoa. J.EA. Wortelboer, Meer en Vaart 
360, 1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055.

Te koop gevraagd: Aluminium kas, breedte 2 m, 
lengte 2 a 3 m. J. Pet, Floresstraat 10,1521 BD 
Wormerveer.

Te koop aangeboden: Jaargangen Succulenta en 
losse nummers van 1934 t/m 1988 en jaargangen 
Groei en Bloei van 1975 t/m 1986. Een lijst kunt u 
aanvragen door een gefrankeerde retourenve- 
loppe te sturen naar: W. Bervoets, Mozartstraat 
108, 7391 XM Twello.

Aangeboden: Etiketten, pennen, meststoffen, 
etc.: De Jonge en De Lange, Joure. U treft ons op 
alle beurzen.

Wie kan ons helpen aan: recente en betrouwbare 
informatie over het reizen in PERU? Wij plannen 
in nov. 1992 een cactureis naar dit land. Uw 
informatie graag aan: Frans Maessen, Bereklauw 
19, 6075 GP Herkenbosch, tel. 04752-1995.

Nieuwe leden

De Jong-v.d. Merwe J. de mevr., Zwanebloem 9, 
7772 MT Hardenberg.
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Veen van E., Bonairestraat 11, 8321 HA Urk.
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Cact. & Succ. Soc. of America, E. Taylorstreet 

1444, Vista Ca 92084, USA.
Dongen van P.W.M., Hartmanplein 13, 2681 TJ 
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Rowland D. & V, 200 Spring Road, Kempston 

MK42 8ND, Groot-Brittannië.
Uhlig Kakteen K., Postfach 1107, 7053 Kernen 
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O verigens kan  m en ook succulen ten  kwe
ken in g ro te re  bakken o f u itg ep lan t in  de 
volle g ro n d  van een kas o f  in tab le tten .
W aar m o e t m en  o p  le tten  bij he t verpotten? 
Zijn e r  veel d o d e  wortels? V erw ijder deze 
m et een  schaar o f scherp  mes.
Zit e r  o n g ed ie r te  (w ortelluis, aaltjes) in  de 
w ortels? D o o r luis aangetaste  w ortels kun t 
u zo goed m ogelijk  a fbo rste len  m et een 
h a rd  bo rs te ltje  (oude tan d en b o rste l). D oop 
de  w ortelk lu it in  een  insecticide, laat de 
k lu it een week d rogen  en d a a rn a  kan de  
p la n t w eer w orden  opgepo t.
Z itten  e r  kno lvorm ige verd ikk ingen  op  de 
w ortels? Snijd  deze d an  zoveel m ogelijk 

* weg. B estroo i de sn ijw onden  m et hou ts- 
ko o lp o ed er o f  as en  laa t de  p la n t en ige  tijd  
d ro g en  alvorens hem  w eer op  te p o tten . 
S terk  aange taste  w ortelstelsels kan m en  
b e te r  helem aal w egsnijden om  de  p la n t ver
volgens als stek te b eh ande len .
Welke potgrond gebruik je? E r zijn h aast even
veel g rondm engse lrecep ten  als liefhebbers. 
Toch kan m en  voor b eg in n ers  wel een  een 
voudig  basisrecep t geven.
G oede resu lta ten  met het m erendee l van de 
cactussen en  vetp lan ten  kan m en  bereiken  
m et een  m engsel van 1/2 p o tg ro n d , zoals 
d ie  in zakken in  ied e r tu in cen tru m  te koop 
is, 1/4 g ro f (m etsel)zand en  1/4 gebroken 
kleikorre l (ook in tu in cen tra  te  koop). Als 
m en  gem akkelijk aan  klei o f  leem  kan 
kom en kan m en p o tg ro n d , zand , klei en 
gebroken k leikorrels in gelijke po rties  
d o o re lk aa r m engen . E r is ook  speciale cac- 
tu sg ro n d  in zakjes in de han d e l verkrijg
baar.
C actusg rond  m oet luch tig  zijn. H et overto l
lige g ie tw ater m oet e r  gem akkelijk d o o rlo 
pen , de  g ro n d  m ag n o o it d ich tp lem pen . 
T egenw oordig  w ord t e r  d o o r lie fhebbers 
veel gebru ik  gem aakt van stoffen, d ie  zelf 
geen voed ing  voor de  p lan ten  bevatten , 
m aar a lleen  d ien en  als houvast voor de 
w ortels. Als voorbeeld  van deze zogeheten

in e r te  su b stra ten  no em en  we h ie r  lavagruis 
o f  a n d e r  verw eerd  gesteen te , g ro f zand  of 
fijn g rin d , gebroken  h yd roko rre l en zelfs 
steenw ol.

Hoe ga je  te werk? N eem  h e t etiket u it de  pot. 
K lop de  p la n t voorzich tig  u it de  po t. V er
w ijder alle overto llige g rond . Inspecteer, en 
re in ig  zonod ig , d e  w ortels. N eem  een 
schone o f nieuw e p o t, d ie  past bij ’t fo rm aa t 
van de  p la n t (m eestal een  m aatje  g ro te r dan  
de  o u d e  po t; k leine p lan tjes in  g ro te  p o tten  
geven geen goed resu ltaa t). D oe een laagje 
g ro n d  o n d e r  in  d e  po t. L aat de  p la n t m et 
één  h a n d  in  de p o t zakken en vul m et de 
an d e re  g ro n d  bij. T ik enkele m alen  m et de 
p o t o p  de tafel om  de g ro n d  te la ten  in k lin 
ken. D ruk de  g ro n d  licht aan . De p lan t 
m o e t n e t zo d iep  staan  als in  de  o u d e  pot. 
D ek de  p o t a f  m et een  laagje fijn g rind , 
split, steenslag, hyd roko rre l o f  iets d e rg e 
lijks. Steek h e t etiket (als h e t nog  goed  lees
b a a r is, an d e rs  vern ieuw en !) w eer langs de 
p o tra n d  in de  g rond .
Bij geb ru ik  van g ro f zand , lavagruis, h y d ro 
korre l o f  fijn g r in d  (de in e r te  substra ten ) 
gaat m en  g ro ten d ee ls  op  zelfde m an ie r te 
werk. D it m ateriaa l is ech te r n ie t sam en 
d ru k b a a r  en m oet d o o r  k loppen  m et de  po t 
op  de  ta fe lran d  goed  tussen de  w ortels w or
den  verdeeld . A fdekken m et g rin d  is h ie r  
overbodig .
Bij h e t om schakelen  van aa rd ecu ltu u r n aa r 
su b s traa tcu ltu u r m oeten  alle  w ortels g ro n 
d ig  van aa rdedee ltjes  w orden  o n td aan .

Handige hulpmiddelen bij het verpotten. Een 
schepje om  de g ro n d  te m engen , een stevig 
kwastje o f  borste ltje , een  stevig p incet.
Wat doe je  met de oude grond? De o u d e  g rond , 
d ie  dikw ijls sterk  is vervuild  en  o n g ed ie r te  
bevat, kan m en  h e t beste m aa r m et de  vuil
n ism an  m eegeven (natuu rlijk  in goed h a n 
tee rb a re  po rties) o f  o p  de  co m p o sth o o p  
gooien .



Wat doe je  met oude potten? P lastic p o tten  kan  borste l, la ten  d ro g en  en  o p b erg en  voo r
m en wassen in  een  teil m et h an d w arm  nieuw  gebruik ,
sodaw ater, m et b eh u lp  van een o u d e  afwas-

LOBIVIA WRIGHTIANA BACKBG.
Ton Pullen

Deze mooie soort, die is vernoemd naar 

Charles Wright, is een juweeltje binnen 

het grote geslacht Lobivia.

D e p lan ten  zijn bo lvorm ig  to t k o rt c ilin 
drisch , sp ru iten d , m et een  dikke o n d e r
g rondse  penw orte l. H et p lan te lich aam  is 
d o n k erg ro en  van k leur en heeft 15-18 r ib 
ben , d ie  nauw elijks in  knobbels zijn opge
lost. Elk a reo o l heeft ongeveer 10 
ra n d d o o rn s , d ie  to t 1 cm lang  k u n n en  w or
den , en  1 lange, zachte, gebogen  m id d en - 
d o o rn .
Deze m id d e n d o o rn s  geven de  p lan ten , 
a lth an s  w an n eer ze volwassen zijn, een 
a p a r t en w arrig  u iterlijk . De m id d e n d o o rn  
kan wel 7 cm lang  w orden  en  op  de fo to  is 
goed  te zien hoe  de b loem en  tussen deze 
m id d e n d o o rn s  d o o r groeien . O p  jo n g e  
p lan ten  zijn ze n o g  afwezig. H et on ts taan

Lobivia wrightiana F°t0 van de schrijver



van m id d e n d o o rn s  lu id t, zoals bij veel cac
tu sso o rten , de  b lo e ib aa rh e id  in . Een so o rt 
puberteitsversch ijnsel dus.
De roze b loem en , d ie  bij goede cu ltu u r in  
behoorlijke hoeveelheden  verschijnen, zijn 
ongeveer 6 cm lang.
D e so o rt stam t u it m idden -P erü .
E r is n o g  een  v arië te it brevispina besch re
ven, die, zoals de  naam  al zegt, ko rte re  
d o o rn s  heeft.
D o o r W alter Rausch w ord t ook  Lobivia win- 
teriana (R itt.)Rausch o m gedoop t to t een 
v arië te it van L. wrightiana.
Zoals zoveel lob iv ia’s is ook  d it een  geberg- 
tep lan t. ’s Zom ers verlang t zij een  zonn ige  
stan d p laa ts  m et veel frisse lucht. D it so o rt

Tijdschriften
Ton Pullen

Kakteen und andere Sukkulenten 1991
Nr. 1. Een natuuropnam e van Ferocactus stainesii 
siert de titelpagina van dit nummer. Burow wijdt 
een bijdrage aan Mammillaria flavescens. Frank 
geeft een aanvulling op de nieuwbeschrijving van 
Echinocereus barthelowanus. De epifytische cactus 
Weberocereus tunilla wordt door Bauer in woord 
en geschrift voorgesteld. Een andere, naam loze 
epifyt wordt afgebeeld en beschreven door Dia- 
vatis, met het verzoek de ju iste  naam  te leveren. 
Mauseth wijdt een opstel aan de schuivende con
tinenten , de daarm ee sam enhangende klim aats
veranderingen en de evolutie van cactussen. Over 
het enten van zaailingen op Selenicereus grandi- 

florus geeft W ittner zijn ervaringen. Swart schrijft 
over geneeskrachtige succulenten, in deze afleve
ring  over Sempervivum. Ullrich toont aan dat de 
beschrijving van Agave ortgiesiana valide was en 
de naam A. colimana derhalve synoniem.
Schatzle behandelt Echinocereus salm-dyckianus en 
verwante soorten. Deze m aand in de cactuscar
totheek Neoporteria villosa, Turbinicarpus lophopho- 
roides, Aeonium sedifolium en Echidnopsis cereiformis. 
Nr. 2. De schitterende bloem van lobivia glauca is 
op  de voorplaat van dit num m er afgebeeld.
Lange levert com m entaar op een eerder versche
nen artikel over Echinocereus spinibarbis. Lüthy en 
Lau stellen een nieuwe turbin icarpus voor: Turbi
nicarpus hoferi.

p lan ten  is v an a f e in d  m aa rt o f begin  april 
b u iten  te kweken, m its m en e rv o o r zorgt, 
d a t ze bij hevige regenval n ie t ex treem  nat 
w orden . Enkele g rad en  nach tvorst h in d e r t 
de  p lan ten  n iet. In de  zom er flink  w ater 
geven.
In de  w in te r d ro o g  h o u d en  bij een  vrij lage 
tem p era tu u r, net even boven h e t vriespunt, 
m aa r vooral n ie t te  w arm , d a a r  de  p lan ten  
an d e rs  slecht o f helem aal n ie t b loeien . H et 
su b straa t m oet m ineraa l van sam enste lling  
zijn, n ie t teveel hum us dus. O ok  m lava is 
de  so o rt p rim a  te kweken.
D it is een  u itstekende, sterke so o rt voor de 
(beg innende) liefhebber.

Micranthocereus densiflorus wordt in woord en 
beeld voorgesteld door Wolters. Over luizen in 
de collectie handelt een korte bijdrage van Rich
ter. Mauseth is toe aan deel twee van zijn verhaal 
over de schuivende continenten  en de evolutie 
van de cactus. Over Lithops bella schrijft Heine. 
Joschko haalt Lobivia jajoiana var. paucicostata voor 
het voetlicht. Parodia taratensis w ordt door Wes- 
kamp voorgesteld. De ‘Arbeitskreis Sulcorebutia 
geeft aanvullend com m entaar over Sulcorebutia 
oenantha. In de cactuscartotheek deze keer Echino
cereus triglochidiatus en Mammillaria saboae.



MADAGASCAR, HET RODE EILAND
3. FORT DAUPHIN Aat van Uijen

Een rit per taxi brousse voert de reiziger 

in het zuiden van Madagascar door een 

afwisselend landschap. Veel indruk 

maakt het foret epineux, dat tal van 

planten herbergt, die alleen op het rode 

eiland voorkomen.

W eer te rug  in Ihosy m erk  ik d a t e r  en ige 
b e ro e rin g  o n d e r  de m ensen  is. G roepjes 
m ensen  zitten  aan  rad ioo tjes  gek lu isterd  en 
na en ige  tijd  krijg  ik te  h o ren  d a t de  G olf
o o rlo g  op  u itb reken  staat. D at b a a rt m e 
nogal zorgen , in verband  m et m ijn  te ru g 
reis en ook  w at b e tre ft de  w aarde  van m ijn 
do llars. Ik kom  to t h e t slotsom , d a t het 
m aa r gew oon he t beste is m ijn  reis volgens 
p lan  v oo rt te  zetten.
Ik m aak  ik m e o p  om  n a a r  F o rt D auph in  
v erd er te  gaan . D at w ord t een  lang  stuk p e r  
taxi b rousse, een  to ch t d ie  n ie t geheel van 
gevaar sch ijn t te  zijn o n tb lo o t, volgens de 
geruch ten  d ie  o n d e r  de  (schaarse) toeristen  
in  h e t p laatsje  de ro n d e  doen . D it is nam e
lijk h e t geb ied  van de  B ara, een  stam  die 
bekend  staat als veedieven. Je  b en t d a a r  als 
m an  pas volwassen als je  m instens één

Opvallend in het foret epineux zijn de takken van Alluaudia Foto's van de schrijver
procera
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Lagune achter 
Fort Dauphin 
met
Typhanodora
lindleyanum

keer koeien hebt gestolen. De Bara houden 
vaak raids in het zuiden en de veehoeders 
daar zijn dan ook allemaal met speren 
gewapend. Er schijnen regelmatig doden te 
vallen bij de confrontaties tussen de her
ders en de dieven. Nu zou je  dat nog als een 
aardig stuk folklore kunnen beschouwen, 
maar het schijnt dat de Bara op de route 
Ihosy - Fort Dauphin nog wel eens een taxi 
met toeristen willen overvallen.

Hotely
Het eerste stuk lift ik mee met twee Fransen 
in een huurauto. Dat is wel vrij comforta
bel, maar omdat de wagen bijna door zijn 
assen zakt, moet ik toch over stappen op de 
taxi brousse. Dat wordt een tocht van stevig 
afzien. De hele weg bestaat uit iets wat lijkt 
op een droge rode rivierbedding en de taxi 
scheurt daar met een bloedgang overheen. 
Gezeten op de bagage moet ik me vaak met 
twee handen vasthouden en er worden 
steeds meer passagiers opgenomen.
Het landschap maakt wel wat goed. In het 
begin is het kaal en heuvelend, later is het 
wat meer begroeid en bergachtiger, en 
steeds heel wijds.
De Zuidafrikanen die ik in Isalo ontmoette, 
reizen ook met deze taxi, dus ik heb ten
minste wat aanspraak. We stoppen in

Betroka, een allerliefst dorpje en eten wat 
aan de straat. Daarna jakkert de chauffeur 
weer verder. Ik ben gebroken als we in 
Beraketa arriveren, waar we zullen over
nachten. Het is al donker. In de hotely loopt 
wat stug volk rond, dat weinig te eten kan 
bieden, alleen rijst met kip en dat komt me 
m’n neusgaten uit, dus ik neem niets. We 
kunnen kamers krijgen voor de nacht, 
kaarsje, emmertje water en muggenspiraal. 
Hoewel het er bloedheet is, zijn die muggen 
er gelukkig niet.
De wekker loopt om halfzeven af, want om 
zeven uur zullen we in theorie vertrekken 
en je  weet maar nooit. Ik loop naar de 
hotely om te kijken of er wat te ontbijten 
valt, wat ik niet verwacht. Voor het 
gebouwtje ligt slordig wat huisraad, ze zijn 
zeker aan het opruimen. Binnen stinkt het 
naar houtskool, wat normaal is. Als ik ech
ter halfgesmolten flessen mineraalwater zie 
en nog meer ravage, begrijp ik dat er brand 
is geweest. Ik zal dus maar niet om ontbijt 
zeuren.

Foret epineux
Taxi brousse, isterniet. Schijnt ergens tan
ken te zijn. Het dorp is saai, er is weinig 
schaduw. Ik zit moeilijk, want heb een blaar 
op mijn kont die is opengegaan. Ik zie erg
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tegen de rit op. O m  tien  u u r  kom t de  taxi 
en we vertrekken . G elukkig kan ik op  een 
zak rijst z itten , d ie  zich p re ttig  n a a r  d e  b il
len zet. B ew egingsruim te is e r  ech te r n ie t 
en e r  w orden  no g  m eer passag iers o p g en o 
m en. De weg is erbarm elijk .
H et landschap  is o n d e rtu ssen  vlakker 
gew orden en raak t m eer beg ro e id  m et suc
cu len ten . U ite indelijk  r ijd en  we d o o r  het 
echte d id ie reaceae-eupho rb iaceae-bos, ‘le 
fo re t e p in eu x ’. A lluaud ia ’s en  boom vor
m ige e u p h o rb ia ’s flankeren  de  p iste. We 
kru isen  veel riv iertjes, vaak m et zwem
m ende  k indertjes  d ie  beg in n en  te ju ich en  
als we passeren . R egelm atig  lopen  er 
kuddes zeboes langs de  weg en passeren  we 
zeboekarren . H et is b loedhee t. De w ind die 
d o o r de  laadbak  blaast is versch roeiend  en 
de stops in  de  k leine d o rp jes  b ieden  w einig 
verkw ikking. V erder zijn d ie  pauzes wel 
leuk, w ant e r  zijn a ltijd  o n tze tten d  veel 
m ensen  en we trekken  n a tu u rlijk  een hoop  
belangstelling .

Als we de  w est-oost-rou te  bere iken , s to p 
pen  we om  te e ten  en  e r s tap p en  gelukkig 
veel passag iers uit. Er kom t een F ransm an  
bij, w iens cam era  zojuist is gesto len . H et 
laatste  stuk, geasfalteerd , gaat snel. We 
s toppen  nog  even bij he t hu is van de  chauf
feu r en  na nog  even rijden  is h e t e in d e  rit. 
We zijn 30 km voo r F o rt D au p h in  en m o e
ten n o g  even overstappen . We s tappen  uit, 
en s tappen  w eer in, in dezelfde wagen, 
m aar m et een  an d e re  chauffeur. N a een 
klein e ind je  kom t ons een  a n d e re  taxi tege
m oet. We keren om  en rijd en  terug! We 
w orden  nu  overgeladen  op  de  a n d e re  taxi 
en  leggen, m et veel stops, he t laa tste  stuk a f  
n a a r F o rt D au p h in . H em eltergend! H et is 
al d o n k er als we e r  aankom en , m aa r geluk
kig v inden  we (de twee Z u idafrikanen , de 
F ransm an  en  ik) een  fijn ho tel: bungalow s 
ro n d  een trop ische  tu in , een  gezellige ee t
zaal en een heerlijke douche.

Vazaha
D e vo lgende dag  m oet m aa r een ru s tdag  
w orden , d a a r ben  ik wel aan  toe. F ort 
D auph in  is p rach tig  gelegen o p  een sch ier
e iland , geflankeerd  d o o r b red e  Ind ische 
O ceaan -stran d en . H et p laatsje  zelf is een 
rom m elig  sam enraapsel van gebouw tjes, op 
h e t s tra n d  staan  o lie tanks. H et is e r  iets toe- 
ristischer d an  elders, e r  is b ijvoorbeeld  een 
nach tc lub . H et stad je  m aak t een  o n p re ttig e  
in d ru k  op  m e. H et is de  en ige  p laa ts op 
M adagascar w aar ik m e ’s avonds in de wat 
stille re  gedeelten  n ie t volkom en op  m ijn 
gem ak voelde.
Ik ga na het luxehotel Le D auph in  om  te 
in fo rm eren  n a a r  he t n a tu u rrese rv aa t 
Berenty. De r i t  e r  n a a rto e  kost 60.000 franc 
M algache, je  m oet dus m et een  groep  zijn 
om  d a t te  k u n n en  beta len . Ik m oet e r  dus 
m aa r op  een an d e re  m an ie r zien  te kom en.



’s Middags ga ik de omgeving verkennen en 
ik volg een pad door de duinen. Even ver
derop begint een lagune achter de duinen, 
begroeid met van die merkwaardige plan
ten die in het water staan. Later kom ik er 
achter dat het Typhanodorum lindleyanum is, 
een aronskelkachtige. Dorpsbewoners 
nemen een bad en op de achtergrond ver
rijzen de grijsblauwe bergen. Ik volg een 
pad langs de oever, eigenlijk in de hoop 
Nepenthes te vinden, de merkwaardige 
bekerplant. Maar waarschijnlijk is het te

B e s p r e k i n g
Aat van Uijen

Richard Wolf - Internationales Sukkulen- 
tenjahrbuch 1990
Uitgave: Richard Wolf, Steubenstr. 33, 
W-6070 Langen, Duitsland 
ISBN 3-928553-01-1 ISSN 0936-5966 
Prijs: DM 29,80
Dit internationale succulentenjaarboek 
verschijnt voor het derdejaar en geeft een 
overzicht van de in 1990 verschenen litera
tuur over succulenten. Het eerste register 
somt in alfabetische volgorde de auteurs 
plus de titel van de door hun geschreven 
artikelen op. Deze krijgen alle een nummer. 
Deze nummering loopt tot 1239, dit is dus 
het aantal artikelen dat is opgenomen. Het 
belangrijkste deel is het soortenregister, 
waarin de soorten alfabetisch worden 
opgesomd en naar de betreffende artikelen 
wordt verwezen via het artikelnummer.
Dan is er nog een personenregister, dat ver
wijst naar artikelen die over bepaalde per
sonen gaan, en een landenregister, dat 
verwijst naar artikelen over bepaalde lan
den en streken, vooral reisverhalen dus. 
Verder is er een lijst van nieuwbeschrijvin- 
gen en nieuwe combinaties. Enigszins

dicht bij de bewoonde wereld en ik vind 
dus niets. Wel staan er fraaie reizigerspal- 
men, Ravenala madagascariensis, de natio
nale plant van Madagascar. Het is al aan het 
schemeren als ik de lagune ben gerond en 
ik loopt het stadje weer in zonder aan het 
strand te zijn geweest.
In het hotel zijn nu veel vazaha (Malgache 
voor gringo) zodat er aardig wat mensen 
zijn om mee te praten en het een gezellige 
avond wordt.

(Wordt vervolgd)

merkwaardig is, dat er dan nog een apart 
soortenregister volgt, dat naar afbeeldin
gen verwijst. Hier worden geen artikelnum
mers genoemd, maar volledige artikelen.
I huidig is wel, dat er informatie over het 
soort afbeelding wordt gegeven.
Tenslotte worden de tijdschriften opge
somd waarvan de artikelen zijn opgeno
men, met informatie zoals het adres en wat 
ze kosten. Het zijn er vierendertig, waaron
der Succulenta, KuaS en Internoto, maar 
ook wat minder bekende, zoals Epiphytes 
en Kaktusy.
Alles bij elkaar is dit succulentenjaarboek 
heel bruikbaar als men literatuur over een 
bepaalde soort of van een bepaalde auteur 
zoekt. Als de uitgever deze serie voortzet, 
kan er in de loop der jaren een nuttig 
naslagwerk ontstaan.

Antiquariaat Jan Meemelink - Catalogue 
9 - Flower garden & botanical books
Mankesstraat 6, 2597 CN Den Haag. tel. 
070-3240536
In de catalogus van dit antiquariaat zijn 
vijfentwintig boeken over succulenten 
opgenomen, met de prijs van ieder boek en 
onder meer gegevens over illustraties, aan
tal bladzijden en de staat waarin het werk 
verkeert.



HET VERMEERDEREN VAN 
CACTUSSEN EN VETPLANTEN
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Ton Pullen

Het novembernummer 1990 van Succu

lenta was geheel aan het kweken uit 

zaad gewijd. We geven hier nog een kort 

resumé.

Bij h e t zaaien  van succulen ten  m oet m en 
aan d ach t besteden  aan  de  volgende zaken:
- de  zaaig rond
- de  vochtigheid
- de tem p e ra tu u r
- de zaden  zelf

Zaaigrond
De zaa ig rond  m oet vrij zijn van onk ru idza- 
den , sch im m elsporen  en ong ed ie rte . Dit 
kan m en  bereiken  d o o r de  g ro n d  te o n t
sm etten  (verh itten , stom en).
De zaa ig rond  kan bestaan  u it m et zand  ver
m engde  p o tg ro n d , u it ‘jiffyblokjes’, d ie  m en 
in  w ater heeft la ten  opzw ellen, u it lavagruis 
o f zand . M en vult k leine ro n d e  o f  v ierkan te  
potjes m et het gekozen su b straa t en  strijk t 
de  to p laag  g lad af. Eventueel kan m en  
m eerd e re  p o rtie s  zaad in een po tje  zaaien.

Epifytische
cactussen
zoals
Pseudorhipsalis 
macrantha 
zijn gemakkelijk 
te stekken 
Foto
J.J. de Morree



Spruitende planten kunnen heel wat stekken opleveren, zoals deze Escobaria minima Foto T. Neutelings

In  d a t geval verdeelt m en  de  top laag  m et 
plastic  e tiketten  in  versch illende vakjes. De 
zaden  w orden  nu  u itg es tro o id  en  n ie t m et 
g ro n d  afgedekt, h o o g u it s tro o it m en  een 
u ite rs t du n  laagje zeer fijn g rin d , g ro f zand  
o f  g ruis over h e t zaaisel. Bij elk p o rtie  zaad 
steekt m en  een etiket m et de  naam  van de 
zaden o f m et een  num m er, d a t c o rre sp o n 
d ee rt m et een  ‘zaailijst’. De zaaipotjes w or
den  n u  in een bak m et schoon  (gekookt en 
d a a rn a  afgekoeld) w ater gezet. De to p laag  
even nevelen is ook  uitstekend .
M en kan aan  h e t w ater n o g  enkele tabletjes 
S upero l toevoegen als sch im m elw erend  
m iddel. Als de  potjes zich heb b en  volgezo
gen, k u n n en  ze sam en in een bak van p ie p 
schuim , afgedekt m et eeen glasplaatje, 
w orden  gezet.
Z aait m en  vroeg in h e t jaa r, dan  d ie n t de 
zaaibak  op  een w arm e p laa ts te  w orden  
gezet, b ijvoorbeeld  in een verw arm de

kam er, ’s N achts m ag  de  te m p e ra tu u r best 
w at zakken. Vaak w ord t de  te m p e ra tu u r  te 
ho o g  g ehouden . Pakweg 20-24 °C  overdag 
en  16-18 °C  ’s nach ts zal voo r vele so o rten  
u itstekend  vo ldoen . N a ongeveer vijf dagen 
beg in t h e t o n tk iem en . N iet alle so o rten  kie
m en even snel. Som m ige so o rten  d o en  er 
zelfs enkele weken over. M en m oet de zaai
potjes dus n ie t te  snel w eggooien als er 
n iets opkom t.
H eeft m en  in  voedselarm  su b straa t gezaaid, 
d an  d ie n t e r  aan  de  k leine zaailingen  een 
sterk  v e rd u n d e  kunstm estop lossing  te w or
den  toeged iend .
C o n tro le  op  de  jo n g e  zaailingen  blijft 
nod ig . Ze zijn erg  va tb aa r v o o r schim m el. 
Als m en  schim m el tijd ig  o n td ek t, is e r  nog  
w at aan  te doen : nevelen m et supero lop los- 
sing, m eerd e re  m alen  p e r  dag. W acht m en 
te lang, d an  kan h e t hele  zaaisel verloren  
gaan.
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Verspenen
N a en ige  weken o f  m aan d en , al n a a r  gelang  
de  groei van de  zaailingen , gaan  we de 
jo n g e  p lan tjes verspenen . D at wil zeggen 
d a t we ze u ite rs t voorzichtig , m et beh u lp  
van een p incet, losm aken u it h e t zaa ipo tje  
en overb rengen  in  een a n d e re  p o t o f  in  een 
bakje m et verse g ro n d . We k u n n en  h ie rv o o r 
dezelfde g ro n d so o rt nem en  als in  h e t zaai
po tje  zat. Na h e t verspenen  w orden  de  
jo n g e  p lan tjes even geneveld en o n d e r  glas 
o f  plastic geh o u d en  to t de  g roei weer 
beg in t. D aarn a  k u n n en  de  jo n g e  p lan ten  
w orden  afgehard . In  de  loop  van de  zom er 
kan he t som s n o d ig  zijn no g  eens te  verspe
nen.

Stekken en enten
H et stekken van cactussen en  v e tp lan ten  is 
in h e t a lgem een  zeer eenvoudig . Bij cactus
sen d ie  sp ru iten , kan m en  voorzich tig  een 
zijscheut afsn ijden  m et een  scherp  mes. 
C actusstekken w orden  n ie t bew orte ld  in 
een flesje water, zoals vele gew one k am er
p lan ten , o m d a t ze d an  geg aran d ee rd  
w egrotten.
De stek m oet nu  eers t en ige  tijd  d rogen , 
zodat e r  een  besch erm en d  laagje w ond-

Caudexvormende platen worden meestal uit zaad opge
kweekt. Hier Euphorbia trichadenia.
Foto G. Rowiey

weefsel, h e t callus, kan w orden  gevorm d. 
D it d ro g en  m oet m en  n ie t in  de  zon o f  op 
de  kachel doen . M en legt de stek gew oon op 
een  beschaduw de, d roge  plek. Som m ige 
stekken, vooral van ve tp lan ten , heb b en  de 
n e ig in g  om  b in n e n  enkele dagen  krom  te 
g roeien  als m en  ze neerleg t. Deze soo rten  
kan m en b e te r rech to p  in  een  leeg b loem 
po tje  la ten  d rogen . Te k leine stekjes lukken 
m eestal n iet, o m d a t ze gem akkelijk v e rd ro 
gen vo o rd a t ze w ortels heb b en  k u n n en  vor
m en.
Als de  stek v o ldoende  d ro o g  is, kan m en  
hem  o p p o tten . O m  he t gevaar van ro tten  te 
verm ijden , is gew oon scherp  zan d  het beste. 
N a en ige  tijd  kan m en  zeer voorzich tig  het 
zand  w at n a t gaan m aken. W anneer de  stek 
e r w eer gespannen  u itz ie t en  n ieuw groei 
gaat verto n en , is d e  vo rm in g  van een nieuw  
w ortelstelsel zover gevorderd , d a t de  p lan t 
ook  wat voed ing  kan verd ragen . M en kan 
d an  en ige  keren g ieten  m et een  sterk  ver
d u n d e  kunstm estop lossing . Als e r  een  
goede w ortelk lu it is, kan m en  de  p lan t 
o p p o tte n  in  zijn defin itieve p o t m et het 
gew one grondm engsel.
D it is een  sim pele  m ethode, d ie  m et succes 
d o o r  iedere  b eg in n e r kan w orden  toege
past. O m  m eer p lan ten m ate riaa l te  krijgen, 
kan m en ook  van een w at g ro te re  p lan t de 
to p  afsn ijden , la ten  d rogen  en  stekken. H et 
overgebleven stom pje  verzorgt m en  goed, 
en  d it gaat spoed ig  m eerd e re  zijscheuten 
m aken, d ie  op  h u n  b e u rt w eer k u n n en  w or
den  afgesneden  en bew orteld .
Hoewel het stekken van succulen ten  in  het 
a lgem een  dus vrij eenvoud ig  is, zijn er 
n a tu u rlijk  u itzo n d erin g en , so o rten , d ie  n ie t 
o f  zeer m oeilijk  te stekken zijn. O m  deze 
so o rten  aan  een nieuw  w ortelstelsel te hel
pen  is e r  de  m e th o d e  van h e t en ten . D aar
aan  w ord t in h e t volgende n u m m er een 
a p a rt artikel gewijd.



FILATELIE OP DE FLORIADE
J.C.A. Magnin

Voor de cactusliefhebbers en speciaal 

voor de 'cactofilatelisten' onder hen ont

wikkelden twee succulentaleden ter 

gelegenheid van de Floriade een leuk ini

tiatief.

A r r o j a d o a

Succulenta de

1992

In d it  v o o r iedere  p lan ten lie fh eb b e r d o o r 
de F lo riad e  zo in te ressan te  ja a r  is e r  voor 
de  su ccu len ten lie fhebber o p  de  F lo riade  in 
Z o e te rm eer wel b ijzo n d er veel van zi jn 
g ad in g  te v inden . H et m eest to t de  verbeel
d in g  sp rekend  is ongetw ijfeld  de kas m et 
alle d aa rin  gehuisveste cactussen en  vet
p lan ten  en  overige activ ite iten .
In de  a a n lo o p  n a a r  de  F lo riade  zijn e r  d o o r 
b ijzo n d er veel m ensen  in itia tieven  en  ac ti
v ite iten  ontw ikkeld , n ie t in h e t m inst d o o r 
een g roep  succu len ta leden . Eén van de 
z ich tbare  resu lta ten  is deze kas m et te n 
toongeste lde  p lan ten . Een an d e re  activ iteit 
b e tre ft een  filatelistisch in itia tief.
O n d e r  d e  succu len ten lie fhebbers zijn er 
heel w at d ie  ook  de  fdate lie  als hobby 
beoefenen . R egelm atig  v inden  we d an  ook 
in de  versch illende veren ig ingsb laden  in 
b in n e n - en  b u ite n la n d  a rtike len  over p o st
zegels w aarop  succu len ten  zijn afgebeeld. 
R ecent zijn e r  bovend ien  twee catalogi op 
de  m ark t verschenen , zowel in het N eder
lands als in het D uits, w aarin  een overzicht 
is te v in d en  van voo r de  succu len ten lief
h eb b e r in te ressan te  filatelistische in fo rm a
tie.
Twee van onze succu len ta leden , en  wel de 
h e ren  D aam en  en van T rich t, h ebben  in de 
a a n lo o p  n a a r  de  F lo riad e  aanvankelijk  
onafhanke lijk  van e lkaar het in itia tie f  
g enom en  om  een filatelistisch  in te ressan t 
stuk te bedenken  en  te la ten  on tw erpen , dat 
o p  de F lo riade  voor iedereen  zal zijn te  ver
krijgen.
De keuze is u ite in d e lijk  gevallen o p  een 
h erdenk ingsenve lop  m et een  afm eting  van 
19 bij 10 cm, d ie  zal w orden  voorzien  van 
een voor de  gelegenheid  speciaal o n tw o r
pen  stem pelvlag. Deze stem pelvlag  is een



stilistische afbeelding van Parodia buiningii 

en heeft een afmeting van 2 bij 4 cm. In de 

envelop zit bovendien een kaart met een 

illustratie en toelichtende teksten.

De illustratie is van Arrojadoa dinae, 

genoemd naar de echtgenote van wijlen 

onze erevoorzitter de heer A.F.M. Buining. 

Een beschrijving van de plant en een toe

lichting op de naam zijn op de kaart te vin

den. Verder is een beschrijving opgenomen 

van de op de stempelvlag afgebeelde Paro

dia buiningii, eveneens met een beschrijving 

en een toelichting op de naam. Zowel de 

illustratie van Arrojadoa dinae als van de 

stempelvlag vindt u hierbij weergegeven. 

Uit een brief van de P T T  van februari 1992 

blijkt verder, dat direct na de opening van 

de Floriade, en wel van 10 april tot en met 8 

mei, de hierboven genoemde stempelvlag 

zal worden gebruikt in het expeditieknoop- 

punt Den Haag, zodat veel ‘gewone’ post 

eveneens dit stempel zal dragen. Het is in 

deze periode voor de ware filatelist dus zoe

ken geblazen naar post met dit voor ons zo 

bijzondere stempel.

De envelop en het stempel zijn ontworpen 

door Carla Wolters, die binnen en buiten 

onze vereniging in het verleden onder 

andere reeds heel actief is geweest wat 

betreft de succulenten in de kunst. We kun

nen hierbij bijvoorbeeld denken aan het 

prachtige affiche van een aantal jaren 

terug. Om haar eens in het zonnetje te zet

ten vindt u bij dit artikel een foto van haar. 

Carla Wolters heeft de Academie voor toe

gepaste kunsten te Maastricht gevolgd met 

als specialisatie grafische- en publiciteits- 

vormgeving. In 1976, tijdens de grote 

cactusrage, is bij haar de cactushobby 

begonnen en gelukkig is die blijvend 

geweest. Van deze unieke combinatie kun

nen wij als succulentenliefbebbers regelma

tig genieten. De door haar toegepaste 

technieken zijn vooral pen en inkt, gouache 

en airbrush (al dan niet gecombineerd).

Werk van Carla Wolters is opgenomen in 

de liefhebbersbladen over de gehele wereld, 

van Amerika tot Japan, en wat Europa 

betreft in Duitsland, Engeland, België en in 

ons eigen blad Succulenta. Ook is werk van 

haar regelmatig te bewonderen op exposi

ties.

De speciale enveloppen, voorzien van één 

o f meerdere zomerzegels van dit jaar en de 

stempelvlag, zijn alleen op de Floriade te 

koop en wel in twee uitvoeringen. Eén uit

voering is voorzien van de gehele serie 

zomerzegels, de andere uitvoering is 

gefrankeerd met de zomerzegel van 80 cent. 

Omdat het een éénmalige beperkte oplage 

betreft, is het zaak om niet te aarzelen en de 

voor alle succulentenliefhebbers interes

sante poststukken snel aan te schaffen bij 

het eerste bezoek aan de tentoonstelling. 

Van de envelop met de serie zomerzegels 

zijn er slechts 100 beschikbaar, van de enve

lop met de zegel van 80 cent zijn er 1000 

gemaakt. De prijzen zijn ƒ  12,50, respectie

velijk ƒ  10,-. De netto-opbrengst komt ten 

goede van Succulenta, zodat u tegelijk een 

goede zaak steunt.

Van de redactie:
Bij het ter perse gaan van dit nummer kregen wij het 
bericht dat de envelop met de serie zomerzegels reeds 
uitverkocht is.

De ontwerpster van de envelop, Carla Wolters.



ALS HET PLANTJE MAAR EEN NAAM 
HEEFT

Ton Pullen

Deze variant op een bekende zegswijze 

wordt door veel liefhebbers geuit, en er 

zijn er zelfs, die helemaal geen namen bij 

hun planten hebben staan. Toch kan het 

handig zijn om te weten hoe een plant 

heet.

Beginnende liefhebbers hebben dikwijls 
grote moeite met de plantennamen. Deze 
‘Latijnse namen’, zoals ze worden 
genoemd, worden door veel hobbyisten als 
overbodige ballast beschouwd. In het verle
den zijn er wel pogingen gedaan om alle 
vetplanten van Nederlandse namen te voor
zien, onder andere in de vroeger populaire 
Verkade-albums, maar echt gemeengoed 
zijn ze niet geworden.
Waarom die Latijnse namen?
In plaats van ‘Latijnse namen’ zou ik liever 
willen spreken over ‘wetenschappelijke 
namen’, temeer daar zij vaak niet van 
Latijnse komaf zijn (maar overigens wel de 
regels van de Latijnse grammatica moeten 
volgen).
Het Latijn is eeuwenlang de taal van de 
wetenschap geweest. Nog steeds kan het 
worden gebruikt als een ‘internationale 
wetenschappelijke taal’. Een plant of dier
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heeft een  naam , d ie  over d e  hele w ereld  kan 
w orden  g eb ru ik t en  beg rep en . D at is de  
g roo tste  verd ienste  van d it systeem.

Grote en kleine letters
Zoals de  naam  van een  m ens b estaa t u it 
een  v o o rnaam  en een ach te rn aam , zo 
bestaat ook  een  p lan ten n aam  u it twee 
delen . H et ee rs te  deel is de  geslachtsnaam , 
altijd  geschreven m et een  hoofd le tter, h e t 
tw eede deel de  so o rtsaan d u id in g , geschre
ven m et een  k leine letter.
Alle so o rten , w aarvan de  naam  m et 
dezelfde geslach tsnaam  beg in t, b eh o ren  to t 
hetze lfde geslacht, he tgeen  betekent, d a t zij 
nauw  m et e lkaa r verw ant zijn. Notocactus 
linkii en Notocactus ottonis b eh o ren  be ide  to t 
h e t geslacht Notocactus, ze verschillen 
slechts in  so o rtsaan d u id in g . Ze zijn dus 
nauw er m et e lkaa r verw ant d an  m et b ij
voorbeeld  Mammillaria spinosissima.
Vaak ziet m en  ach te r de  du b b e le  soorts-

naam  no g  een d e rd e  aan d u id in g . Deze 
geeft dan  een n ad e re  o n d e rv e rd e lin g  b en e
den  de  ran g  van so o r t aan  (bijvoorbeeld  
o n d e rso o rt, varië te it, vorm ). V oorbeeld: 
Thelocactus bicolor tricolor, w aarbij ‘tr ico lo r’ 
in d it geval een  v arië te itsnaam  is.
De w etenschappelijke naam  zegt vaak iets 
over de  eigenschappen  van een geslacht o f 
soo rt. Gymnocalycium be tekent ‘m et een 
o n b e h a a rd e  kelk'; Echinopsis be tekent ‘op  
een egel gelijkend’; Lithops be teken t ‘ziet 
e ru it als een  s teen tje’ enzovoorts.
H oewel he t ideaal zou zijn als alle nam en  
ech t iets zouden  zeggen over de  e igen 
schappen  van een  p lan t, zijn e r  veel nam en  
in  o m loop  d ie  zijn afgeleid  van persoons- 
o f  p laa tsn am en , om  d aa rm ee  b ijvoorbeeld  
de  v in d e r o f v indp laa ts van een so o rt te 
gedenken . O m d a t ook  in d it geval de  regels 
van de  L atijnse gram m atica  m oeten  w or
d en  gevolgd, w ord t de  e igennaam  ‘E scobar’ 
to t de  geslach tsnaam  ‘E scobaria’ vervoegd

Gymnocalicium tillianum. De onbehaarde kelk, waaraan het geslacht zijn naam dankt, is goed te zien. Foto T. Neutelings



en de  e igennaam  ‘B uin ing’ to t ’B u in ing ia’. 
Als so o rtsaan d u id in g  ziet m en de gen itie f 
van de  e igennaam  ‘R itter’ te rug  als ‘r i t te r i’ 
(m et een  kleine letter), d ie  van de eigen
naam  ‘M ihanovich’ als 'm ihanov ich ii’. Zo 
beteken t ‘chilensis’ u it C hili, ‘sonorensis’ 
u it de  Sonoraw oestijn  enzovoorts.

Namenkennis
Is het nu  voor een am ateu r en liefhehher 
n o d ig  om  al d ie  nam en te leren  en te o n t
houden? E r zijn veel liefhebbers die deze 
vraag o n tk en n en d  zullen bean tw oorden . 
H et gaat hen  om  de m ooie p lan ten , n ie t om  
de  nam en . Toch verd ien t het aanbeveling 
zich wat in deze prob lem atiek  te verdiepen. 
Als m en helem aal o f  zelfs geen globale 
nam enkenn is  heeft, is het b ijzo n d er m oei
lijk m et an d e re  liefhebbers over de p lan ten  
te p ra ten . O ok he t bestellen van p lan ten , o f 
van zaden , is u ite rs t m oeilijk  als m en niet, 
al is het m aar ongeveer, weet wat m en wil 
bestelllen . T enslotte is de kennis van nam en 
van be lang  als m en  in boeken o f tijdschrif
ten  n a a r verzorgingstips gaat zoeken. Men 
m oet d an  toch tenm inste  ongeveer weten 
welke p lan t m en  heeft.
Veel en goed n aa r uw p lan ten  kijken helpt. 
Zet etiketten  bij uw p lan ten  o f h an d h a a f  
ten m in s te  de  etiketten , die bij de  p la n t w or
den  geleverd. D oor veel te kijken en er mee 
om  te gaan leert u spelenderw ijs ook iets 
van de  nam en .
Al d o en d e  leert u in ieder geval de  be lang 
rijkste e igenschappen  van de geslachten 
kennen , zodat u na enige tijd  in staat ben t 
te  vertellen , dat een bepaalde  p lan t een 
a s trophy tum  is en  geen frailea, een paro d ia  
en beslist geen rebu tia .
Ik denk, da t u op  die m an ie r toch m eer p le 
zier aan  uw hobby zult beleven.

Etiketten
In bovenstaand  stukje over de nam en  is al 
even sprake geweest van etiketten . E tiketten

zijn e r  om  bij elke p la n t de  naam  en even
tuele a n d e re  gegevens te  k u n n en  aflezen. 
E tiketten k u n n en  van versch illende m ate
ria len  zijn gem aakt. M ijn voorkeur gaat u it 
n aa r h a rd p la s tic  e tike tten , wit, grijs o f even
tueel g roen  van kleur, en  zo klein m ogelijk. 
H et a lle rm o o is t zijn e tike tten  van m atgrijs 
a lum in ium , deze zijn ech te r lastig  te ver
krijgen en re la tie f  duur, terw ijl p lastic e ti
ketten overal goedkoop  zijn te krijgen.

A fgeraden w o rd en  etike tten  in  a llerlei 
opvallende zu u rs tokk leu ren  te nem en . De 
etiketten  w orden  beschreven m et p o tlood  
(lang leesbaar) o f  een  w ater- en  lichtechte  
fijnschrijver, d a t is een  so o rt viltstift m et 
zeer fijne p u n t. O ok  een  pen  m et oostind i- 
sche inkt is b ru ik b aar, evenals de  plastic 
strip s , d ie  m et een  le tte r ta n g  k u n n en  w or
d en  beschreven en  vervolgens op  een h a rd 
p lastic  o n d e rg ro n d  w orden  geplakt. H et is 
van be lang  uw etiketteersysteem  vooral sim 
pel te  ho u d en . Som m ige m ensen  geven er 
de  voo rkeu r aan a lleen  de  naam  op  het e ti
ket te  schrijven, a n d e re n  ze tten  e r alleen  
een  n u m m er op  en  schrijven an d e re  gege
vens in  een reg ister (een sch rift b ijvoor
beeld), w aarin  de gegevens van een p lan t 
m et h e t overeenkom stige n u m m e r staan 
aangegeven.

Er zijn m ensen , d ie  e r  ook  no g  an d e re  gege
vens o p  kwijt w illen, zoals een  zaainum m er, 
o f de  h erk o m st van de p lan t. Als u al een 
a d m in is tra tie  b ijh o u d t, zou ik u  w illen a a n 
rad en  deze zo sim pel m ogelijk  te houden . 
A d m in is tra tie  m ag geen doel o p  zichzelf 
w orden . P rim a ir  kom en de p lan ten . E tiket
ten kan m en m akkelijk verw isselen, b ijvoor
beeld bij he t v e rp o tten . Ze k u n n en  ook 
zoekraken o f  kap o tg aan , de tekst kan op 
den d u u r o n lee sb aa r w orden . C o n tro le  van 
de etiketten  o p  leesb aarh e id  en du u rzaam 
heid kan het beste  gelijk m et het verpo tten  
w orden gedaan .



Tijdschriften
Gerard Schneider

Internoto, Fachzeitschrift für Notokakteen- 
liebhaber (1991)

Ook jaargang  1991 van In terno to  is weer een zeer 
verzorgde uitgave geworden, professioneel 
gemaakt door redacteur K. H erm . Zowel uiterlijk 
als inhoudelijk doet het vakblad niet on d er voor 
gerenom m eerde tijdschriften als KuaS en Succu
lenta, zij het dat het bestem d is voor het kleinere, 
specialistischere publiek van notocactusliefheb- 
bers. Dit neem t niet weg dat het tijdschrift ook 
voor niet-ingewijden zeer goed leesbaar is. Het 
blad vorm t een uitstekende start voor diegenen 
die zich verder willen verdiepen in het ‘Grossgat- 
tung Notocactus’ dat ook Eriocactus, Brasiliparo- 
dia, Brasilicactus, en Wiggimia (Malacocarpus) 
omvat.
Nr. 1. Zoals inm iddels alweer bijna traditioneel, 
begint het eerste num m er m et een nieuwbe- 
schrijving: Notocactus glomeratus door Gerloff. De 
soort is ontdekt door K.H. Prestlé en is een tot 
soort verheven variëteit van Notocactus scopa.
Eggli bespreekt het voorkom en van Wigginsia vor- 
werkiana in Colombia, waarbij hij betwijfelt of 
deze p lant h ier op  een natuurlijke m anier is 
gekomen. In de zeventiende aflevering van ‘Terug 
naar de wortels* bespreekt Theunissen Wigginsia 
sellowii var. turbinatus, Notocactus acuatus, Noto
cactus caespitosus en Notocactus mammulosus. In 
deze serie vertalingen van oude artikelen uit het 
Latijn en het Spaans staat zeer nuttige inform a
tie, die in het verleden voor de meesten van ons 
zeer moeilijk toegankelijk was. Van de r Hoeven 
heeft m et Notocactus spec. Entre Rios een zeer 
interessante vondst gedaan in Argentinië. 
Hofacker bespreekt de verspreiding van de 
spaarzaam  bedoornde Paucispini (ottonis- 
vormen) Notocactus oxycostatus, Notocactus acutus 
en Notocactus securituberculatus. Hij komt to t de 
slotsom dat Notocactus acutus en Notocactus securi
tuberculatus, evenals de pasgevonden Notocactus 
spec. AH 14, variëteiten van Notocactus oxycostatus 
zijn, die net als de andere  Paucispini in zeer uitge
strekte gebieden voorkomen. Tot slot m eent Sida 
dat de nieuwe com binatie van Notocactus villa- 
velhensis door G erloff in de vorige jaargang  vol
gens de regels van het ICBN niet ju is t is: het m oet 
zijn Notocactus carambeiensis Buin. et B rederoo 
var. villa-velhensis (Backeberg et Voll)Sida comb. 
nov.
Nr. 2. Het dikkere tweede num m er wordt voor de 
helft gevuld met een groot artikel van Mentzing

over n o to ’s in Paraguay, gebaseerd op zijn reis 
naar dat land m et Pilz en Bercht in 1988. Hij 
behandelt de geografie, het klimaat, de eriocac- 
tussen, vorm en van Notocactus ottonis (incl. Noto
cactus linkii en Notocactus ottonis var. paraguayensis) 
en Frailea. Dit laatste roept een grote discussie op 
over de vraag of frailea’s, die volgens de laatste 
herschikking bij de notocactussen behoren, m oe
ten worden opgenom en in In terno to  of n iet *
(zie o n d er andere  In terno to  nr. 3 laatste pagina 
en nr. 4 pp. 128, 129, 135,136). N um m er 18 uit de 
serie ‘Terug n aar de w ortels’ van Theunissen gaat 
deze keer over Notocactus tetracanthus, Notocactus 
corynodes, Notocactus ottonis en Notocactus pam- 
peanus. Prauser bespreekt de verspreiding van 
Notocactus concinnus var. yerbalitensis (DV 9/m/68). 
Hofacker beweert dat de lang verloren gewaande 
Notocactus fuscus var. longispinus toch bestaat.
Herm  bespreekt Notocactus neohorstii var. juvenali- 
formis m et observaties op de groeiplaatsen, ter
wijl Prauser ditm aal afsluit met enige tips over 
bloem enobservatie en -docum entatie.

Nr. 3. In aflevering 3 begint A m erhauser met een 
rariteit: een roodbloeiende Notocactus mammu
losus. Nilsson bericht over een andere  rariteit: 
een doornloze Wigginsia (Notocactus spec. AN 383), 
terwijl Gerloff p robeert te verklaren dat Noto
cactus tetracanthus to t Notocactus sessilijlorus 
behoort. Doek verduidelijkt Notocactus muricatus, 
(groep Paucispini), niet te verwarren m et Noto
cactus bommeljei o f Notocactus tabularis). T heunis
sen gaat verder terug naar de wortels, dit keer 
m et Notocactus concinnus xar.joadii, Parodia (?) 
paraguayensis, Parodia brasiliensis (=  Notocactus 
tabularis?) en Frailea caespitosus (=  Notocactus 
apricus?). Hofacker vraagt zich af o f hij een 
nieuwe variëteit van Frailea bueneheri gevonden 
heeft, terwijl Link Notocactus graessneri var. micro- 
dasys voorstelt. Gerloff ontvouwt het idee om 
noto's te bescherm en tegen overbeweiding en 
branden  door in Porto  Alegre een ‘cactustuin' 
aan te leggen. Doek sluit a f m et een oproep tot 
bijdragen aan een notocactus-databank.

Nr. 4. De laatste aflevering wordt geopend door 
Gerloff, die enkele nieuwe com binaties geeft en 
beweert dat Notocactus kovaricii n iet behoort tot 
Notocactus neoarechavaletae. Theunissen gaat ver
de r terug naar de wortels, dit keer niet uit het 
Spaans of Latijn, m aar uit het N ederlands met 
Notocactus soldtianus (een bijzondere aflevering). 
Hij doet d it na te hebben verklaard waarom in de 
vorige aflevering p arod ia’s en frailea’s waren 
beschreven. Als m en dit voorgaande artikel goed 
gelezen had en n iet alleen de koppen, dan kon 
m en weten dat deze planten toendertijd  welis
waar als Parodia o f Frailea waren beschreven,



m aar dat men ze nu to t Notocactus rekent. Prauser 
bespreekt Notocactus spec. Casupa en Bergner 
Notocactus schlosseri, terwijl Nyffeler jaargang  
1991 afsluit m et een bespreking van spruitvor- 
m ing bij n o to ’s.

* Noot redactie. Volgens de indeling van de Cac- 
taceae volgens het IOS blijft Frailea een zelfstan
dig geslacht.

ZAAIEN: DANKBAAR PRIEGELWERK
Annemieke van Ling

Na alle wijze lessen over de cultuur van 

succulenten, laat we hier een liefhebber 

aan het woord over de praktijk van het 

zaaien.

Kijkers in m ijn  kas gaan  vrijwel a ltijd  ach te 
loos voorbij aan  de  vele k leine cactusjes en 
vetp lan tjes d ie  ik heb. Als succu len ten  hen  
al k u n n en  bekoren , d an  zijn het m eestal 
n ie t d ie  k lein  frum m eltjes d ie  in  h u n  ogen 
allem aal hetzelfde lijken. Pas bij een p lan t 
van g ro o t fo rm aa t m et een  respectabele  
leeftijd  w illen ze nog  wel eens stilstaan . Een 
hoge zu ileu p h o rb ia , d ie  mij eigenlijk  
slechts in de weg staat, w ord t hogelijk  
gew aardeerd .
H et zien o p g roe ien  van je  p lan ten , he t liefst 
nog  v anu it een  m inuscuul zaadje, is volgens 
m ij een  van de  aan trekkelijkste  kan ten  van 
he t kweken van succulen ten . Elke keer is het 
w eer een klein w ondertje  als je  een  nog  
karak te rloos glazig g roen  stipje langzaam  
volw assener vo rm en  zien aan n em en . V or

m en  d ie  b in n e n  de  succu len tenw ereld  rijk 
aan  v aria tie  zijn. Maar, beg rijp  m e goed, 
ook ik koop wel eens een g ro te  plant!
Elk ja a r  neem  ik m e voo r om  m in d e r  zaad 
te bestellen , m aa r als ik d an  eenm aal de 
zaadlijst van Succulenta zie, kan ik het n iet 
la ten  een  g ro o t aan ta l so o rten  aan  te 
k ru isen  en  u ite in d e lijk  enkele  tien ta llen  
so o rten  te bestellen .
Ik zoek de  versch illende  so o rten  zaad 
vooral op  basis van een  w ensenlijst u it, d ie 
ik enkele ja re n  geleden  heb  gem aakt d o o r 
in  ja a rg an g en  van Succulen ta  en cactusboe- 
ken te snuffelen . Als ik op  een  ten to o n s te l
ling  van succu len ten  een aantrekkelijke 
p lan t zie, sch rijf  ik deze eveneens o p  m ijn 
w ensenlijstje.
M ijn keuze valt vaak op  m am m illa ria ’s, 
reb u tia ’s, c o ry p h a n th a ’s, thelocactussen , 
ech inocereussen , lob iv ia’s, n eo ch ilen ia ’s en 
b lossfeld ia’s. O m d a t ik al een  vrij u itg e
b re id e  verzam eling  aasb loem en  en caude- 
xen heb  en deze p lan ten  m eer verzorg ing  
n o d ig  h ebben , heb  ik m ijn  zaadkeuze d it 
ja a r  helem aal b ep e rk t to t de  cactussen. Bij 
h e t clichéfonds van Succulen ta  beste lde  ik 
in  to taa l veertig  so o rten . Sam en m et het 
zelf gew onnen  zaad en  de  zaden  d ie  ik van 
een kweker u it W erkendam  kreeg  toege
s tuu rd , kwam ik in  to taa l op  57 verschil
lende  so o rten  in zestig  po tjes van 5,5 cm. 
Deze hoeveelheid  past p rim a  in  m ijn  spe
ciale verw arm ingskasje.



A an de  vorm  te zien, heeft m ijn  
broeikas(t)je  o o it d ien s t gedaan  als thee- 
m eubeltje . Ik kocht h e t van een  L im burger 
d ie  o p  een  g ra tis  ad v e rten tie  van m ij in 
Succulenta reageerde . H ij h ad  e r een  spe
ciaal verw arm ingssysteem  m et een  oud  
kw ikrelais in gem o n tee rd , d a t helaas bij 
een  verhu iz ing  sneuvelde. D it verw arm ings
systeem heeft d aa ro m  p laa ts gem aak t voor 
g rondkabels m et een  gew one th e rm o staa t- 
regeling . H et tem p era tu u rv ersch il d a t h e t 
b roeikasje  kan overb ruggen  ten  opzich te  
van de  ‘b u ite n te m p e ra tu u r’ van m in im aal 
13 °C  in  de kas zelf is n ie t zo groo t.
Toen ik ja re n  geleden  schuch tere  pog ingen  
o n d e rn a m  om  m ijn  eerste  vetp lan tjes te  
zaaien , kwam ik e r  al gauw ach te r d a t een  
goed m icrok lim aat een  basisvoorw aarde  
voo r succes is. In Succulenta h ad  ik o o it 
gelezen d a t iem an d  de  zaaipo tjes boven in 
een aq u ariu m  h ad  gezet. K on ik w eten da t 
d it beslist n ie t voo r navolg ing  va tb aa r is?
De enkele sp rie tjes d ie  opkw am en, leken 
nauw elijks verw antschap  te h eb b en  m et de 
stevig gevorm de v e tp lan ten  en dus dach t ik 
d a t h e t c lichéfonds m e m aa r wat h ad  a a n 
gesm eerd.
Een volgende keer koos ik voo r een  p laats 
pal boven de  verw arm ing  in de  w oonkam er. 
Als ’s nach ts d e  verw arm ing  lager w erd 
gezet, kwam ook  de  te m p e ra tu u r  boven de  
ra d ia to r  n ie t h o g e r d an  16 °C . De re su lta 
ten  w aren m agertjes, m a a r  vo ldoende  om  
m oed ig  verd er te gaan.
W etend d a t ik in h e t voo rjaa r als w erkende 
vrouw  m et ook  nog  een g ro te  tu in  h an d en  
tek o rt kom , sch rijf  ik de  naam etiketjes van 
de so o rten  zaad m eteen  u it, zod ra  m ijn  b e 
ste lling  b in n e n  is. O ok  m ijn  zaai- 
ad m in is tra tie  kom t d an  tevoorsch ijn . Ik 
n o te e r  alle nam en  en  de  herkom st. Pas als 
de  zakjes zaad voor h e t zaaien  op en g aan , 
kan ik tevens h e t aan ta l zaden  vastleggen.
In de  weken na  he t zaaien  h o u d  ik bij, welke 
zaden  on tk iem en .

Vaak heb  ik de  p o tje  zaa ig rond  al k laar 
staan  als ik op  een  zonn ige  w eekenddag 
e in d  m aa rt o f beg in  ap ril al m et h e t e igen 
lijke zaaiw erk begin . In de po tjes doe  ik op 
de  bodem  een  laagje tu rfstroo ise l, vervol
gens een  laag  m et een  m engsel van tw ee
d e rd e  p o tg ro n d  en  e en d e rd e  zand  m et 
aq u a riu m g rin d , en  d aarb o v en o p  een laag 
gezeefd zand.
Eén keer heb  ik g ep ro b ee rd  de zaa ig rond  te 
o n tsm etten  d o o r deze in  de  oven te  verh it
ten . H e t was a lso f ik d aa rm ee  ook  de  goede 
e igenschappen  van de g ro n d  h a d  gedood , 
w an t h e t zaa iresu ltaa t was a lle rbe labberdst. 
S indsd ien  gebru ik  ik ch in oso ltab le tten  
(helaas a lleen  in  h e t b u ite n la n d  verkrijg
baar) voo r h e t w ater w aarin  ik de  zaaipotjes 
d oop . In een  k leine hoeveelheid  zacht 
kokend w ater los ik twee ch in oso ltab le tten  
op  en  doe  d it in  een  bak m et een  lite r  water.

Zaailingen van Mammillaria theresae in een potje van 5 cm 
Foto van de schrijfster

H ierin  w orden de potjes gedrenkt. De grote 
aasbloem zaden steek ik m et een p incet in de 
zandlaag, terwijl ik het fijnere cactuszaad 
voorzichtig bovenop strooi. Een vleugje zand 
als bedekking is de  fin ish ing  touch. De 
potjes zet ik in plastic bakken m et een laagje 
turfstrooisel. D oo r regelm atig w ater in deze 
bakken te gieten, ho u d  ik de zaaigrond 
m atig  vochtig zo n d er da t de



Potje met 
zaailingen 
van enkele 
millimeters 
doorsnee

Foto E. Piens

zaden  d o o r een w aterstraal van bovenaf 
w orden  verstoord .
De eerste  dagen  na het zaaien  vind ik a ltijd  
h e t sp an n en d st. Som m ige soo rten  k unnen  
al op  de  tw eede dag on tk iem en. V ooral bij 
aasb loem en  kom t dat regelm atig  voor. Ik 
zaaide op  8 ap ril, w aarna de  eerste zaa ilin 
gen o p  10 ap ril uitkw am en. In  to taal 37 van 
de 42 so o rten  cactussen en vetp lan ten  o n t
k iem den . V ijf van deze so o rten  kw ijnden 
helaas la te r weg. Tot en m et 26 ap ril h ield  
ik de  stand  bij. M aar ook h ie rn a  zijn nog 
zaden  on tk iem d , wat bleek toen  ik alles op 
9 m a a r t g ing verspenen. D oor tijd- en 
ru im tegeb rek  w acht ik h ie rm ee  vaak to t na 
de w inter. D an blijkt ook d a t enkele zaailin 
gen he t in  deze p erio d e  n ie t heb b en  gered. 
Ik kan m e voorstellen  d a t h e t verspenen  
van m inuscu le  cactusjes een  crim e is voor 
m an n en  m et h an d en  als ko lenschoppen . 
A ttr ib u ten  als een  zogenoem d pikeerstokje 
zullen ze in d e rd aad  wel n od ig  hebben  om  
te voorkom en d a t ze de p lan tjes tussen hun 
v ingers fijnkn ijpen . Ikzelf pak ze h e t liefst 
m et m ijn eigen h anden  beet zodra ze los 
van de  g ro n d  zijn. Met de p u n t van een 
kwastje m aak  ik d an  een vo ldoende  g roo t 
kuiltje  in  de  verse a a rd e  vrij. De g ro n d  d ruk  
ik eers t stevig aan , w ant an d ers  zakt het 
g rondm engsel bij het g ieten  te veel in.

D o o r m ijn verspeenw erk  kw am en voor 23 
cactussoorten  in  evenveel po tjes liefst 135 
n ieuw e potjes in de  p laa ts, terw ijl verschil
len d e  k leine zaailingen  no g  m et d rie  a vier 
b ijeen  zitten . Mijn m an  is n ie t verbaasd  als 
ik hem  tijdens de eerste  voo rjaa rsd ru k te  
v raag  om  een sm alle tafel te  m aken  boven 
de  b red e  tafel in het m id d en  van de  kas. 
„P rim a hoor. Je  m oet de  m aten  m a a r o p g e
ven”, m erk t hij op. Even vergew ist hij zich 
erv an  o f  ik voor de  ‘verre’ toekom st som s 
aan  een  d e rd e  etage denk. D at lijkt m e ech
te r  te  veel van h e t goede.



ONGEDIERTE EN DE BESTRIJDING  
ERVAN

Een collectie goed groeiende succulenten 

is een lust voor het oog, maar als onge

dierte zich eenmaal stevig in de verzame

ling heeft genesteld, kan het moois er al 

gauw af zijn. Tenzij we tijdig onze maat

regelen treffen.

We p ro b e ren  gew oonlijk  op  allerle i m a n ie 
ren  nieuw e p lan ten  te bem ach tigen , m aar 
d aa rm ee  w ord t vaak ook nieuw  o n g ed ie r te  
b in n en g eh aa ld . W ord t zo’n aangetaste  
p lan t zo n d e r m eer tussen  de  verzam eling  
gezet, dan  is e r  spoed ig  geen h o u d en  m eer 
aan . Veel b eg in n en d e  lie fhebbers s toppen  
na  en ige  tijd  m et de  hobby  o m d a t hun  
p lan ten  op  g ro te  schaal d o o r  o n g ed ie r te  
w orden  aangetast. De lust in h e t kweken 
verdw ijn t d a n  als sneeuw  voor de  zon.
Zoals a ltijd  is voorkom en ook  h ie r  b e te r 
dan  genezen. V ertrouw  in p rin c ip e  geen 
enkele b ro n . Een n ieuw  aan  te schaffen 
p lan t m oet m en  eers t goed van alle kan ten  
bekijken. Zit e r  geen sp in taan ta s tin g  in de 
schedel? Z itten  e r  geen w olluizen o p  de 
p lant? En, als u de  p la n t even u it de  po t 
kun t nem en , zit e r  geen blauw w it sp insel op  
de w ortels, o f  knobbelige  verdikkingen?
Zet nieuw  verw orven p lan ten  n o o it zo n d e r 
m eer in  uw verzam eling. H et is vers tand ig

Piet Giepmans en Theo Heijnsdijk

ze eerst een poosje a p a r t te  zetten . Pas na 
en ige  tijd  w ord t een  n ieuw e p la n t dan  bij 
de  verzam eling gevoegd.
Enkele tips:
- W erk zo hygiënisch m ogelijk.
- G ooi d o d e  p lan ten  m eteen  in h e t vu iln is
vat.
- Z o n d er zieke p lan ten  af.
- G ooi afval, zoals afgevallen b lad e ren  en 
dergelijke, m eteen  weg.
- G ebru ik  altijd  verse g ro n d  bij h e t v erp o t
ten. G ebru ik  a a rd e  n o o it een  tw eede keer.
- G ooi geb ru ik te  a a rd e  weg, n ie t op  de  com - 
p o sth o o p , m aa r in  de  vuilnisbak.
- M aak geb ru ik te  p o tten  goed schoon  m et 
sodaw ater.
T enslo tte dit: Zwakke p lan ten  vallen e e rd e r 
aan  o n g ed ie r te  ten  p roo i dan  sterke, 
gezonde, hardgekw eekte  p lan ten . Zorg 
e rv o o r d a t uw p lan ten  n ie t te  veel w ater en 
m eststoffen krijgen, m aar wel veel frisse 
lucht, ook  in  de  w inter. Z org  d a t uw p lan ten  
tijd ig  de w in te rru st ingaan  en gew end 
raken aan  w einig  w ater en lagere  tem p e ra 
tu ren .

De meest voorkomende plagen
Wolluis. E r bestaan  versch illende soo rten  
wolluis. H et zijn ongeveer 3 m m  lange, op 
een w itte o f  grijze p issebed  lijkende 
d iertjes, d ie  zich vooral op  slecht toeganke
lijke p laa tsen  van de  p lan t o p h o u d en , aan  
de  w orte lhals b ijvoorbeeld . Som s zitten  ze 
ook  in het g ro e ip u n t, h e t sappigste  deel van 
de p lan t. Ze k u n n en  zich snel van p la n t to t 
p lan t versp re iden . Ze b escherm en  zichzelf 
d o o r  h e t a fscheiden  van een fijne m eelach
tige laag, d ie  ze ook  hun  w itte k leur geeft.



De eieren  zijn verpakt in een  d ich t wollig 
spinsel. Ze zuigen sap u it de  cellen van de 
p lan t en b rengen  zo grote schade toe. Ver
d e r  is hun  kleverige afscheiding een rijke 
voedingsbodem  voor allerlei schim m els, 
zoda t de p lan t e r  erg sm erig kan gaan u it
zien.
O m d at w olluizen van d roog te  houden , zit
ten  ze dikwijls op  plaatsen w aar geen w ater 
kan kom en. In kassen w aar m en m aar van 
één kan t bij de p lan t kan kom en, is d a t vaak 
de ach te rkan t. Haal de p lan t uit de verza
m eling  en spu it hem  om  te beg innen  a f  m et 
een krachtige w aterstraal. Bespuit hem  
d a a rn a  m et een  m a la th ionhoudend  m id 
del, zoals A glukon tegen luis.
Deze bespu iting  m oet na 14 dagen w orden  
h e rh aa ld , zodat ook pas u it de eitjes geko
m en d iertjes w orden gedood . Bij een 
geringe  aan tasting  is het goed m ogelijk de 
w olluizen een voor een m et een ho u ten  ta n 
den sto k er o f cocktailprikker dood  te p rik 
ken o f  ze aan  te stippen  m et een penseel da t 
in  sp iritu s is gedoopt. Deze handelw ijze 
m oet enkele m alen w orden  herhaald . 
Wortelluis. Deze luizen lijkt wel wat op  een 
wolluis, m aar zijn kleiner. Ze zuigen hun  
voedsel d irec t op u it de wortels. De w ortel- 
k lu it kan ervan zijn vergeven. Als we een 
aange taste  p lan t u it de po t halen , zien we 
overal aan  de kluit w itte, wollige plekken. 
De b in n en k an t van de p o t v ertoon t b lauw 
ach tig  w itte vlekken. Als de p lan t nog  m aa r 
w einig  is aangetast, is de luis vaak b e te r aan  
de  b in n en k an t van de  p o t te zien dan  op  de 
kluit. Een aan ta stin g  gaat pas opvallen als 
de p lan t in groei achterblijft, de w ortels 
verd rogen  dan  en sterven af.
W ortellu is is te bestrijden  d o o r de p lan t u it 
de po t te halen  en de aangetaste  w ortels a f  
te  sn ijden . De g ro n d  om het w ortelstelsel 
w ord t verw ijderd  en  de w ortels w orden  
goed afgespoeld. Na drogen  kan m en 
U ndeen  o f B asud ine  (beide blauw e p o e 
ders) op  de w ortels stroo ien .

Bij geringe aa n ta s tin g  o f  bij twijfel kan de  
p o tk lu it w orden  b eg o ten  m et een o p lo ssing  
van U n deen -v loe ibaar (werkzame stof: p ro - 
poxur) o f A A -fleur-vloeibaar (w erkzam e 
stof: diazinon).
Schildluis en dopluis. O ok  dit zijn zu ig en d e  
insekten. In hu n  jeugd  zijn ze vrij bew ege
lijk. Als volwassen d ie ren  verliezen ze hu n  
p o ten  en om geven ze zich met een  schild  
w aaronder de  e ie re n  w orden gelegd en het 
jonge broed o p g ro e it. Dit schild is eerst 
g roenachtig  en  v e rk leu rt la ter b ru ip , w aar
d o o r het m eer opvalt. Ze zijn te b estrijden  
d o o r aan stip p en  m e t spiritus. De b e h a n d e 
ling  d ient enkele  m aken te w orden h e r
haald . Er zijn specia le  schild lu isbestrij
d ingsm iddelen  te  koop. O ok m ala th io n  kan 
w orden gebru ik t. V erw ijder eerst het 
schildje m et d e  nagel o f een  houtje.
Spint. Dit zijn m ijten  m et een  g rootte  van 
1/4 to t 1/2 m m . Ze z itten  bij voorkeur in het 
zachtste en sap p ig ste  deel van de  p lanten .
Bij cactussen is d a t het g ro e ip u n t m idden 
op  de schedel. Ze zuigen sap vlak o n d e r  de 
opperh u id  van d e  p lan t, w aard o o r deze 
eerst vaal en la te r  geel to t b ru in ach tig  ver
kleurt. De aan g e tas te  de len  zijn vaak m et 
een fijn sp insel overtrokken .
A angetaste p la n te n  m oeten  m eteen  w orden  
geïsoleerd. O n d e r  d e  k raan  kunnen  we de 
meeste sp in tm ijten  wel w egspoelen. De 
aangetaste p la n te n  kan m en  d aa rn a  m et 
een m ala th io n o p lo ss in g  o f  zwavel- o f fos- 
fo rp rep a ra ten  b esp u iten . G oede resu lta ten  
zijn bereik t m et G esasp in t (w erkzam e stof 
ch loorbenzilaat).
H et verd ien t aan b ev e lin g  regelm atig  van 
spuitm iddel te w isselen, d a a r  sp in t een 
geweldig verm ogen heeft om  resisten tie  
tegen een b epaa ld  m id d e l te  ontw ikkelen. 
S inds enige tijd  is b io log ische  bestrijd ing  
m et behulp  van ro o fm ijten  m ogelijk. Sp in t 
gedijt n ie t in  een vochtige om geving. A an
tasting  is dan  ook voora l in  d e  d roge  m a a n 
den  te verw achten.



Tenslotte nog enkele algemene waarschu
wingen:
1. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
met een doodskop erop is verboden.
2. Gebruik ook geen middelen die niet wor
den afgebroken en uiteindelijk in ons 
milieu terecht komen (bijvoorbeeld DDT 
en Lindaan).
3. Bestrijdingsmiddelen met een zogeheten 
Andreaskruis mogen wel worden gebruikt, 
mits de gebruiksaanwijzing en de waar
schuwingen strikt in acht worden genomen. 
Ze zijn normaal te verkrijgen bij tuincentra 
en de Boerenbond.
4. In de literatuur wordt vaak bet begrip 
‘systeemgif of ‘systemisch insecticide’ 
gebruikt. Hiermee worden middelen 
bedoeld, die door de wortels van de plant 
worden opgenomen en de hele plant giftig 
maken, althans voor vretende en zuigende 
insekten. Als het middel in de plant is 
opgenomen, wordt het vrij snel afgebroken. 
Ideaal dus, maar deze middelen zijn in 
Nederland voor zover wij weten niet vrij 
verkrijgbaar. In Engeland is ‘Murphy's 
systemic insecticide’ gewoon bij de Wool- 
worth warenhuizen (zeg maar de Engelse 
HEMA) te koop. Voorwaarde is natuurlijk 
wel, dat de plant het middel moet kunnen 
opnemen. Het is dus zinloos dit te probe
ren bij planten, die van de wortels af, of al 
op sterven na dood zijn.

Mededeling

Bij enkele auteurs die bijdragen leveren aan 
Succulenta was er behoefte aan duidelijk
heid aangaande de verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de artikelen.
De redactie wil hierbij stellen dat deze 
berust bij de auteur(s) van de artikelen. Het 
feit dat de redactie zich het recht voorbe
houdt wijzigingen in de artikelen aan te 
brengen, doet hieraan geen afbreuk, aange
zien inhoudelijke wijzigingen in overleg 
met de auteur(s) geschieden.

De redactie
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Venlo

Moeilijk of niet
Veel Succulentaleden zijn al zo lang m et de hobby bezig en 
besteden daar ook zoveel tijd aan, dat het eigenlijk een deel van 
het leven is, dat niet m eer is weg te denken. Tot die leden behoor 
ik zelf ook en het verbaast me dan ook iedere keer weer dat er 
m ensen zijn die na een paar ja a r  lidm aatschap er m aar weer eens 
m ee ophouden. Dat kan kennelijk ook.
O nlangs hoorde ik van een bestuurslid dat hij een theorie had 
w aarm ee hij een groot deel van het verloop van het ledenbestand 
van Succulenta zou kunnen verklaren. Men w ordt lid, begint 
enthousiast aan de hobby, alles ziet e r leuk uit. M aar na een tijdje 
krijgt m en tegenslagen te verduren. U kent ze wel, wolluisplagen, 
m islukte zaaisels, vorst- o f waterschade in de winter, noem m aar 
op. Succulenten zijn moeilijk en leggen al gauw het loodje als ze 
d it soorten  ram pen overkomt. Kennelijk laten liefhebbers toch 
het hoofd in de schoot hangen als ze ieder keer weer opnieuw 
m et bepaalde planten  m oeten beginnen en geven de hobby op. 
Een heel an d e r geluid hoorde ik daarentegen in een rad iopro 
gram m a over p lanten. Daar was een m eneer van de orchideeën
vereniging aan  het woord. Hij beweerde dat veel succulenten
kwekers waren overgestapt op orchideeën, om dat cactussen en 
vetplanten zo makkelijk te kweken zijn dat er geen uitdaging 
m eer aan is. Ik schoot wel even in een scham pere lach, m aar voor 
een deel had hij wel gelijk. Inderdaad  kunnen we nu planten 
kweken, w aar we vroeger n iet van durfden te drom en. Dat komt, 
denk ik, voor een deel door de in troductie van plastic potten en 
andere verbeterde kweektechnische zaken.
Tja, wat m o e tje  nu tegen nieuwe leden zeggen? Dat het zo’n 
leuke hobby is om dat je  met succulenten je  groene vingers kunt 
bewijzen, o f dat het zo’n leuke hobby is om dat succulenten zulke 
makkelijke plantjes zijn? Allebei, waarschijnlijk. In ieder geval 
kan de boodschap zijn, dat afwisseling geen kwaad kan. Genoeg 
van steeds m aar die makkelijk groeiende bolcactusjes? Zoek het 
eens in een heel anders gevormde vetplant o f caudex. Mislukt het 
steeds m et die felbegeerde zeldzaamheden? Pak eens een paar 
plantjes van een soort die iedereen al heeft. Nieuwe dingen p ro
beren en om je  heen kijken, dat houdt de lol erin  bij zo’n hobby. 
Stoppen? Dat is toch wel het laatste waar je  aan d e n k t...

Aat van Uijen



PEDIO CACTUS IN HET 
NOORDWESTEN VAN DE VS

Fritz Hochstatter

Pediocactus simpsonii heeft een versprei

dingsgebied dat zich tot ver in de noord

westelijke staten van de VS uitstrekt.

Hier wordt een van die noordwestelijke 

vormen tot soort verheven en wordt van 

deze soort tevens een nieuwe variëteit 

beschreven.

Recent veldonderzoek in de staten Oregon, 
W ashington, Idaho en Nevada heeft nieuwe 
inzichten in het taxon Pediocactus simpsonii 
var. nigrispinus opgeleverd. Populaties in de 
staten O regon en W ashington vertonen een 
zeer uniform  beeld. Exem plaren van elke 
leeftijd zijn algemeen. Het uiterlijk van 
deze planten  wordt ongetwijfeld beïnvloed 
door de karakteristieke lavabodem waarop 
ze groeien. De planten hebben zich goed 
weten aan te passen aan de extreme om 
standigheden op de standplaatsen: droge, 
hete zomers en ijskoude winters. Het taxon 
komt alleen op deze geïsoleerde lavabo- 
dems voor, in de staten W ashington en 
O regon op hoogten tussen 400 en 1000 m. 
Dit in tegenstelling to t Pediocactus simpsonii 
die tussen 1600 en 3200 m groeit. Ook laten 
de planten  uit W ashington en O regon zich 
niet kruisen met P. simpsonii. De vruchten 
van P. simpsonii scheuren zowel verticaal als 
horizontaal open, terwijl bij P. simpsonii var.

nigrispinus de vrucht altijd verticaal open
scheurt. De laatstgenoem de vorm t ook als 
jonge  p lan t een m iddendoorn , terwijl P. 
simpsonii pas na twee to t d r ie ja a r  een m id
dendoorn  krijgt. Ik verwijs naar m ijn a r ti
kelen die in 1990 in Succulenta verschenen 
voor een beschrijving van de verdere, du i
delijke verschillen in habitus, bloem  en 
bedoorning.
O p basis van deze verschillen vind ik het 
gerechtvaardigd d it taxon to t soort te ver
heffen.

Pediocactus nigrispinus (Hochstatter) 
Hochstatter comb. nov.
Basioniem: Pediocactus simpsonii var. nigri
spinus H ochstatter, Succulenta 69(9):178 
(1990).
V indplaatsen in O regon: W heeler Co.:
FH 10, hoogte 800 m; FH 14, 400 m; FH 16, 
400 m .Jefferson Co.: FH 11, 850 m; FH 12, 
750 m; FH 13, 900 m; FH 17, 700 m; FH 18, 
800 m; FH 19, 1000 m. Wallows Co.: FH 15, 
900 m.
V indplaatsen in W ashington: Kittikas Co.: 
FH 50.0, 650 m; FH 51.0, 600 m; FH 51.0.1, 
600 m; FH 55.0.1, 600 m. G rant Co.:
FH 52.0, 650 m; FH 53.0, 550 m; FH 54.0, 
650 m; FH 55.0, 750 m; FH 58.0, 650 m. 
Yakima Co.: FH 59.0, 750 m.

Nieuwe variëteit
Mijn tochten in O regon voerden me ook 
naar het zuidoostelijke deel. In deze regio 
zou in W hite Sage Flat een interessante 
pediocactus voorkom en. Vorige pogingen 
om deze p lan ten  te vinden, waren to t nu 
toe vergeefs geweest. Het gebied waar ik
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moest zoeken, kon ik op basis van nieuwe 
inform atie inperken. Na een urenlange 
tocht dwars door Idaho kwam ik in de troos
teloze, onbewoonde streek aan. Om de vol
gende dag voldoende tijd te hebben, was ik 
er in de avond en nacht naar toe gereisd. 
Kort voor zonsopgang ging ik op pad. Voor 
mij lag een hobbelige, stoffige weg van steen
slag zonder een enkele aanduiding. De weg, 
tenm inste dat wat er voor door moest gaan, 
was 100 km lang. Zo volkomen alleen in de 
natuur gaat er toch een merkwaardig gevoel 
door je  heen.
Het was een wolkeloze ochtend en de tem pe
ratuur van 15 °C was aangenaam . Bij routi
nem atige stops vond ik dikwijls Lewisia 
rediviva, waarvan de prachtige, fascinerende 
bloemen op het eerste gezicht sterk aan cac- 
tusbloemen doen denken. In het begin van 
de zomer verdrogen de onbeduidende 
blaadjes en zijn de planten niet m eer te vin-

Bill Beaston bij Pediocactus nigrispinus FH 14, aan de John 
Day River in Oregon

den. De indianen gebruiken de wortels als 
voedsel.
Tegen de middag, toen het laatste stenige, 
bochtige stuk ligt achter me lag, bereikte ik 
mijn eigenlijke doel. Voor mij lag een droog, 
heuvelachtig landschap, gedom ineerd door 
sagebrush-struiken (Artemesia tridentata), de 
staatsbloem van Nevada. Van opwinding viel 
ik letterlijk uit de auto.
Al na korte tijd vond ik de eerste planten. 
Deze enkelvoudig groeiende exemplaren 
stonden tussen grijsgroene, droge grassen en 
sagebrush-struiken in een gebied van enkele 
vierkante kilometers. De bodem bestond uit 
lava. Planten van elke leeftijd waren aanwe
zig. Al bij een eerste nadere observatie was 
het mij duidelijk dat ik hier te maken had 
met een nog onbekend taxon van Pediocactus. 
De habitus van de volwassen planten, 20 tot 
25 cm hoog en een diam eter van 10 cm, met 
lange donkerbruine tot zwarte m idden- 
doorns, duidde in eerste instantie op Pedio
cactus nigrispinus. Bij vergelijking van jonge 
exemplaren en vooral van de bloemen houdt 
de gelijkenis op. De bloemkleur is perzik- 
kleurig tot lichtroze. De planten bloeien van 
begin to t m idden mei. De donkerbruine tot 
zwarte m iddendoorns overlappen elkaar 
niet, w aardoor de bloem zich ver openen 
kan. De m iddendoorns ontstaan pas aan 
2-3-jarige planten, terwijl bij het type de 
m iddendoorns al op kiemplantjes zijn te 
zien.
De zeer geïsoleerde groeiplaats ligt met zijn 
1200-1250 m hoger dan de groeiplaatsen 
van Pediocactus nigrispinus. De planten 
groeien daar in grote droogte, 150-200 mm 
neerslag per jaar, veel wind, hete zomers met 
tem peraturen tot 35 °C en hoger, winters 
met extreem lage tem peraturen, to t -20 °C, 
en lange perioden met vorst. Helaas vond ik 
vele zieke en dode planten, die ten offer 
waren gevallen aan wildvraat en lar
ven.
Ter ere van de grote cactusonderzoeker Bill



Pediocactus nigrispinus 
FH 11 in Midden-Oregon. 
Foto's (beh. SEM-opnamen) 
van de schrijver.

Pediocactus nigrispinus 
FH 17, Priday Ranch, 
Oregon.

Pediocactus nigrispinus 
FH 50.0 in Midden- 
Washington.
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Pediocactus nigrispinus 
FH 55.0.1 in Midden- 
Washington

Pediocactus nigrispinus 
beastonii FH 19.1, White 
Sage Flat, Oregon
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Pediocactus nigrispinus 
beastonii FH 19.1, White 
Sage Flat, Oregon



Beaston, Lake Oswego, Oregon, noem ik dit 
taxon Pediocactus nigrispinus var. beastonii.

Pediocactus nigrispinus var. beastonii 
Hochstatter var. nov.
Lichaam bolvormig, later iets verlengd, 
blauwachtig, lengte 20 cm, zelden tot 25 
cm, diameter 10 cm, zelden groter, enkel
voudig. Tuberkels 0,8 cm lang, 0,4 cm hoog, 
0,2 cm breed. Areolen op het midden van 
de tuberkels, witviltig, 0,3 cm lang, 0,2 cm 
breed. De afstand tussen de areolen 
bedraagt 1-1,5 cm. Randdoorns 12-20, wit 
met bruinige punt, 1,5 cm lang; nieuwe 
doorns roodachtig of wit. Middendoorns 
7-10, zwart, soms aan de basis bruin en 
naar de punt toe zwart, tot 2,5 cm lang, tot 

0,5 cm dik.
Knoppen verschijnen rondom de schedel 
aan de bovenrand van het areool en zijn 
roodachtig van kleur. Bloem trechtervor
mig, tot 2 cm lang, tot 3 cm doorsnee, per- 
zikkleurig tot lichtroze; buitenste 
perianthbladeren 1,4 cm lang, 0,4 cm 
breed, glad; binnenste perianthbladeren 
1,6 cm lang, 0,6 cm breed, lancetvormig, 
roze o f bruinachtig; meeldraden in kransen 
aan de binnenzijde van de bloembuis; 
helmhokken gelig, 0,3 cm lang; stamper 1,4 

cm lang, geel; stempel 0,2 cm lang, geel. 
Vrucht vlezig, bij rijpheid roodachtig, verti
caal openend, rond, tot 0,8 cm diameter; 
10-30 zaden per vrucht.
Zaad grijs, met knobbeltjes, 2,8-3,0 mm 
lang, 2,2-2,4 mm hoog, 1 mm breed, hilum- 

lengte 1,3 mm.
Vindplaats: White Sage Flat, Oregon, VS, 
op 1200 m hoogte gevonden door de auteur 
op 17 mei 1987 en voorzien van zijn veld- 
nummer FH 19.1. Om te voorkomen dat de 
planten op de vindplaats worden uitge
roeid, is alleen bij deponering van het ho- 
lotype de precieze vindplaats aangegeven. 
Holotype gedeponeerd in Herbarium 
Hamburgense, onder nummer FH 19.1.

Een tweede veldnummer met betrekking tot 
deze variëteit is FH 19.2, vindplaats White 

Sage Flat, op 1200 m.

Zoals vermeld is deze variëteit vernoemd 
naar Bill Beaston. Zonder twijfel is hij de 
beste kenner van dit taxon. Hij woont niet 
ver van White Sage Flat (in Portland) en 
bestudeert de populaties al sinds zijn jeugd. 

Hij was het dan ook die de planten heeft 
ontdekt. Het merendeel van de kennis over 
dit geslacht in de staten Oregon en Wash
ington in het boek van Benson is van zijn 
hand. Op diens verzoek heeft hij Prof. Rauh 
uit Heidelberg naar verschillende groei

plaatsen begeleid.

Pediocactus nigrispinus var. beastonii 
Hochstatter var. nov.

Corpus simplex globulare, postea paulo elonga- 
tum, glaucescens, 200 mm et raro ad 250 mm 
altum; 100 mm et raro plus diametro est.
Tubera 8 mm longa, 4 mm alta et 2 mm lata sunt. 
Areolae mediis in apicibus tuberum 3 mm lon
gae et 2 mm latae, albomentosae sunt; 10-15 mm 
inter se distant.
Spinae centrales 7-10 nigrae sunt, saepe in basi 
brunneae et in acumen nigricantes, ad 25 mm 
longae, ad 5 mm crassae; marginales 12-20 albae 
acumine brunnescenti, ad 15 longae; spinae 
novae rubrescenter albae sunt.
Gemmae circum verticem apparent in parte 
superiore areolarum et rubescentes sunt; flos 
infundibuliformis ad 20 mm longus et 30 mm 
diametiens est, persicinus, subroseus; petala exte
riora integra ad 14 mm longa et 4 mm lata sunt; 
interiora ad 16 mm longa et 6 mm lata brunneos- 
center rosea, lanceolata sunt; stamina in coronis 
in pariete interiore receptaculi insita; antherae 3 
mm longae flavae sunt; pistillum 14 mm longum 
flavum est stigmatibus 2 mm longa et flava. 
Fructus carnosus, in maturitate rubescens, glo
bosus, 8 mm diametro et ad perpendiculum ape
ritur; continet 10-30 grana.
Semina 2,8-3,0 mm longa, 2,2-2,4 mm alta et 1 
mm lata sunt; testa grisea tuberculata est; hilum 
1,3 mm longum est.
Holotypus depositus in Herbario Hamburgensi 
sub numero FH 19.1.
White Sage Flat, Oregon, USA, in altitudine 1200 
m 17.05.87.
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SEM-opnamen van het zaad
van Pediocactus nigrispinus beastonii



Cultuur
De kweek van deze planten  is zonder grote 
problem en. Jonge p lanten groeien goed in 
een goed doorlatend  substraat en een 
gedoseerde watergift, onder im itatie van de 
natuurlijke om standigheden. De groei is 
echter wel langzaam. De gegevens die aan 
deze publicatie ten grondslag liggen, heb
ben betrekking op mijn huidige kennis van 
de p lanten op hun groeiplaatsen. Zeker ver
bergt de natuur nog verdere populaties van 
d it interessante geslacht.

Bill Beaston, Lake Oswego, Oregon, VS, Dr. Gün- 
ter Hentzschel, Institu t für Allgemeine Botanik 
u n d  Botanischer G arten, H am burg en H orst 
Künzler, Beien, New Mexico, VS, bedank ik ha r
telijk voor de vele tips en kritische discussies. Dr. 
G erhart Frank, H irschberg-Leutershausen 
bedank ik voor de REM-opnamen, Drs. J. Theu- 
nissen, Oud-Gastel voor de Latijnse diagnose en 
Ludwig Bercht, H arm elen voor de vertaling.
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Pediocactus nigrispinus 
beastonii FH 19.2, White 
Sage Flat, Oregon
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Kenmerken van P. simpsonii, P. nigrispinus en P. nigrispinus beastonii

P. simpsonii P. nigrispinus P. nigrispinus beastonii
Vorm bolvormig tot enigszins 

verlengd, afgeplat tot 
ovaal, enkel, soms groe- 
penvormend

bolvormig, later ver
lengd, ovaal, enkel of 
groepen vormend

bolvormig, later iets ver
lengd, enkel

Kleur licht- tot donkergroen, 
grijs

donkergroen tot grijs
groen

blauwachtig groen

Grootte tot 20 cm hoog, tot 15 
cm doorsnee

tot 30 cm hoog, tot 15 
cm doorsnee

tot 25 cm hoog, tot 10 
cm doorsnee

Randdoorns 10-35, tot 1,8 cm lang, 
witgrijs, crèmekleurig

10-30, tot 2 cm lang, 
lichtgrijs, roodachtig, 
bruinachtig

12-20, 1,5 cm lang, wit

Middendoorns 4-12, tot 2 cm lang, 
roodachtig, bruin, goud
geel, onderste deel soms 
crèmekleurig, zelden 
zwart

6-12, tot 3 cm lang, 
krachtig, lichtrood of 
donkerbruin tot bijna 
zwart

7-10, 1,5 cm lang, zwart, 
onderste deel soms 
bruinachtig

Vorming middendoorns aan 2-4jarige planten enkele weken na kieming aan 2-3jarige planten

Bloemvorm trechtervormig, enigs
zins klokvormig

trechtervormig trechtervormig

Doorsnee bloem tot 2,5 cm tot 4,5 cm tot 3 cm
Bloemkleur licht- tot donkerrttze, 

gelig wit, bruinachtig, 
groenig

licht- tot donkerroze, 
geel

perzikkleurig, lichtroze

Zaad grijs tot zwart, 1,5-3 mm 
lang, 1,2 mm breed

grijs, 3,5-3,8 mm lang,
1,2 mm breed, 2,5-2,8 
mm hoog

grijs tot donkergrijs,
2,8-3 mm lang, 1 mm 
breed, 2,2-2,4 mm hoog

Biotoop sagebrush-vlakte, pijn
bomen en jeneverbes
struiken, prairie en 
grassteppen

sagebrush-vlakte sagebrush-vlakte

Hoogte 1500-3200m 400-900 m 1200-150m

WALTHER HAAGE f
O ns bere ik te  h e t b e rich t d a t o p  22 ap ril W alther H aage op  92-jarige leeftijd  is 
overleden . In  h e t au g u stu sn u m m er zal w orden  ingegaan  op  de  m an  d ie  zo 
veel heeft b e tekend  v o o r de  succu len ten liefhebberij.

D e redac tie



AYLOSTERA FULVISETA RAUSCH

Ton Pullen

H et afgebeelde plantje is 4 cm in d iam eter 
en 3 cm hoog. H et spruit vanuit de basis en 
kan zo groepen vorm en. H et lichaam is 
donkergroen, de spiraalsgewijs lopende 
ribben zijn in knobbeltjes opgelost en de 
areolen zijn bruin . De bedoorn ing  is in  de 
nieuwgroei roodbru in , la ter verblekend to t 
geelbruin. De doorns, die moeilijk in ra n d 
en m iddendoorns zijn te scheiden, worden 
to t 12 mm lang. De p lant m aakt in zijn 
geheel een bruinachtige indruk. Dit is ook 
in overeenstem m ing m et de naam , die door 
W aker Rausch voor deze soort is bedacht. 
Fulviseta betekent zoveel als ‘m et bruingele 
borstels’.
De bloem en, die in verhouding to t andere 
soorten uit dit geslacht relatief weinig 
bloem blaadjes en een vrij lange bloem buis 
hebben, zijn rood van kleur. De gele helm- 
draden  en helm knoppen en de gele stem 
pels zorgen ervoor, dat de bloem en een geel 
‘hartje’ krijgen. De bloem en w orden 3-4 cm 
in diameter.
Deze soort is afkomstig u it Bolivië, waar hij 
volgens opgave bij Padcaya op 2200 m 
hoogte groeit.

Sommige onderzoekers hebben het 
geslacht Aylostera ingedeeld bij Rebutia. Men 
kan dus ook de naam  Rebutia fulviseta 
tegenkom en. (Noot Red.: Dit is de tegen
w oordig algem een geaccepteerde naam).
In onze verzamelingen bloeien deze p lan
ten in het voorjaar. Op zonnige voorjaars
dagen, w anneer de knoppen zichtbaar 
worden, kunt u de p lan ten  lekker nevelen, 
m aar m oet u n ie t te veel water geven. Na de 
bloei dienen de p lan ten  rijkelijk te worden 
begoten. H et substraat m oet niet teveel 
hum us, m aar vooral m inerale bestanddelen 
bevatten.
Ook in lavagruis kan m en deze p lanten 
goed kweken. In  dat geval schrom pelen de 
p lan ten  in de w inter wat meer, m aar dat is 
in het voorjaar snel weer ingehaald. Bij cul
tuu r in zo’n zogenaam d inert substraat is 
het van belang om zo nu en dan wat voe
ding toe te d ienen.
Aylostera fulviseta is in  om loop onder de 
veldnum m ers R319 en R583.

(Met d ank  aan  de h eer D. A bbenes voor het contro leren  

van de determ inatie.)

Aylostera fulviseta 
Foto van de schrijver

107



MESEMS, HET KWEKEN WAARD (2)

Aat de Vries

Uiteraard heb ik groep twee allesbehalve 
volledig behandeld. Toch ga ik nu over op 
groep drie: de ultrasucculenten.
Ik begin met het geslacht Lithops. Kijken we 
op de plant, dan zien wij eigenlijk niet de 
bovenzijde van de twee bladeren, waaruit 
hij bestaat, maar de onderzijde. We moeten 
het botanisch zien: de plant is ontstaan uit 
twee tegenoverstaande bladeren. Deze heb
ben in de loop van de evolutie - om hun 
totale oppervlakte te verkleinen en beter de 
droogte van hun omgeving te weerstaan - 
hun stand veranderd van liggend tot recht
opstaand. De bovenzijde van de bladeren 
kwam tegen elkaar te liggen en is alleen bij 
doorsnijden van de plant nog als zodanig 
herkenbaar. Maar men moet wel een bar
baar van het zuiverste water zijn om bereid 
te zijn zo’n prachtig kleinood door te snij
den!
De ontwikkeling is echter wel aardig te vol
gen als we een paar planten op een rij zet
ten. Kijk bijvoorbeeld naar Pleiospilos met 
spreidende bladeren, Argyroderma met bla
deren die meer sluiten o f geheel gesloten 
zijn, Lithops divergens die nog duidelijk twee

wijkende bladeren bezit en L. aucampiae, die 
het klassieke beeld vertoont van een geheel 
vergroeid bladpaar, met een spleet in het 
midden. Een opmerking om misverstand te 
voorkomen: de genoemde planten vormen 
geen botanische of fylogenetische reeks. De 
één heeft zich dus niet uit de ander ontwik

keld.

Grote mannen
Misschien is de ontdekking van Lithops niet 
iedereen bekend. Gedurende een ontdek
kingsreis in dejaren 1811 - 1815 in het toen 
nog volkomen onbekende noorden en oos
ten van de Kaapprovincie ontdekte William 
John Burchell op 14 september 1811 de eer
ste lithops. Hij dacht te maken te hebben 
met een vreemd gevormde steen, maar tot 
zijn grote verwondering was het een plant. 
Hij beschreef hem als volgt: ‘Plant, stam- 
loos, omgekeerd kegelvormig, van boven 
recht afgeknot, met onduidelijke vlekken’. 
Die beschrijving werd in 1824 gepubliceerd 
onder de naam Mesembryanthemum turbini- 
forme (=  tolvormig).
Driejaar daarvoor had Haworth (naar wie

Lithops helmutii



Lithops bromfieldii insularis 'Sulphurea' Foto's Keesv.d. Linden

de haw orth ia’s zijn genoem d) aan de hand  
van de tekening van Burchell de p lant 
onder dezelfde naam  gepubliceerd. De u it
splitsing van het geslacht Mesembryanthe
mum in onder andere Lithops, Conophytum 
en vele andere had toen nog niet plaats 
gevonden. De oorspronkelijke p lant is 
teloor gegaan. Ruim een eeuw later werd de 
p lant - althans dat dacht m en - weer terug
gevonden. N.E. Brown, verbonden aan de 
Kew G ardens (Londen), werkte aan een 
nieuwe rubricering  van de mesems en had 
aan dr. l.B. Pole Evans verzocht om in het 
gebied waar Burchell zijn p lan t had o n t
dekt, de Zand Valley in de omgeving van 
het latere Prieska, nasporingen ernaar te 
verrichten. W ant de beschrijving van 
Brown week kenm erkend a f  van die van 
Burchell. Brown zegt: „vlak aan de top zon
der vlekken”. Deze tweede p lan t - m aar dat 
was een andere dan Burchells vondst - 
kreeg dus ook de naam  Mesembryanthemum 
turbiniforme, la ter Lithops turbiniformis. 
N aspeuringen van Cole ter plaatse leverden

als resultaat op dat op geen enkele kaart 
van de Kaapprovincie de Zand Valley 
voorkwam en de groeiplaats van Burchells 
vondst zo goed als zeker volkomen vernie
tigd was; dat overigens in de omgeving 
ongeveer 50 km noordelijk  en 50 km zuid
westelijk van Prieska drie soorten lithops 
voorkwamen: L. hallii, L. verruculosa en L. 
aucampiae. W aarschijnlijk heeft Pole Evans 
L. aucampiae n aar Brown gezonden. De 
naam  Mesembryanthemum of Lithops turbini
forme is kennelijk fout, zodat de vondst van 
Burchell een nieuwe naam  m oet krijgen. 
De verw arring gaat nog geruim e tijd voort. 
Nam en als Sir Joseph D alton Hooker, 
Alwin Berger, G. Schwantes en dr. Rudolf 
M arloth dragen het h unne bij to t de ver
w arring o f oplossing ervan. Uiteindelijk 
komt de p lant van Burchell o f eigenlijk van 
Pole Evans (!) te voorschijn onder de naam 
Lithops hookeri.
Wie zal het ons kwalijk nem en dat waar 
zulke grote m annen als Pole Evans, Brown 
en Schwantes dwalen, wij ook wel eens
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Lithops otzeniana

m oeilijkheden hebben om planten  ju is t te 
benoem en.

Tabellen
In ons land traden  De Boer en Boom, in te r
nationaal erkend als grote deskundigen, op 
de voorgrond. Zij hielden zich m eer dan 30 
ja a r  bezig m et de bestudering van Lithops, 
zoals Cole d it in Zuid-Afrika deed. Toch 
zijn ze het in vele gevallen oneens m et 
elkaar. Dat begint eigenlijk al m et de beant
w oording van de vraag: wat is een soort? 
Volgens De Boer is een soort een p lant, die 
zich in kenm erkende eigenschappen on d er
scheidt van alle andere soorten (uit de 
omgeving) en die na generaties doorkwe
ken onveranderd  u it zaad terugkom t. Cole 
m erkte echter op dat planten  die bij De 
Boer de status van variëteit gekregen had 
den, op de standplaats voorkomen tussen 
de oorspronkelijke soort en bij het kweken 
van grote aantallen planten  regelmatig 
terugkwamen tussen de andere. Dan m ag 
die variëteit dus niet als afzonderlijk taxon 
worden erkend, m aar als standplaatsvorm

binnen de soort. De Boer was voor zijn stu
die afhankelijk van de toezending van p lan
ten en zaad van vrienden, die in  Zuid- 
Afrika werkzaam waren. Cole heeft het 
voordeel dat hij woonachtig is in Zuid- 
Afrika en de gelegenheid heeft aangegre
pen honderden  standplaatsen te bezoeken, 
planten  en zaden mee te nem en en dat hij 
b ijzonderheden kon waarnem en, die voor 
De Boer verborgen bleven. H oe het ook zij, 
wat we bij cactussen kennen, komt ook bij 
lithops voor. P lanten verhuizen van het ene 
geslacht naar het andere; soorten  worden 
ondersoorten , variëteiten krijgen de status 
van soort...
En, echt m aar één voorbeeld: Rudolf H eine 
geeft in 1986 als synoniem van Lithops 
localis: Mesembryanthemum locale, Lithops peer- 
sii en Lithops localis var. terricolor; Cole zegt 
d r ie ja a r  later dat de ju iste  naam  L. terricolor 
is.
Er bestaan drie determ inatietabellen, van 
De Boer en Boom, Fearn en Boom. Maar 
Cole zegt daarm ee niet overweg te kunnen. 
In zijn nieuwste boek geeft hij naast uitne-



m ende fo to’s van alle soorten en variëteiten 
een beschrijving. M aar een determ inatie- 
tabel ontbreekt.
Regelmatig zaai ik lithopszaad van een 
mengsel. Ik vind het prachtig  om al die ver
schillend gevormde en getekende p lanten 
zich te zien ontwikkelen en ik probeer ze op 
naam  te brengen. Ja, m et behulp van die 
d rie tabellen. Je  hoeft helemaal niet ver
baasd te zijn, als je  bij één en dezelfde p lant 
uitkom t op drie verschillende nam en. Even
min d a tje  na bestudering van afbeeldingen 
en beschrijvingen m oet zeggen: nee. Tegen 
alle drie! Vaak koop ik dan.de zaden op 
naam  om de daaru it opkom ende p lanten te 
kunnen vergelijken met de eerder uit het 
gem engde zaad opgekom en planten. Na 
drie of vier ja a r  ben je  er dan achter d a tje  
het goed had. Soms. O f fout natuurlijk!

Geel en wit
Er bestaat een opvatting dat er eigenlijk 
m aar twee groepen Lithops bestaan: geel- 
bloeiende en witte. O ndertussen is echter 
gebleken dat sommige geelbloeiende ook 
zijn gevonden met witte bloemen. Die 
opvatting blijkt dus niet houdbaar, nog 
afgezien van het feit dat de bloem kleur 
botanisch geen scheidend kenmerk is van 
soorten.
W aaraan herkent m en eigenlijk een soort? 
Aan de vorm van het lichaam van terzijde 
gezien; o f van bovenaf gezien. Aan de vorm 
der beide bladeren: zijn ze gelijk of onge
lijk. Aan de breedte en diepte van de spleet. 
Aan de tekening van de bovenzijde en wel 
aan de volgende elementen: de aan- of 
afwezigheid van vensters, van doorzichtige 
puntjes, van eilanden en schiereilanden, 
aan de aan- o f afwezigheid van groeven en/ 
of gekleurde lijnen, aan de kleur van al deze 
genoem de elem enten en van de buiten
zijde. Dit alles is behoorlijk vaag, zodat 
m ensen die tientallen ja ren  studie van 
Lithops hebben gemaakt nog de grootste

m oeite hebben om het eens te w orden over 
een naam. En al te dikwijls w orden de des
kundigen onderling  het n iet eens...

Cultivars
Ik ga niet p roberen - als ik het al zou kun
nen - u aan de hand  van al deze gegevens 
p lanten te beschrijven. Trouwens, ook zon
der de naam  te kennen is het mogelijk van 
de p lanten te genieten: van hun kleurvaria- 
ties grijs, geel, bruin, roze, rood, groen, 
paars to t nagenoeg zwart toe. Alle kleuren 
komen voor.
Ook de vorm speelt bij het herkennen een 
rol: bladeren gelijk of ongelijk van vorm, 
samen een ovaal of een rondje vorm end, 
gapend of gesloten, m et een vlak oppervlak 
of ju is t bol.
Bij sommige soorten - heel bekend is 
Lithops optica cv. Rubra - is de kleur sterk 
afwijkend. Die cv. Rubra - veel gezocht door 
liefhebbers - is prachtig rood. Er is ook van 
L. meyeri een rode vorm bekend: /.. meyeri cv. 
Hammeruby. D aarnaast zijn er ook groene 
en geelgroene vormen. De bekendste is mis
schien Lithops fulviceps cv. Aurea. A ndere 
zijn L. aucampiae cv. Betty’s Beryl; L. bromfiel- 
dii var. insularis cv. Sulphurea; L .julii cv. Ful- 
lergreen; L. salicola cv. Malachite. Er zijn er 
nog meer, m aar ik had me voorgenom en 
niet met nam en te smijten.
Van die afwijkende vorm en is soms niet 
m eer dan één exem plaar beschikbaar, ter
wijl er twee nodig zouden zijn om de vorm 
voort te kweken. D oor de grote kunde van 
kwekers is n a ja ren  - sporadisch - zaad op 
de m arkt verschenen. Al deze vorm en wor
den botanisch als cultivars beschouwd. Dat 
wil zeggen dat ze zijn ontstaan doo r de 
bekwaamheid van kwekers. O nderzoek 
heeft uitgewezen dat de afwijkend 
gekleurde vorm en als vorm en van albi
nism e m oeten worden gezien. Dat geldt 
ook voor de w itbloeiende gele lithops.
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H et verschijnsel mim icry heeft ook m et het 
uiterlijk te maken: het is zoals bekend de 
grote overeenkomst in kleur en/of vorm van 
een soort - p lan t o f d ier - m et d ie w aarop zij 
groeien of leven. Vele lithopssoorten 
komen zo zeer met het gesteente of gesteen- 
tegruis waarop zij groeien overeen, dat zelfs 
geoefende plantenzoekers dagen bezig zijn 
op plaatsen, waarvan zij zeker zijn dat ze er 
voor m oeten komen, alvorens zij ze vinden. 
Zo was Pole Evans een week lang bezig voor 
hij L. turbiniformis vond. Cole, die zoals 
gezegd honderden  groeiplaatsen bezocht, 
schrijft dat hij vaak zes keer o f vaker een 
gebied bezocht waarvan bekend was dat 
een soort d aa r voor m oest komen voor hij 
het eerste exem plaar vond. H et opvallende 
is dat als dat eerste exem plaar eenmaal is 
gevonden, het oog plotseling num m er twee, 
drie, enzovoorts ontdekt.
Slechts enkele soorten groeien tussen afge
ronde kiezelstenen van kwartsiet o f zand
steen, bijvoorbeeld L. vallis-mariae en L. 
terricolor (op somm ige groeiplaatsen). De 
planten geven hun aanwezigheid pas bloot, 
als m en op handen  en knieën het terrein  
verkent. Daarbij komt, dat in tijden van 
droogte de p lan t zicht terugtrekt o n d er de 
oppervlakte. De wind blaast zand en stof 
erover en het vinden w ordt nog een stuk 
moeilijker. H et is een uitstekende m anier 
om dorstige vijanden te m isleiden en in een 
vijandelijke omgeving te overleven. H et ver
schijnsel van mim icry heeft de m ens altijd 
gefascineerd. Nog altijd is de discussie niet 
verstomd. Bescherm t een p lant zich, is de 
vraag, een vraag die in het januarinum m er 
1990 van Succulenta nog doo r Verheulpen 
en H ernagsteen is opgeworpen. Zij stellen: 
„Dit m echanism e w ordt doo r de liefheb
bers nogal eens verkeerd begrepen. Vaak 
hoort men vertellen dat deze of gene p lant 
zich aangepast heeft aan een bar milieu of 
dat de p lant deze o f gene eigenschap o n t
wikkeld heeft. Dat is natuurlijk  een foute

redenering. De p lant op zichzelf doet u ite r
aard  niets.” Dat is wel heel definitief uitge
drukt. Ik denk dat de p lant - of liever 
gezegd de soort - m inder passief is en zich 
in de loop van ettelijke generaties aanpast 
aan de om standigheden. Dit u iteraard  b in 
nen het raam  van het aanwezige genetische 
m ateriaal. Ik acht dit een beeld dat beter 
past bij een wereld, die w ordt bewoond 
doo r bezielde wezens.

U it het bovenstaande blijkt dat de p lanten 
groeien tussen brokkelig gruis. D oor het 
gebrek aan groene massa in de woestijn en 
halfwoestijn en de grote droogte is er geen 
hum usvorm ing. Sommigen beschouwen 
hum us als vergif en zweren bij een m ineraal 
groeim edium  dat licht zuur is, hoewel er 
u itzonderingen zijn: lithops groeiend op 
kalk of een kalkrijke ondergrond  (L.julii en 
L. ruschiorum: pH  9,5!). L. salicola groeit 
zoals de naam  al doet verm oeden in een 
zoutpan. Er is zelfs een soort, die regelm a
tig w ordt bevloeid door de Oranjerivier, 
m aar als ze langere tijd onder water staan, 
ro tten  ze ongetwijfeld weg.

Afrikaans
Prof. Cole, die al m eerdere m alen ter 
sprake is gekomen, vond zijn vakgebied niet 
in de botanie, hij doceerde aan de Universi- 
teit van W itw atersrand in de talen van de 
oorspronkelijke Afrikaanse volksstammen. 
H et Afrikaans levert al aardige volksnamen 
op zoals: beeskloutjies (hoeven van dieren), 
bokspoortjies (sporen, p renten  van geiten), 
toontjies (teentjes). M aar fraaier maken de 
inheem sen het. H et lijkt een wat sexistisch 
volkje. Met enige schroom  noem  ik: ’honde- 
klootjes’, ’paardeballen’, ’m eidenkontje’, 
m aar ook ’ingew anden-borrelaar’, om dat 
zij na het nuttigen ervan nogal wat inwen
dig lawaai veroorzaken. H ier eindigt mijn 
les in de Bantoe-talen.



Cultuur
Tot slot nog iets over de verzorging van 
lithops. Het zijn gelukkig zomergroeiers. 
Zijn er dan ook wintergroeiers? Jazeker. 
Zuid-Afrika ligt ten zuiden van de evenaar. 

Als het bij ons zomer is, is het daar winter. 
Op de natuurlijke standplaats treden groei 
en bloei op in de maanden dat het bij ons 
herfst en winter is. Sommige mesemsoor- 
ten houden bij de verhuizing naar onze 
contreien vast aan hun cultuur. Zij hebben 
dit gemeen met andere allochtonen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Conophytum, Gib- 
baeum en Ophthalmophyllum. Voor de cultuur 
is dat van groot belang. In Haage komt op 
bladzij 165 een tabel voor waarop de tijd 
van groei en bloei van de voornaamste 
mesemgeslachten is aangegeven.
Globaal kan men zeggen dat de groei van 
Lithops begint in april en eindigt in 
oktober/november. Dan breekt de rusttijd 
aan. In die periode mag in het geheel geen 
water worden gegeven. Aan het eind van de 
rustperiode verdrogen de bladeren tot een

flinterdun vliesje; de zich daarin bevin
dende stoffen en sappen gebruikt de plant 
om onder dat vliesje twee, soms tweemaal 
twee, nieuwe bladeren te vormen. Pas als 
die vliesjes volkomen leeg en droog zijn, 
mag worden begonnen met het toedienen 
van water: eerst nevelen om de vorming van 
haarwortels te bevorderen. Het is beter 
enkele malen tijdens het groeiseizoen ruim 
water te verstrekken dan vaak een beetje. 
Ook op de natuurlijke standplaats komen 
buitjes niet vaak voor: als het regent zijn het 
vaak flinke stortbuien.
De grond bestaat bij mij uit één deel 
gewone potgrond, één deel scherp zand en 

één deel rulle klei, van molshopen verza
meld. Overigens houd ik, luie kweker als ik 
ben, van lithops omdat je  ze haast nooit 
hoeft te verpotten. De massa van waarde- 
volle bestanddelen, opgehoopt in het blad- 
paar, gaat immers van jaar op jaar over in 
het nieuwe. Ook bemesten doe ik schanda

lig weinig.

Glottiphyllum album



BORZICACTINAE
2. OROYA PERUVIANA

Oroya’s zijn, in tegenstelling to t cleistocac- 
tussen, wél typische hooggebergteplanten. 
Ze groeien rond  de 4000 m hoogte in de 
grassteppen van de Peruaanse Andes (de 
Puna). In M idden-Peru, in de C ordillera 
Blanca, komt één soort voor, terwijl de ove
rige soorten (hoeveel is op d it m om ent nog 
niet duidelijk, vermoedelijk slechts één) een 
heel stuk zuidelijker hiervan groeien, onge
veer van La Oroya in het noorden  tot Cuzco 
in het zuiden. Tussen de noordelijke soort, 
O. borchersii, en de zuidelijke soort, O. peru- 
viana met zijn variëteiten en vormen, ligt 
een gebied van ongeveer 300 km waar geen 
oroya’s zijn gevonden. We spreken dan, net 
als bij Cleistocactus, van een disjunct areaal. 
Over de oorzaak hiervan kan men slechts 
speculeren. Een voor de hand  liggende oo r
zaak kan gelegen zijn in het klim aat gedu-

Rob Bregman

rende de laatste ijstijd. In het algemeen ver
schuiven tijdens koude perioden de 
groeiplaatsen van gebergteplanten naar 
lager gelegen streken. Een vóór een ijstijd 
aaneengesloten areaal van een soort kan 
daardoor in een aantal deelarealen u iteen
vallen. W anneer het klim aat weer warm er 
wordt, kan de soort weer zijn oorspronke
lijke areaal bezetten, m aar d it hangt in 
hoge m ate af van de verspreidingscapaciteit 
van de betreffende soort. Deze is bij oroya’s 
slecht ontwikkeld, de zaden bezitten geen 
speciale inrichtingen om ver van de ouder- 
p lant terecht te komen. Tijdens de laatste 
ijstijd (ongeveer 50.000 to t 10.000ja a r  gele
den) is vooral de Andes van M idden-Peru 
sterk vergletsjerd geweest zodat in grote 
delen helemaal geen plantengroei, laat 
staan groei van oroya’s mogelijk was. Blijk-

Oroya peruviana Foto van de schrijver



baar is 10.000ja a r  voor Oroya te kort om het 
aaneengesloten areaal van vóór de laatste 
ijstijd te heroveren. De naam  Oroya is afge
leid van de industriestad La Oroya ten oos
ten van Lima hoog in de oostelijke 
Cordillera van Peru, waar de eerste planten  
werden gevonden. Deze werden door 
K. Schum ann in 1903 beschreven als Echi- 
nocactus peruvianus. In 1922 werd voor deze 
p lan t het genus Oroya in het leven geroepen 
door Britton en Rosé.
O roya’s zijn bolvorm ige p lan ten  die vrij 
groot kunnen worden, zo’n 15 cm in doo r
snee. O p de geknobbelde ribben staan 
smalle areolen met een m eer o f m inder 
kamvormige bedoorning. De bloem en zijn 
karakteristiek voor het geslacht: kort (zo’n 
20 mm lang) en breed, rozerood of geel. De 
vrucht is een holle, droge, geelachtig 
gekleurde bes. W anneer de zaden rijp zijn, 
ontstaat aan de basis van de vrucht een 
rond  gat w aardoor de zaden uit de vrucht 
vallen. De zaden zijn zwart, ongeveer 1,5 
mm lang en breed en enigszins glanzend.
De zaadhuid is van putjes voorzien doordat 
de hoekpunten van de cellen zijn ingezon
ken. H et hilum  is even groot als de breedte 
van het zaad en is wit van kleur, in tegen
stelling to t Oreocereus, waarvan de zaden 
een bruin hilum  hebben.
V rucht en zaad lijken sterk op die van Oreo
cereus het is daarom  waarschijnlijk dat Oroya 
en Oreocereus nauw m et elkaar zijn verwant. 
H et Andesgebergte heeft betrekkelijk 
recent (ongeveer 2 m iljoen ja a r  geleden) 
hoogten van 4000 m eter bereikt, zodat we 
m oeten aannem en dat Oroya na die tijd is 
ontstaan.
Gezien de natuurlijke groeiplaatsen ligt het 
voor de hand  dat oroya’s ’hard ’ m oeten 
worden gekweekt, dat wil zeggen ’s zomers 
veel frisse lucht en zo zonnig mogelijk,
’s winters koud m aar u ite raard  wel vorstvrij. 
In de warme kas hebben ze het dus eigenlijk 
veel te benauwd en een plaats in de platte

bak of de ro tstu in  is aan te bevelen. In de 
rotstuin m oet m en in een koude natte 
zom er wel oppassen dat de wortels niet 
wegrotten. Tijdens langdurig  slecht weer 
dus een glasplaatje of iets dergelijks boven 
de planten  aanbrengen.
Men h o o rt nog wel eens klachten dat 
oroya’s weliswaar heel m ooi zijn, m aar dat 
ze slecht bloeien. Dat is gedeeltelijk waar;
O. borchersii is inderdaad  een slechte 
bloeier (vind ik sowieso een lastige klant) 
m aar O. peruviana is, mits op bloeibare leef
tijd, niet moeilijk to t bloei te brengen. Wel 
du u rt het lang voordat m en u it zaad een 
bloeibaar exem plaar heeft gekweekt, want 
oroya’s bloeien pas op gevorderde leeftijd 
en bovendien groeien ze vrij langzaam. Dat 
zijn waarschijnlijk de twee belangrijkste 
redenen  dat ze com mercieel weinig interes
sant zijn. Men ziet ze dan ook weinig aange
boden. Bij de betere cactuskwekers zijn ze 
echter toch wel te vinden.

Literatuur
R. Slaba - Die G attung Oroya, eine E inteilung 
m it Kom prom issen - Kakteen und  andere  Sukku- 
lenten 38: 48-52; 70-73 (1987).
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HET ENTEN OP PERESKIOPSIS
Kees Goorden

In de rubriek 'lezers vragen' van septem

ber 1991 werden vragen gesteld over het 

enten op pereskiopsis. We laten hier de 

praktijk zien.

Schema van het enten van grote en kleine 
zaailingen op Pereskiopsis

De hier beschreven m anier van enten han 
teer ik al enkele ja re n  en is puu r gestoeld 
op praktijkervaring. Het percentage gelukte 
entingen ligt hierbij hoger dan 90.

Voorbereiden van de entstam
Ik neem  vanaf begin mei kopstekken van 
pereskiopsis van 4 a 5 cm. Zo’n stek laat ik 
twee dagen drogen. D aarna wordt hij opge
pot in een potje van 5,5 cm en in een 
kweekbak m et kap geplaatst. Dan wordt 
flink water gegeven. Na ongeveer een week 
is de stek beworteld en begint hij te 
groeien. De pereskiopsis blijft to t het enten 
in de bak staan.

i!
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Boven: De luchtvochtig
heid moet na enten op 
Pereskiopsis in het begin 
hoog zijn.

Onder: Schema van de 
opstelling van een enting 
op Pereskiopsis in een 
broeikasje.

Enten van zaailingen en spruiten van 2 tot 
5 mm
Als de gestekte pereskiopsis een hoogte van 
10 cm heeft bereikt, laat ik de wortelkluit vrij 
droog worden, anders droogt bij het enten 
het snijvlak niet, doordat de pereskiopsis 
sap op blijft geven. De pereskiopsis w ordt op 
5 cm afgesneden, het afgesneden stuk laat ik 
weer bewortelen zoals eerder

beschreven. H et kontje van de te enten  zaai
ling of spruit w ordt nu afgesneden en de ent 
w ordt op de pereskiopsis geplaatst, en wel 
zodanig dat de vaatbundels elkaar raken. 
H et snijden doe ik m et een scheermesje, dit 
w ordt m eerdere m alen gebruikt. H et wordt 
wel regelm atig gereinigd met alcohol. H et 
enten gebeurt bij een luchtvochtigheid van 
60 % of hoger. Na het
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plaatsen van de ent wordt hierop druk uit
geoefend. Op kleine enten doe ik dit door 
middel van een plastic plaatje van 1 mm 
dik, 5 mm breed en 100 mm lang. Op gro
tere enten met behulp van een glasplaatje 
van 2 mm dik, 5 mm breed en 100 mm lang.

Het enten van zaailingen tot 1.5 mm
Het enten van deze zaailingen gebeurt op

bijna dezelfde manier als bij grotere zaai
lingen. Hier wordt echter alleen het topje 
van de pereskiopsis afgesneden en op de 
geplaatste ent een zeer lichte druk uitge
oefend door middel van een plastic strip of 
plantenetiket. Bij zeer kleine enten van 0,5 
mm wordt geen druk uitgeoefend. Bij zeer 
kleine enten en andere enten waar geen 
druk op wordt uitgeoefend, moetje met 
meer mislukkingen dan normaal rekening 
houden.
Het enten gebeurt in een bak op een roos
ter, onder het rooster is water gesprenkeld. 
Na het enten wordt de bak afgedekt met 
een glasplaat zodat de entlingen onder 
gespannen lucht staan, dat wil zeggen dat 
de luchtvochtigheid hoog is, 80 % of meer. 
Het glazen of plastic plaatje wordt na twee 
dagen verwijderd, de entling wordt daarna 
nog vijf dagen onder gespannen lucht 
gehouden, dus in totaal na één week wordt 
de entling in de kas geplaatst en krijgt hij 
water.
Na in de kas te zijn geplaatst begint de 
pereskiopsis na ongeveer twee weken zij- 
scheuten te maken. Op dat moment begint 
ook de ent te groeien. De zijscheuten aan de 
pereskiopsis nemen we weg om de groei 
van de ent te bevorderen. Groeit de ent 
niet, dan is de enting waarschijnlijk 
mislukt. Je  kunt nog twee weken wachten en

Boven:
Geënte Sulcorebutia 
cochabambina in maart, 
na overwintering 
Foto's van de schrijver

Onder:
Na een paar jaar heeft 
men al flinke planten



Boven:
Pelecyphora pseudopecti- 
nata op Pereskiopsis, twee 
jaar na het enten

Onder:
Bij deze doorgesneden Pele
cyphora pseudopectinata is 
heel mooi te zien hoe de 
vaatbundels zijn vergroeid

zit er dan geen groei in, dan is de enting 
zeker mislukt.

Opstelling van de geënte planten
Het overwinteren van de entlingen op 
pereskiopsis gebeurt bij mij gewoon in de 
kas. Ik plaats ze hoog, zodat ze wat warmer 
staan. Mijn kachel staat afgesteld op 8 °C, 
waar de pereskiopsis staat is het dan 10 a 
12 °C. Bij een koude periode daalt hier de 
temperatuur naar 8 °C, deze lagere tempe
raturen worden door pereskiopsis goed 
verdragen. Ook wordt de potkluit niet 
vochtig gehouden. Toch krijg de plant van 
onder af wel eens water, gemiddeld drie
maal per winter, afhankelijk van het indro
gen van het geheel. De blaadjes van de 
onderstam verschrompelen en vallen af bij 
koudere overwintering en in het voorjaar 
zijn rimpels van het indrogen zichtbaar. 
Maar als in maart de kas goed wordt ver
warmd door de zon en de pereskiopsis 
water krijgt, dan zuigt het stammetje zich 
vrij snel vol en gaat weer prima aan de 
groei. Er is natuurlijk ook wat uitval, ruim 
geschat is dit ongeveer 10%. Uitval komt 
het meeste voor bij late entingen. Bij entin
gen van 1 cm en groter is er praktisch geen 
uitval. Ideaal is overwinteren bij 15 °C, 
waarbij de wortelkluit niet mag uitdrogen.

Dan blijft de entling iets doorgroeien en de 
blaadjes blijven netjes aan de plant zitten. 
Maar nogmaals: dit is niet noodzakelijk. Let 
op: planten die niet tegen lagere tempera
turen kunnen, verdragen dit ook niet als ze 
op pereskiopsis zijn geënt.

Het vervolg
Als de ent groot genoeg is, wordt de peres-
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kiopsis onder de ent afgesneden en bewor- 
teld. Je kunt ook de pereskiopsis zo diep in 
de grond plaatsen dat de en t de grond 
raakt. Dikwijls heeft de en t op de peres
kiopsis al wortels gemaakt. Moeilijk te 
bewortelen soorten  en soorten  die norm aal 
een penw ortel hebben, w orden overgeënt 
op een definitieve onderstam . Als van een 
overgeënte cactus nog een kontje op de 
pereskiopsis is blijven zitten, dan is er grote 
kans dat d it gaat spruiten. Dus niet m eteen 
weggooien, m aar even afwachten of dit 
gebeurt. Hoe lang een pereskiopsisenting

IN DE KAS

Sommige planten moeten af en toe eens 

voor het voetlicht worden gebracht, 

anders blijven ze een onopvallend 

bestaan in onze overvolle verzamelingen 

leiden.

kan blijven staan weet ik niet, ik heb er die 
het al v ijfjaar u ithouden. Dit komt echter 
om dat ik geen tijd heb gehad om ze over te 
enten. N orm aal staan ze bij mij nooit lan
ger dan d r ie ja a r  op pereskiopsis.
Tot zover m ijn m anier van enten op peres
kiopsis; ik had met het schrijven van dit 
artikel niet de in tentie om het wiel opnieuw 
uit te vinden, doch wilde slechts ervaringen 
aan het pap ier toevertrouwen, zodat andere 
cactusliefhebbers h ier hun voordeel mee 
kunnen doen.

Ben Krijnen

H ebt u dat nou ook? Van tijd to t tijd ga ik 
graag eens op bezoek bij een andere lief
hebber. Na de eerste begroeting en wat kof
fie of fris, afhankelijk van de tijd van het 
ja a r  en de dag, gaan we dan vol verwachting 
naar de kas. De gastheer of-vrouw 
benieuwd naar de reacties, ik benieuwd 
naar wat ik te zien zal krijgen. Maar een
maal in de kas valt het een beetje stil. En 
toch: de kas is welgevuld (vaak zeer welge
vuld), de p lanten zijn gaaf en zien er 
gezond u it en het geheel maakt een goede 
indruk. M aar toch valt het gesprek wat stil. 
Hoe komt dat?
H et probleem  is dat we eigenlijk niet goed 
weten waar we m oeten kijken. Onze verza
m elingen bestaan al gauw u it vele h onder
den, zo niet u it nog veel m eer planten. 
Cactussen en ook de meeste andere succu
lenten zijn nou eenm aal niet zo groot en we 
hebben allemaal de neiging een flinke ver
zam eling aan te leggen, o f we nu gespeciali
seerd zijn in een bepaald geslacht o f in 
planten  u it een bepaald gebied, o f dat we 
m eer een algem ene verzameling hebben.
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W-Duitsland

Tel.: 02431 - 73956 Fax: 02431 - 4495

- %V'.'

CACTUSKWEKERIJ

DECOSTER
Conterdijk 2,

8630 Veurne/België. 
Tel. 058/31.46.78 
Fax. 058/31.52.74

1000m2 bloeiende 
cactussen en succulenten 
zeer ruim sortiment 
geen plantenlijst noch 
verzending

DOUG A N D  V iVi ROWLAND,
200 SPRING ItOAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND MK42 8ND.

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST



Mededelingen & Verenigingsnieuws
BESTUURSVACATURE

Op de laatst gehouden ledenvergadering bleek, 

dat ons bestuurslidJ. de Wael, wegens persoon
lijke redenen, zich toch niet meer verkiesbaar 

kon stellen.

De heer J. de Wael beheerde de BELGISCHE 
BELANGEN, waarbij hij naast de belangenbe
hartiging van onze Belgische leden, tevens Succu

lenta vertegenwoordigde in het 
Samenwerkingsverband Vlaamse en Neder
landse Cactusverenigingen (SVNC).

Voor hem zoeken wij een ander Belgisch lid, die 
de belangenbehartiging van de Belgische leden 
voor haar/zijn rekening gaat nemen, zo mogelijk 

aangevuld met andere bestuurstaken.

Daar de Belgische belangen binnen Succulenta 
en de Nederlandse belangen bij het SVNC niet 
altijd parallel behoeven te lopen, overweegt het 
bestuur een (extra) bestuurslid met deze taak te 
belasten. Ook hiervoor dus een vakature.

De vrouwelijke leden zijn naar ons gevoel binnen 
het bestuur wat ondervertegenwoordigd. W ij 
zouden het dan ook toejuichen, wanneer tenmin

ste een van de beide vakatures door een vrouw 
vervuld zou kunnen worden. U kunt voor meer 
informatie schrijven o f  gewoon even een belletje 
plegen met Uw Voorzitter o f  de Secretaris.

Joop van Alten.

NIEUWE LEDEN

Kakt. Gesellschaft Gesch. St. Postfach 1337 2882 
Brake BRD

Borcht L. v/d Veldonkstraat 202 3120 Tremelo 
BELGIE

Krawinckel J. Loerstraat N6 3680 Maaseik 
BELGIE

Hecke A.M. Montet et Bouxal 46210 
Latronquiere FRANKRIJK

Malek Mw H. Rue A li Belahouane 39 8100 

Jendouba TUNESIE
Six F. Perrinagestraat 13 8530 Harelbeke BELGIE 
Azienda Agricola Garden Cact V ia G. Lanfranca 

5 Gavara-ag- ITALIË
Vreese M. de Leeuwerikstraat 26 9840 De Pinte 

BELGIE
Brouwer F. Oldengaarde 14 1083 TJ Amsterdam 
V liet R. v/d W ipm olen weg 193 1333 GK 

Almere-Buiten
Visser N. Stationsweg 12 1471 CL Kwadijk 
Hovestad M. Schoolmeesterstr. 55 1502 T V  

Zaandam
Feenstra W. Seb.Lentenweg 179 1602 EH 

Enkhuizen
Mieldijk Mw J. Dahliastraat 105 1782 ME 

Den H elder
Vooren J.C. van Vloedlijn  49 1791 H K  Texel 
Kerkhoven IJ J. Inder Nederlanden 66 1946 

AB Beverwijk
Roodenburg G. van Speykstraat 240 2161 V T  

Lisse
Veenhoven R.J. Da Costastraat 48 2321 AP 

Leiden
Bassie Mej. B. Wognumstraat 30 2547 TP  Den 

Haag
Ewijk C.R. Polderdreef 28 2911 PD N W  Kerk ad 

IJssel
Pieterse M. Bachplein 496 3122 KR  Schiedam 
Lenselink B. Steendiep 5 3142 LN  Arnemuiden 
Schoonderwalt R. van Florestanhof 43 3816 SP 

Am ersfoort
Kienstra F. Uilenbroeklaan 47 4006 PM 

Doetinchem
Pol M. v/d Westvoortstraat 26 4671 CE 

Dinteloord
Teurlincx C.A. Joh. de Witstraat 27 4812 KB 

Breda
Bastianen W.S.M. W. Pastoorstraat 31 4881 BN 

Zundert
Helm  mej. M. v/d Schilderstraat 301 5251 MB 

Vlijmen
Sheridan G. Mesdagstraat 40 5613 GN 

Eindhoven
Custers Dhr. Kesselstraat 38 6004 T Z  Weert 
Breukers-Reemers Mw Klaproosstraat 6 6035 BG 

Ospel
Linnartz G. H. de Grootstraat 7 6164 EJ Geleen 
Rutten RJ. Stationsstraat 30 6166 CB Geleen 
Severens W.B. Ge Water, A  48 6451 CD Schinveld 
Neijenhuis-Peters Mw A.G. Weissenbruchstraat 6 

6717 V W  Ede
Dolleman P. Frans Halsweg 25 7004 A A  

Doetinchem
Brouwer J. Industriestraat 176 7553 CW  Hengelo 
Hagen G. Laan v/d Bork 440 7823 RK Emmen 
Peeters G.K.N.M. Davenschot 34 8141 BD Heino



1 A fd e ling sn ieuw s

A fd . A chterhoek.
11 Juni, nabespreken tentoonstelling, vragen
uurtje  en d ia’s.
9 ju li "Dia’s van een O rchideeenkw eker” H. Wig- 
gers

A fd . A rnhem .
11 Jun i, le  keuring van de zaailingen verder H r 
Tanzer.
13 Juni, kasbezoek bij mevr van Die, L unteren.
24 ju n i Avondbezoek Kwekerij van W orkum te 
Herveld
4 ju li Kasbezoek bij Mw van D oorn  te Loenen en 
de Fam. Venema te Beekbergen.
Plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
d o rp ” ach ter het pan d  F loralaan 18 in W agenin- 
gen A anvang  20.00 uur.

A fd . Brabant-België.
26 ju n i Dialezing d o o r M. Prestle.
Plaats: H orteco.de Bavaylei 119 Vil- 
voordeA anvang 20.00 uur. «•

A fd . Delfzijl e .o .
4 Jun i, H r Pullen ho u d t een lezing over Pyre- 
neeënflora.
Plaats: G roene W eide,Snelgersm astraat 
15A ppingedam A anvang  19.30 uur.

A fd . Dordrecht.
20 ju n i p lantenbeurs, V oorstraat west te D or
drecht.

A fd . Drenthe.
6 Juni, Reis van alleen de afdeling.

A fd . Eindhoven.
6 ju li Cactussen, d o o r P. Melis
Plaats: ”De Leeuw”,Provincialeweg 102,Veldho- 
ven.Aanvang 20.00 uu r

A fd . Flevozoom .
15 Jun i, ru ilbeurs sam en m et de afd Gooi- & 
Eem land
Plaats: G roen van Prinstererschool,Verkeersweg 
51,Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.

A fd . Fryslan.
Plaats: Zalencentrum  Tivoli.Huizum erlaan 
59,Leeuwarden. A anvang 19.30 uur.

A fd . Gooi- en Eem land.
11 ju n i lezing d o o r de  hr. Rubingh.
Plaats: G rote zaal van Goede Herderkerk,Sim on 
Stevinweg 146,ingang Lieve de Key- 
laan,Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

A fd . Gouda e .o ..
18 Jun i, Lezing d o o r H r E. Piens, van zaad tot 
bloem , Parodia’s.
Plaats: ’”t B randpun t” Turfm arkt 58.Gouda. A an
vang 20.00 uur.

A fd . 's G ravenhage e .o .
23 ju n i G. U bink over de ervaringen van een kwe
ker m et cactussen.
Plaats: G rote zaal sporthal "Zuidhaghe”,Melis 
Stokelaan 1201,Den
Haag. Aanvang 20.00 uur.

A fd . Groningen.
18 Jun i, kasje kijken.
Plaats: Bovenzaal van de H ortus de  W olf in
H aren. Aanvang 19.30 uur.

A fd . Den H elder e .o .
13 Juni, Om zwervingen in cactusland d o o r P. van 
Veen.
Plaats: K antine van de Gemeentelijke Plantsoen- 
dienst,Soem bastraat 83,Den Helder. Aanvang 
13.45 uur.

A fd . H oeksew aard.
11 ju n i Bingo Avond

V

A fd. Nijm egen.
9 Juni, bezoek aan de Botanische Tuin Overloon.
7 ju li kasbezoek.
Plaats: O pleidingscentum  ’t Vanck,Energieweg
19,Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.

A fd. Rotterdam .
29 ju n i H r Bertram : "Bezoek Exotica te Huckel- 
roven”

A fd . Utrecht.
11 ju n i Chili en de lente d o o r dhr. Goossens.



Afd. Voorne-Putten en Rozenburg.
13Juni, afdelingsreisje, d it keer n aar Cock Groot 
Scholten.
Plaats: H et Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 5 te 
Vierpolders. Aanvang 19.30 uur.

Afd. West-Brabant.
Plaats: café rest. ”De L inden”,Markt 82,Etten- 
Leur.Aanvang 14.00 uur.

Afd. West Friesland.
13 ju n i Exursie n aar het W estland.

Leuchtenbergia.
13/14 ju n i Tentoonstelling, Schoolstraat 44 te 
Schilde
17 ju li In eigen verzameling d o o r C. Luwel.
21 augustus over rebu tia’s
Plaats: D ienstencentrum ,Schoolstraat
44,Schilde.Aanvang 20.00 uur.

Diversen

Verslag van de vooijaarsbijeenkomst van de 
STUDIEGROEP VAN SUCCULENTA

Afd. Ysselstreek.
26ju n i Uitzwerm avond in Deventer
Plaats: Fa van Rijn & zn, M anegestr 3, Deventer.
Aanvang 20.00 uur

Afd. Zuid Limburg.
2 Juni, Rotsplanten d o o r H r J. L inden. 
Plaats: G em eenschapshuis,H oofdstraat 
12,Schim m ert A anvang  19.30 uur.

Afd. Zwolle.
13 Jun i, excursie n aar Lent en  omgeving. 
Plaats: C entrum  voor Tuinbouw onder- 
wijs,Prinses M argrietstraat 2,Zwolle. Aanvang 
19.30 uur.

NIEUWS \A N  ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN.

Aylostera.
12 Juni, Cactuskwekers van Europa.
31 ju li Jaarlijkse barbecue, M olenstraat 23 te 
Hofstede.
Plaats: Refter van de Stadsschool Vredeplein te 
Aalst. Aanvang 20.00 uur

Cactusweelde Noorderkempen.
18Juni, D iavoordracht over Mexico deel II door 
H r W. Dams.
16 ju li Diskussieavond en in te rne  p lantenruil. 
Plaats: lokaal "Vogelzang”,Miksebaan 25,Bras- 
schaatA anvang 20.00 uur.

Grusonia.
12 ju n i, Epifytische cactussen door Jan  Delaet, te 
Torhout.
Aanvang 20.00 uur.

O p  zaterdag 21 m aart 1992 vond de vooijaarsbij
eenkom st van de studiegroep plaats in H eerde bij 
de familie H. de Looze.
9 Leden hadden bericht van verhindering  gezon
den, e r waren 8 leden aanwezig: Mw H. de Jong 
en de H eren H .de Looze, P.Melis, A.B.Pullen,. 
H .Rubingh, R.van Veldhuizen, B.Zonneveld en 
H.G.Krijnen.
R ond 10 u u r arriveerden de bezoekers en werd 
eerst een bezoek gebracht aan de prachtige col
lectie cactussen en vetplanten in de kassen van de 
gastheer.
Na de opening  d o o r voorzitter Ton Pullen, werd 
door hem  het geslacht Acanthocalycium bespro
ken. In 1903 beschreef Schum ann Echinocactus 
spiniflorus, die later de typeplant van het 
geslacht is geworden, m erkw aardig, want d it is 
tevens de  zeldzaamste soort, e r  w ordt nooit zaad 
van aangeboden. Vervolgens beschreef Spegaz- 
zini in 1905 Echinocactus th ionanthus en E. 
chionanthus. H et kenm erk zou o.a. zijn: schubjes 
onderaan  de bloem buis, n aar boven langzaam 
overgaand in stekels.
In 1921 delen B ritton  en Rosé deze planten in bij 
Lobivia en in 1935 in troduceert Backeberg dan 
het geslacht Acanthocalycium. Hij noem t 11 
soorten m et A. spiniflorum  als typeplant Donald 
zegt dan  in 1975: ”Er zijn slechts 4 soorten: A. 
spiniflorum , A. th ionanthum , A. griseum  en A. 
andreanum . De rest zijn variëteiten.”
Tenslotte schrijft Rausch in 1985 over deze p lan 
ten. Hij vindt, d a t ze to t het geslacht Lobivia 
behoren  en dat e r twee soorten zijn:
Lobivia spiniflora m et de variëteiten: klimpe- 
liana, violaceia, peitscheriana en m acrantha. 
Lobivia th ionan tha  met de variëteiten: brevis- 
pina, m inuta, e ry trantha, catarm acensis, chio- 
nan tha, ferrarii en aurantiaca.
Ton Pullen voelt nog het m eest voor de visie van 
Rausch.
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Zoekt u iets bijzonders?
Wat denkt u dan van de volgende 
greep uit onze voorjaarslijst?

2174 ARROJADOA rhodantha ! .............................................................................. a’sa.0 sn
6106 BOMBACOPSIS cubensis [6,5-9] .................................................................. o «M OTO
0879 CERARIA namaquensis t t ........................................... ..................................  ’ ’
4459 CORALLOCARPUS spec.cf.epigaeus, M aungu,Kenia................................4 .50- ,

2189 DISCOCACTUS horstii ! # .........................................................................
3285 EPITHELANTHA micromeris ! # ...................................................................b,UU-/,W
0953 IPOMOEA kituiensis,Kabamet,Kenia |6,5-9] .............................................. 5,00-750

1793 LEUCHTENBERGIA pnncipis ... ..................................................................... 4’«K7 00
3110 NEOLLOYDIA macdowellii ! |6 ,5-9] ....................................................  • ’ ’
2516 OBREGONIA denegrii @ ............................. ........................................... ... • •
1560 TURBIN1CARPUS lophophorioides @ ’ ’
2850 UEBELMANNIA pectinifera ! [9] # .......................................................  10,00-11,00

De volledige lijst wordt u op aanvraag gratis toege
stuurd. Maar zelfs dan weet u nog niet alles, want vele 
soorten staan daar niet op vermeld omdat we er maar 
enkele stuks van te koop hebben. En dat zi jn nu juist 
v aak de "lekkere hapjes" en de grotere exemplaren. 
De kas is zowel per auto als met openbaar vervoer 
uitstekend te bereiken. I  bent iedere zaterdag welkom 
v an negen tot v ier uur.

Frans Noltee, Rotterdamseweg 88. Zvvijndrecht.
Tel. 078 - 124200.



Verschillende leden hadden p lanten  m eegeno
m en, we zagen o.a. A canthocalicium  violaceum, 
A. klim pelianum , A. peitscherianum , A. glaucum 
en A. chionanthum .
Bij voorbeelden van kruisingen toonde H enk 
K rijnen een hybride, voortgekom en uit Lobivia 
densispina X L. winteriana.

Rik van Veldhuizen liet interessante kruisings
producten  van E uphorbia zien en betoogde, dat 
m en door hybriden m eer te weten kan komen 
over de planten. Van Euphorbia ho rrida  had hij 
zeer m ooie kruisingsproducten: com pacte p lan 
ten m et een m ooie blauwachtige kleur. Ook een 
kruising van Turbinocarpus m acrochele X Pele- 
cyphora pseudopectinata m et als resultaat: zeer 
fraaie zaailingen.
Ben Zonneveld toonde d ia’s van zijn experim en
ten m et kruisingen. We zagen Rebutia krainziana 
in 3 kleuren, Rebutia senilis eveneens in 3 kleu
ren  en voorts kruisingen van Cham aecereus sil- 
vestrii, Phyllocactus, Echinopsis en Crassula.

Als laatste agendapunt werden de w interharde 
p lan ten  besproken d o o r H enk de Looze en Peter 
Melis en w aar kon dat beter worden gedaan dan 
in de  kas. Buitengewoon interessant is, hoe H enk 
de Looze experim enteert m et een koude - en een 
openluchtkas. We zagen d aar o.a. staan O pun- 
tia ’s, Lewisia’s, C oryphanta vivipara en Pedio- 
cactus sim psonii. Voorts een prachtige collectie 
Sclerocactus, o.a. S. polyancistrus, S. wrightiae, S. 
sp inosior en S. wipplei, waarvan veel planten 
m et knoppen, die b innenkort zullen gaan 
bloeien.

H et was een zeer interessante studiedag, die 
om streeks 15.00 uu r werd beëindigd. De vol
gende bijeenkomst zal worden gehouden op 
Zaterdag 26 septem ber 1992 (onder voorbehoud) 
bij de familie B.B. Krijnen in Eindhoven.

H.G. Krijnen, secretaris studiegroep 
Prof. Struyckenlaan 14,
3741 EZ Baarn. Tel. 02154-18724

Evenementenkalender 1992

t/m  11 o k to b e r FLOR1ADE

ju n i T uinenm aand in de Provincie 
Utrecht, aandacht voor prach
tige tu inen van kastelen en 
buitenplaatsen. Info bij de 
lokale V.V.V. en 030-801100.

6  Ju n i 7e Nederlands-Belgische 
Asclepia-dag in dom ein de 
Locht te Duffel, België. Info in 
het Aprilnum m er.

6 Ju n i 5e Leidse cactusbeurs, info in 
het A prilnum m er.

6-1 4  ju n i Cactus- en Succulententen
toonstelling in de Botanische 
Tuin Overloon, info in het 
aprilnum m er.

6-8  ju n i Show Vogelspinnen en W an
delende Takken, H ortus te 
H aren.

7 Ju n i Tentoonstelling ver. 
Cactusweelde- 
N oorderkem pen, België

7 Ju n i Jaarlijkse ruilbeurs van 
C actusvrienden-Lim burg, info 
bij H r P. T heunis, België 
011-428321.

13 Ju n i Cactus- en vetplantenruilbeurs 
op  het terre in  van de kwekerij 
van Kees en M artine Bos. Voor 
info 02269-2694.

13-14  Ju n i Succulenten ruil- en verkoop
beurs in de Botanische Tuin te 
Overloon. Info in het A pril
num mer.

13-14  Ju n i Tentoonstelling van Leuchten- 
bergia in het D ienstencen
trum , Schoolstr.44 te Schilde.

13-14  Ju n i O pendeurdagen bij v.d. 
Abbeele.J. Jacobs, H. Jacobs en 
Pihay. Info bij Willy Pihay, Bel
gië 016-699844.

20-21 Ju n i Ruil- en verkoopbeurs ver. 
Aylostera te Aalst, België.

28 Ju n i 11e O pendeurdag  van ver. 
Grusonia. Info bij HrJ.Keirse 
België 050-824660.

28 Ju n i O pendeurdag  bij leden van de 
ver. Leuchtenbergia. Info bij
H r F. Hofkens, St Jobsesteen- 
weg 93,2930 Brasschaat.



1-2 Aug Opendeurdagen ver. Aylostera, 
België. Info bij Hr J. Keymeu- 
len 053-705371

23 Aug Grote ruilbeurs van de afd 
West- Brabant, info juninum-
mer.

29 Aug Succulentenbeurs van het Oos
ten in de Hanzehof te Zut- 
phen. Info in het
Aprilnummer.

5 Sept Cactus en vetplantenmarkt afd 
Nijmegen, info juninummer

5-6 Sept. Europese Landen Konferentie, 
info juni nummer.

9-20 sept Hortusdagen
3 Okt Succulentenbeurs van het 

Noorden te Zuidlaren, info in 
het Aprilnummer.

21-25 O kt Breda Flora, grote bloemen
tentoonstelling in de Grote 
Kerk te Breda. Info bij Mevr 
Weller 076-714210.

U  bent nog geen lid  

van een afdeling?

Bel eens met de secretaris, 
hij kan u vertellen 

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

J. van ALTEN 
04930-11807

B E Z O E K  
S U C C U L E N T A  

O P  D E  F L O R IA D E  

10 april tot 11 oktober

Bloemen- en plantentuin

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

Zaterdag 20 juni open dag en plantenliefhebbersmarkt

Naast het succulentarium zijn een aantal andere kassen te bezichtigen.
Tevens wordt een liefhebbersmarkt georganiseerd, waaraan een aantal plantenlief- 
hebbersverenigingen en -groepen deelnemen.
Aanwezig zijn o.a. Succulenta, Asklepios, Liefhebbers van rotsplanten, fuchsia’s, 
vleesetende planten, Pelargonium ver., Bonsai ver. Orchideëen ver., Oranjerie ver. en 
KMTP. Een aantal van deze mensen hebben ook planten voor de verkoop bij zich.

Het evenement vindt plaats op ons bedrijf op Laantje 1 in Werkendam van 9 tot 17 uur.

CACTUSKW EKERIJ
STRO UCKEN

Ouddorp 12, 5954 BD Beesel (L)

CACTUSSEN
T E  K O O P  G E V R A A G D

E n ke le  s tu ks , za a ise ls , g eh e le  co lle c tie s . 
C a c tu s fa n a a t h ee ft e r  vee l vo o r over!
J .F .A . W orte lboe r, M e e r en  V a a rt 360,
1068 LH  A m s te rd a m , te l. 020 -6191055

Voor particuliere verkoop zijn wij van 
maart tot september op zaterdag 

geopend van 9-16 uur.

TE KOOP GEVRAAGD
Bent U genoodzaakt, om w elke reden dan ook, 

uw cactusverzam eling van de hand te  doen, 
neem  dan contact op  met:

Gerrit Melissen, Korenm olen 9,
3738 W L M aartensdijk, 03461-3366.



Beurzen & Tentoonstellingen

AFDELING WESTBRABANT
Grote ruilbeurs op 23 augustus 1992 in Café ”de 
Linden, Markt 82 te Etten Leur.

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse suc
culentenbeurs van ’s morgens 10.00 uur tot ’s 
middags 16.00 uur
Heeft U planten over, die U op de beurs wilt rui
len o f verkopen, dan kunt U gratis tafelruimte 
bespreken bij de heer van Vlimmeren, tel 01652 - 
15309.

Tot ziens op 23 augustus in Etten Leur!

15e INTERNATIONALE CACTUS - EN VET- 
PLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 5 september 1992 houdt de afdeling 
NIJMEGEN voor de 15e maal haar jaarlijkse 
cactus- en vetplantenmarkt. Ook dit jaar wordt 
de markt gehouden in de zalen van het Kolping- 
huis te Nijmegen (circa 5 minuten lopen van het 
centraal station).
Deze markt biedt niet alleen een ideale mogelijk
heid aan iedere succulentenliefhebber om plan
ten te ruilen o f tegen een redelijke vergoeding 
aan te schaffen, maar is ook de gelegenheid bij 
uitstek, om contacten met andere liefhebbers te 
leggen o f te versterken. Uit het oogpunt van 
natuurbescherming wordt van standhouders ver
wacht, 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 kosten zal van volwassen 
bezoekers ƒ  1,— entree worden geheven. 
Reservering tafels:
Tafels kunnen worden gehuurd a ƒ  5,— per strek
kende meter tot een maximum van 4 meter. Voor 
iedere meter meer betaalt men ƒ 10,—. Er is in 
totaal 120 meter beschikbaar.
Reservering binnenland: door overmaking van 
het juiste bedrag op postgirorekening 1914156 
t.n.v. Succulenta afd. Nijmegen te Herpen. 
Reservering buitenland: telefonisch op een van 
onderstaande telefoonnummers.
Reservering geschiedt op volgorde van binnen
komst.

Voor nadere inlichtingen hunt U bellen:
Th. Heijnsdijk tel 080-220130 of met P. Giep- 
mans, tel 08894-14269.

EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1992
Deze zal dit jaar worden gehouden op 5 en 6 sep
tember 1992 op het inmiddels bekende adres in 
BELGIE; om precies te zijn:
DE DUINSE POLDERS, Ruzettelaan 195 te Blan
kenberge. (Dit is de kustweg tussen Zeebrugge en 
Blankenberge)

Het weekend is een uitstekende gelegenheid om 
Uw cactus- en vetplantenvrienden uit binnen- en 
buitenland te ontmoeten. Zoals van ouds is er tij
dens het weekend een plantenbeurs.

Ook worden er weer interessante lezingen gege
ven, te weten:
Zaterdag: Mw Susan Carter Holmes — Succu

lenten uit Tanzania 
Dhr Rebmann —  Zuid Afrika, Nami
bië, Tshbuabwe.
Dhr Bebelmann, gastspreker uit Bra
zilië.

Zondag: Dhr Rosenberger — Sulcorebutia.
Dhr Jonkers o f Mw Carla Wolters.

De prijzen voor deze konferentie zijn hetzelfde 
gebleven als in het vorig jaar. Tot ziens op de ELK 
op 5 en 6 september 1992.
Voor inschrijving z.o.z.

RUIL - EN VERKOOPBEURS
Tijdens het weekend van de ELK wordt er 
natuurlijk weer een planten ruil- en verkoop
beurs gehouden. Zowel liefhebbers als handela
ren worden de beurs toegelaten, echter op 
voorwaarde dat ze zijn ingeschreven als deelne
mer aan de ELK, voor het gehele weekend dan 
wel voor een gedeelte daarvan.

De prijzen zijn als volgt samengesteld:
Liefhebbers betalen voor de eerste twee 
tafels
per tafel (meerdere handelstar.) Bfr 200.- 
Handelaren per tafel o f m2 Bfr 500.-

Toewijzing geschiedt in volgorde van betaling. 
Deze kan enkel geschieden op postrekening nr 
000.0692098.33 van Dhr G. Cools, Adrinkhove- 
nlaan 107, 2210 te Borsbeek BELGIE onder ver
melding van het gewenste aantal meters. Zijn 
tel.nr is 03/3210018.
Ieder is gehouden de Conventie van Washington 
inzake wildplanten na te leven. De ELK commis
sie aanvaardt hiervoor echter geen enkele verant
woordelijkheid.
Tot ziens op de ELK.



INSCHRIJFFORMULIER EUROPESE PRIJZEN Volwas- Kind Kind
LANDENKONFERENTIE 1992 senen 6/11 3/5
terug te zenden aanJ.Linden, Onderste Hele weekend ƒ  110,- ƒ 60,- ƒ  45,-
Wehr 53,6433 LC Hoensbroek, tel. 045 - (studio)
220966, postgiro nr. 1505984. Inschrijven 
is mogelijk tot 1 augustus 1992.

(kamers) ƒ  100,- ƒ  53,- ƒ 40,-

Naam ...................................................... Alleen zaterdag ƒ 20,- ƒ  8,- ƒ  8,- 
(avondmaaltijd)

Adres....................................................... Alleen zondag ƒ  23,- ƒ  11,- ƒ  11,- 
(middagmaal-

Postcode en Plaats................................... tijd)
Verlengd weekend (Vrijdag o f zondag-

Telefoon ... aantal pers.......Kinderen ..... nacht) circa ƒ  85,- per nacht.

Geeft zich op voor: het hele weekend / INSCHRIJVINGEN WORDEN NA ONT-
alleen zaterdag / alleen zondag* (* door- VANGST VAN HET BEDRAG OP
halen wat niet van toepassing is) BOVENGENOEMDE GIROREKENING 

GEBOEKT.

Aangeboden: Tony Mace, 1975. Notocactus, A. 
review o f the genus incorporating Brasilicactus, 
Eriocactus and Wigginsia. ƒ  30,—. G.D. Duursma, 
Cactus-Album, compleet. (Pette’s Album) 
ƒ  125,—. G.D. Duursma, 1935. Onze Cactussen 
ƒ  30,—. G.D. Duursma, 1930. Onze Vetplanten 
ƒ  30,—. Prijzen plus verzendkosten. L. Bosman, 
Ackersdijkstraat 37-C, 3037 VB Rotterdam. Tel. 
010-4671283.

Opgaven voor nr. 4 van 1992 moeten vóór 26 juni 
bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.laan 104, 6721 
AE Bennekom zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie van max. 
6 regels zetten in deze rubriek. Alleen adverten
ties de hobby betreffende worden opgenomen.

Te koop gevraagd: Succulenta jaargang 1987, 
American Cactus & Succulent Journal 1982 t/m 
1988 en British Cactus & Succulent Journal 1981 
t/m 1988. Tijdschriften moeten beslist in goede 
staat verkeren. J.A. Nagtegaal, Postbus 84304, 
2508 AH Den Haag, tel. 070-3520825.

Gevraagd: Indien mogelijk bloeibare planten 
van de volgende cacteeën: Lobivia peclardiana, 
Lob. saltensis, Lob. calochrysea P61, Lob. cai- 
neana, Lob. arachnacantha v. densispina, Paro- 
dia ritterii, Echinocereus subinermis v. aculeatus, 
Echinocereus weinbergii, Acanthocalycium peit- 
scherianum PT 14, Epiphyllum ackermannii en 
Heliocereus amecamensis. F. Akse, Vuurdoorn- 
straat 56,1431 RK Aalsmeer. Tel. 02977-28670.

Te koop aangeboden: wegens beëindiging hobby 
i.v.m. ziekte ongeveer 750 cactussen en vetplan
ten. Bij voorkeur in één koop. H. Hekman, Nie- 
tap, tel. 05905-96319.

Gevraagd: Jacobsen. Lex. o f Succ. Plants 3 v. 
Engels. Verder plantjes te koop gevraagd: Euph. 
bupleurifolia, tuberosa, crispa. Dorstenia gigas, 
crispa. Haworthia maughanii, nigra, vittata. 
Momordica rostrata. Adenia keramanthus, digi
tata. Couvreur Mario, Albert I laan 70, 8620 
Nieuwpoort België. Tel. 058-233987.

Gevraagd: Boek Tolken (Talken) Crassulaceae 
1985 kopen o f lenen om te copiëren o f tip waar 
het te koop is (per verzending). M. Heylens, Van 
Lierdestraat 41, 9470 Denderleeuw, België.

Wegens omstandigheden: kaktusverzameling te 
koop in delen o f in zijn geheel met o f zonder kas. 
Tevens ingebonden jaargangen Succulenta 1966 
t/m 1990. J. Vrijnsen, Kemper 36, 5751 CV 
Deurne. Tel. 04930-14794.



Zelf heb ik, m et een kas van vier bij vier 
meter, m eer dan 1600 po tten  en potjes m et 
cactussen en cactusjes. D aarnaast heb ik 
dan nog eens ongeveer 300 vetplanten.
Geen wonder, dat een bezoeker niet goed 
weet waar hij m oet kijken.
Natuurlijk zijn er in elke verzameling wel 
wat blikvangers die de aandacht vragen en 
leiden to t wat opm erkingen. Wat m ooie 
grote cereussen, een grote Echinocactusgru- 
sonii, een grote, m ooi rood bedoornde fero- 
cactus, bij de m am m illaria’s een groep 
zogenaam de witkoppen en in de bloeitijd 
enkele grootbloem igen bij de no to ’s (Noto- 
cactus uebelmannianus en Notocactus buiningiï) 
en de lobivia’s (Lobiviajajoiana, als je  er toe
vallig bent als hij bloeit). En zo zijn er nog 
wel een paar te noem en. Ook bij de vet
planten  zijn soorten, die wat m eer aan 
dacht trekken: Sommige haw orth ia’s, 
Echeveria laui, Sedum hintonii en dergelijke. 
D aarnaast zijn er echter honderden  of 
m eer naam lozen (figuurlijk gesproken) die 
n im m er in een gesprek aan de orde komen. 
P lanten die op zich, vooral als m en ze eens 
u it het tablet haalt en afzonderlijk bekijkt, 
ware juweeltjes zijn: prachtige p lan ten  in 
vorm, kleur, bedoorn ing  enzovoorts. P lan
ten ook, die bijzonder m ooi bloeien als de 
tijd daar is.

Neem bijvoorbeeld de h ier afgebeelde Noto
cactus winkleri. Tussen de andere no to ’s valt 
hij nauwelijks op. M aar haalt m en hem tus
sen de andere vandaan en bekijkt m en hem 
eens apart, dan ziet m en een wonderlijk 
m ooie plant. Met zijn witte habitus, witwol- 
lige schedel, witte areolen en witte, glazige 
randdoorns w aartussen lilabruine 3 cm 
lange priem ende m iddendoorns staan. Als 
hij dan ook nog gaat bloeien (en dat doen 
deze p lan ten  makkelijk!) met grote klokvor- 
mige bloem en in glanzend citroengeel, dan 
is het helemaal een feest.
Notocactus winkleri is overigens nog niet zo 
lang bekend. Hij werd in 1968 in het D epar
tem ent Tacuarem bo in Uruguay gevonden 
op ongeveer 300 m hoogte, groeiend in 
volle zon in hum us tussen zandsteenrotsen. 
In 1975 werd hij beschreven doo r van Vliet. 
De p lan t h o o rt bij de zogenaam de ’neo- 
no to ’s’; de notocactussen m et harde p rie
m ende dorens en klokvormige bloemen, 
die in tegenstelling to t de andere no to ’s pas 
’s m iddags hun bloem en openen. Notocactus 
winkleri is een van de reuzen van deze 
groep: Hij kan wel 25 cm groot worden bij 
een doorsnee van 11 cm. Zover zijn mijn 
exem plaren nog lang niet: gezaaid in 1987 
zijn het nu m ooie bolletjes van 6 cm, die 
intussen al wel sinds 1990 bloeien.

Notocactus
winkleri
Foto van de schrijver

\



EEN DOORNLOZE WIGGINSIA UIT 
URUGUAY

Norbert Gertoff

Op zijn Braziliaanse reizen komt de 

schrijver op de groeiplaatsen van diverse 

cactussen, waarvan er vele in hun 

bestaan worden bedreigd.

O p 26 m aart 1991 had ik m et m ijn twee 
Braziliaanse vrienden in Itaqui overnacht. 
D aar we in Casa Link een ontbijt zouden 
krijgen, braken we nog bij donker op. Toen 
de zon tegen zevenen opkwam, waren we op 
een vindplaats in de buu rt van de stad, 
waar Notocactus arechavaletai (Speg.)Herter 
(GF 138) en een geelbedoornde vorm van 
Fraileapumila (GF 139) groeiden. Die p lan 
ten zullen daar niet lang m eer staan, want 
m en verdeelt kaf van een in de buu rt gele
gen pelm olen over de velden en rotspla- 
teau’s. Deze laag verstikt alle p lanten. Soms 
steekt m en het langzaam ro ttende kaf in 
b rand. De massa blijft dagenlang gloeien, 
w aardoor de laatste resten natuurlijke vege
tatie w orden vernietigd.

Fazienda
We hadden vantevoren besloten de 180 km 
to t het grensplaatsje Barrao do Q uarai met 
de trein  te reizen. We stopten nog een keer, 
om bij U ruguaiana een zilverachtig u it
ziende Frailea pumila (GF 140) te verzame-
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De doornloze, wibloeiende 
wigginsia uit Uruguay. De gele 
bloem ernaast is van Wiggin
sia (Notocactus) schaeferiana.



GF 141, het grootste 
exemplaar op de 
vindplaats

len. Deze heeft inm iddels donkerbruine 
doorns gekregen.
Ons doel was een fazienda in het uiterste 
zuidwesten van de Braziliaanse staat Rio 
G rande do Sul. D aar heeft Ari Delmo Nil- 
son in opdracht van de botanische tuin van 
Porto  Alegre (hij werkt daar voor de afde
ling arboretum ) in 1990 ongeveer tweehon
derd  bom en van de soort Aspidosperma 
quebracho-blanco bestudeerd. Deze bom en 
horen eigenlijk al to t het uitgestrekte land- 
schap van de A rgentijnse pam pa. Over hun 
verspreiding zal in de kom ende ja ren  wor
den gepubliceerd. De schrale grasvlakten 
tussen de bom en worden door de landeige
naren, die meestal in de grote stad wonen, 
als weiden voor het vee gebruikt. H et was 
herfst, en men was bezig het vee bijeen te 
drijven.
Als m en het landschap bekijkt, lijken er 
geen cactussen te verwachten. Ik had to t nu 
toe de ervaring dat notocactussen alleen in 
steenachtige of rotsachtige terreinen zijn te 
vinden.
De meeste bom en zijn slechts vier to t vijf 
m eter hoog en dicht met doorns bezet. De 
kleur van de stam is zeer licht. Op de weg 
die van de boerderij door de groeiplaats 
loopt, m oesten we ongeveer 800 m naar het 
westen doo r de beek lopen. Ik ontdekte

enkele kogelvormige vogelnesten en twee 
nesten van roofvogels in de bom en.
Daar de bom en relatief ver van elkaar 
staan, is er nog genoeg ru im te voor lage 
struikjes en grasvlakten. Veel insekten 
lopen van hun  nest naa r de planten. 
Daarom verloopt onze route enigszins slin
gerend. Ook slangen schijnen h ier voor te 
komen, want we zagen twee jongen  en één 
volwassen gifslang op de weg.

Doornloos
Tijdens het bestuderen van de bom en heeft 
Ari N ilson in 1990 doornloze planten  o n t
dekt, die hij voor een w igginsiasoort hield. 
Hij stuurde mij via een kennis een exem
plaar en fo to’s van bloeiende p lanten  en 
vroeg om determ inatie  van zijn veldnum- 
m er AN 383.
Ik dacht toen nog dat de witte bloem kleur 
op de foto was veroorzaakt d oo r een slechte 
afdrukkwaliteit. De doornloze habitus van 
de p lanten deed me denken aan Wigginsia 
schaeferiana A braham  & Theunissen 1988. 
Bij mij hebben ook reeds planten  van deze 
vondst van Schlosser gebloeid. Ik kon me 
deze bloem en niet zo goed m eer herinne
ren, m aar wist dat e r ook een vorm van 
Wigginsia schaeferiana m et korte, dikke 
doorns voorkomt. Ik stuurde Ari dus eerst
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Het landschap waarin de 
doornloze wigginsia groeit

een stapel cactusliteratuur en wilde de 
planten  bij m ijn toen al geplande bezoek 
wel eens op de standplaats zien.
De laatste ja re n  zijn er echter nog andere 
op latere leeftijd doornloze vorm en in 
A rgentinië gevonden. Jörg  Pilz m eldde een 
doornloze wigginsia bij Carm en del U ru
guay (Entre Rios, Argentinië). Een O osten
rijkse gym noliefhebber heeft in  het 
noordelijke deel van Missiones dergelijke 
planten  gevonden, die samen met Gymnoca- 
lycium schroederianum groeiden. D aar ook 
h ier bij Barrao do Q uarai bij de wigginsia 
ook nog een gymnocalycium (AN 384, GF 
142) groeit, stuurde ik Ari ook de fotokopie 
van de nieuwbeschrijving van Gymnocaly
cium schroederianum O sten (1941). D aarin 
werd overigens dezelfde begeleidende flora 
vermeld, als d ie w aar het h ier over gaat.
De vindplaats van Gymnocalycium schroederia
num ligt bij Nuevo Melhem aan de Uru- 
guayaanse kant van de Rio Uruguay in het 
departem ent Rio Negro, zuidelijk van Pay- 
sandü.

Tweekoppig
We vonden de gymnocalyciums sneller dan 
de wigginsia’s. Bij terugkeer ontdekten we, 
dat we de auto precies op een groepje 
no to ’s hadden  geparkeerd.

Gymnocalycium GF 142 groeit op zonnige 
plaatsen to t aan de kruin in  de zanderige 
grond, slechts 1 cm van het plantelichaam  
steekt erboven uit. De kleur van de epi
derm is is h ier grijsgroen. A ndere p lanten 
groeien onder struikjes o f tussen hoog gras, 
waar ze een iets donkerdere epiderm iskleur 
hebben en 2-3 cm boven de grond u itste
ken. Jonge p lan ten  hebben 8-9 ribben, de 
grootste 12, en zijn ongeveer 10 cm breed. 
Enkele planten  hadden  al vruchten (maar 
nog zeer klein), andere bloeiden nog. De 
bloem en waren bij ons bezoek nog niet 
helem aal open, het was echter duidelijk te 
zien dat de petalen geel waren. Dat bleek 
later in cultuur ook te kloppen. De areolen 
zijn grijs, slechts 2 mm breed en 5-6 mm 
lang. De 5-7 doorns zijn spreidend, aanlig
gend en in lichte en donkere zones gegroe
peerd. De knop is om gekeerd knotsvormig. 
De bloem  w ordt 6 cm lang, de buis is van 
onderen  smal.
N adat we een kw artier niets anders dan 
gymno’s hadden  gefotografeerd, vroeg ik 
waar de groeiplaats van de wigginsia was. 
„Dat m oet h ie r zijn”, en hij knielde meteen 
bij een dubbelkoppig exem plaar neer. Deze 
was m et een doorsnee van 14 cm de groot
ste die we vonden. We stonden de hele tijd 
m et onze neus bovenop de p lan ten  zonder



dat we ze hadden  gezien. De planten  waren 
to t aan de top met zand bedekt. Dat zand 
was waarschijnlijk kalkhoudend, w ant het 
had een pH van 7,28. De bodem  ligt slechts 
1 a 2 m boven de waterspiegel van de Rio 
Uruguay bij hoogwater.
We begonnen nu  op handen  en voeten naar 
m eer p lanten te zoeken. Na drie kwartier 
maakten we de balans op: we hadden zesen
veertig grotere en zes jonge p lan ten  o n t
dekt. De groeiplaats beperkt zich to t een 
gebied van maximaal 100 m 2. Buiten dit 
areaal was Gymnocalycium schroederianum 
nog wel te vinden.
De kleine p lanten hebben 12-14 ribben. De 
verdikkingen rond  de areolen zijn nog niet 
zo sterk ontwikkeld als bij de oudere exem
plaren. Tot een grootte van ongeveer 3 cm 
hebben de jonge  p lanten  3-5 dunne, sterk 
gebogen doorns, die echter zelden langer 
dan 3 mm zijn. Wellicht waren er nog m eer 
jonge  planten, die misschien onder het 
zand zaten. Enkele ontdekten we pas nadat 
we het zand hadden weggeblazen.
De grootste p lanten  hebben een doorsnee 
van 10 cm en steken maximaal 1 cm boven 
de grond uit. H et lichaam is heel vlak, bijna 
schijfvormig. Het ondergrondse deel is 
omgekeerd kegelvormig, net als bij Noto- 
cactus turbinatus (Arech.)Krainz.
De grote p lan ten  hebben soms zulke sterke 
verdikkingen rond  de areolen, dat m en de 
ribben nauwelijks kan onderscheiden. 
A ndere behouden ook bij het ouder wor
den herkenbare, golvende ribben. De ep i
derm is van de planten  is grijzig olijfgroen. 
Als ze w orden natgem aakt zien de planten 
er korte tijd fris uit. H et lijkt alsof ze een 
dunne waslaag op de epiderm is hebben.
We konden op de groeiplaats geen vruchten 
vinden. Pas na een h a lfjaa r in cultuur 
vorm den twee p lanten rozerode, vlezige 
vruchten in de wollige kop.
D aar Ari de cactussen van zijn geboorte
streek in de botanische tuin van Porto Ale-

gre wilde tentoonstellen (en wij dat goede 
idee ook financieel wilden steunen), wilden 
we enkele grote exem plaren uitgraven. Dat 
was moeilijker dan we hadden gedacht, de 
penw ortel zat to t 25 cm diep in de steen
harde grond. Pas nadat we water op de u it
gezóchte p lan ten  hadden  gegoten, lukte het 
ze m et een lange m achete los te maken zon
der ze te beschadigen.

Bloemen
In het voorjaar had ik al een grote p lant 
gekregen, deze bloeide in Europa van mei 
to t ju li. De bloem en verschijnen binnen 
enkele u ren  tussen het wol van de top, die 
zich in de kas snel had gevormd. In Porto 
Alegre staan de planten  in de regen en blij
ven zoals op de groeiplaats zonder wol in 
de top.
O p de derde dag van de bloei zijn de b loe
m en drie cm lang en 4 to t 5 cm breed. Ze 
zijn witgeel van kleur. O p de foto staat ter 
vergelijking ook een gele Notocactus sellowii 
(Lk. & O JT heun .
O udere p lan ten  vorm en ook onder glas 
geen doorns aan de jonge areolen. Jonge 
p lan ten  hebben in cultuur witte, zeer 
dunne doorns. Ik verm oed dat in de natuur 
de doorns van de p lan ten  doo r het zand 
afbreken. Dat w ordt bevestigd doordat ook 
de daar in het zand groeiende gymno’s 
slechts weinig doorns hebben.
N adat we een filmpje hadden  volgeschoten, 
grondm onsters en herbarium exem plaren 
hadden verzameld, vingen we de terugweg 
aan. H et was m oeilijk om koers te houden. 
Ik plukte nog een paar kleine exem plaren 
van Tillandsia aeranthus (GF 143) van enkele 
bom en, waarop ze hele stam m en bedekten. 
Ari verm oedde nog een andere  groeiplaats 
van de donkere wigginsia langs de Rio U ru
guay. Op deze hete dag wilden we niet nog 
een urenlange zoektocht op  een naburige 
fazienda houden, daar de eigenaar niet te 
bereiken was. Zeer tevreden reden  we even-
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wel naar het dichtstbijzijnde hotel om bij te 

komen.
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CACTOFILATELIE
7. CACTUSSTEMPEL DKG Han Daamen

Nadat Succulenta voor het eerst een stem
pel in omloop heeft gebracht, komt ook het 
Deutsche Kakteen Gesellschaft (DKG) met 
een eerste stempel. Van de vele stempels die 
voor de hereniging van Duitsland op succu- 
lentengebied zijn verschenen, hebben we al 
een aantal de revue laten passeren. Het 
ovale gelegenheidsstempel van de Duitse 
vereniging wordt hier onder de aandacht 

gebracht.
'gé.RLJ N

Deutsche ^  
Kakteen- . 

Gesellschaft ^  ( 
e.V (DKG) J/kJ

13 . - 6.1992
55: 1 0 0 O

Ondanks dat het voor de DKG een jubi
leumjaar is, moeten we genoegen nemen 
met een in één kleur (groen) gedrukte gele- 
genheidsenvelop. Men kan bij het bestellen 
uit drie codes kiezen. Code A staat voor een 
blanco envelop die ƒ 2,15 kost, code BI 
voor een envelop die wordt verstuurd als 
drukwerk (ƒ 2,85) en B2 voor een normale 
brief (ƒ 3,30). Type BI en B2 worden voor
zien van een stempel die op 13 juni 1992 in

Berlijn zal worden afgestempeld. Helaas 
zijn de oplagen nog onbekend.
U kunt dit stempel (eventueel met gelegen- 
heidsenvelop) bestellen bij Joachim Lei- 

pert, ApothekenstraBe 12, D-W 3408, 
Duderstadt, Duitsland en het verschuldigde 

bedrag over maken op Konto nummer 
270.810 Volksbank Duderstadt. Om de 
hoge stortingskosten te omzeilen, kunt u 

ook contact met mij opnemen 
(01650-62843), zodat we gezamenlijk een 
bestelling van type B2 kunnen plaatsen, die 
naar mijn mening filatelistisch het interes

sants is.
BERLIN

Deutsche Kakteen-Geseilschaft



THELOCEPHALA ESMERALDANA

Simon Kooij

In 1956 werd deze zeldzame plant door 

Friedrich Ritter op een van zijn vele rei

zen door Chili gevonden, nabij de mijn 

Esmeralda in het dorre kustgebied. 

Esmeralda ligt in het departement Taltal, 

voor verzamelaars van Chileense cactus

sen een bekend en beroemd gebied, 

want er komt een aantal zeer mooie 

planten vandaan.

Thelocephala esmeraldana is een p lan t die vol
gens R itter’s beschrijving op de typevind- 
plaats bijna is uitgeroeid. Dit komt om te 
beginnen doo r de ezels die in Chili een 
belangrijke rol in de m ijnbouw  speelden en 
na het ineenstorten  van de ertsw inning bij 
gebrek aan een betere oplossing de wil
dernis in werden gezonden. Verder weten 
guanaco’s (wilde lam a’s) de weekvlezige 
p lan ten  op jach t naar voedsel feilloos op te 
sporen. Ze vernietigen de planten  door de 
kop eruit te vreten.
Inm iddels is er doo r andere Chilibezoekers 
nog een aantal vindplaatsen bekend gewor
den, on d er andere Pan de Azücar waar een 
kleinere m aar nog veel sterker spruitende 
vorm  vandaan komt, diverse vindplaatsen 
langs de kust bij Esmeralda en ook in de 
bergketens to t 250 m eter hoogte.

FreBfeinden
De p lant groeit bijna geheel onder steentjes 
en zand. In „Kakteen in Südam erika” (blz. 
1022-1023) beschrijft R itter hoe hij de in 
dit boek afgebeelde planten  vond. Ik wil u

Thelocephala 
esmeraldana 
Foto van de schrijver
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graag van zijn ervaring deelgenoot maken 
en citeer Ritter.

O hne die Blüte ware es n icht möglich 
gewesen, die Pflanze nach zu finden. Bei 
dieser und  einigen anderen  Thelocephala- 
A rten bleibt ein Teil der Pflanze unsichtbar, 
da er von Sand u nd  Steinchen bedeckt ist. 
Dabei ist bem erkenswert, daB diese Pflan- 
zen nicht aus der Bedeckung heraus zum 
Licht kommen streben, wie es doch sonst 
norm al bei Pflanzen ist, sondern  daB sie 
sich verborgen und  gesichert vor Frefifein- 
den in der Beschattung halten. Obwohl sie 
infolgendessen n u r wenig Streulicht, das 
durch die Fugen dringt, erhalten  können 
und  obwohl die K öhlensaure-Zufuhr 
beh indert sein muB, bestreiten sie nicht 
nu r ihr Wachstum, sondern  gewinnen auch 
noch genügend Assimilations-Uberschüsse, 
um blühen und  fruchten zu können.”

Cultuur
In tegenstelling to t de andere vertegen
woordigers u it het geslacht Thelocephala 
spruit de vorm T. esmeraldana zeer sterk. De 
spruiten maken al aan de m oederplant 
wortels en laten gemakkelijk los. Zo kan 
deze p lant in cultuur vegetatief w orden ver

m eerderd. Desondanks komt m en de p lant 
in verzamelingen en kwekerijen zelden 
tegen.
Goed zaad w ordt zelden aangeboden en ik 
h erin n er me nog dat ik twee plantjes bij een 
kwekerij in Engeland bestelde en er slechts 
één kreeg afgeleverd. De doos bevatte een 
plantje ter grootte van een kwartje, m et een 
slechte wortel, m aar met een prijskaartje 
van £ 2,50. Gelukkig is alles toch nog goed 
gekomen m et de afgebeelde p lant en zijn er 
inm iddels vanuit andere b ronnen  vol
doende bijgekomen om te zorgen dat er 
ook zaden kunnen w orden geproduceerd, 
zie de lijst van het Clichéfonds 1991.

In m ijn verzameling staan de vertegen
woordigers van het geslacht Thelocephala in 
diepe potten. D oordat de planten  relatief 
klein blijven, is het mogelijk een aantal bij 
elkaar in één pot te plaatsen, zonder dat ze 
elkaar gaan verdringen. De gehanteerde 
potm aat is dan 13x13 cm. Een relatief grote 
dieptem aat geeft de p lant de mogelijkheid 
om de penwortel te ontwikkelen.
Eerst stonden de planten  in pure lava, die 
werd vervangen door een mengsel van ver- 
miculiet en bimskies. De penwortels ge-

Thelocephala esmeraldana

Lichaam In de schaduw donkergroen, in de zon geel to t zwartbruin. O p bloeibare leeftijd 
15-40 mm doorsnede. In de n a tu u r vlak, m et verdiepte schedel, in cultuur halfkogelvormig, 
6-12 cm. Lange h a rd e  penwortel, zonder vernauwde hals, veelal rijkelijk spru itend  vanuit de 
basis. Zelfstandig bewortelende en loslatende spruiten.
Ribben Sterk in knobbels opgelost, soms zijn er nog to t 19 ribben herkenbaar.
Areolen Rond, 3-4 mm uiteen, m et kort wit vilt.
Doorns Naaldvorm ig, zeer fijn, 4-10(-12), soms to t 7 mm lang, zijwaarts wijzend, recht of soms 
n aar het lichaam gebogen, bleekgeel to t b ru in . Soms 1 m iddendoorn  van dezelfde grootte en 
kleur, in zeldzame gevallen zwart, en dan later vergrauwend.
Bloem Dicht bij de schedel, 35-50 mm lang, zeer weinig ruikend.
K roonbladen 18-25 mm lang, 3-6 mm breed, in trechtervorm , van boven rond  of toegespitst, 
wit to t bleekgroengeel, de buitenste kroonbladen n aar buiten toe paarsbruin.
Vrucht Typische w indverspreidingsvrucht, 15-20 mm lang 10-13 mm dik, rood, m et dichte 
witte wol en borstelige doorns. Na droging komen de zaden u it de vrucht d o o r een gat in de 
bodem  (kenmerk van Thelocephala).
Zaad Klein, matzwart.



dijen naar m ijn m ening beter in een 'zach
te r’ grondm engsel. Helaas leerde mijn 
ervaring dat de penwortels doo r de zware 
druk van de scherpe lava beschadigd raak
ten. Bij watergift vorm den de littekens een 
dankbare voedingsbodem  voor allesver
woestende schimmels. Zo zijn er door 
schade en schande altijd weer m om enten in 
een liefhebbersbestaan die je  weer eens met 
beide benen hard  op de grond zetten.
W ater en voeding m oeten m et m ate worden 
toegediend. Een keertje overslaan met 
water geven doet de p lan ten  geen kwaad. 
H et beste is van ondera f water te geven, wat 
de groei van de wortels positief beïnvloedt. 
Een voordeel is dat e r geen restanten van 
voedingszouten en het in ons water altijd 
aanwezige kalk op de p lant achterblijven.
Bij de sterk spruitende T. esmeraldana is 
grote voorzichtigheid geboden bij het water 
geven van bovenaf, want het is niet denk
beeldig dat water dat blijft staan tussen de 
zijspruiten tot schim m elvorm ing leidt. 
B randende volle zon verdragen de p lanten 
niet. Gelet op de hierboven doo r Ritter 
beschreven natuurlijke om standigheden is 
een lichte beschutting tegen sterke zonne
straling zeer aan te bevelen, evenals veel 
frisse lucht.
Een w intertem peratuur rond  3 °C is geen 
enkel probleem. Enten is niet aan te raden 
en is bij de door mij gevolgde kweekmet- 
hode ook niet nodig. Een nadeel van het 
enten  bij d it soort planten  is dat er altijd 
een te sterke groei ontstaat. De planten  krij
gen een onnatuurlijk  aanzien en scheuren 
veelal door het snelle groeien.

Bij de  o m s la g f o t o
Allereerst wil ik nog even terugkom en op 
de omslagfoto van nr. 1 van d it jaar, of 
eigenlijk mijn verhaal waarin ik probeerde 
uit te leggen, waarom we de p lan t het b ij
schrift Echinocereus triglochidiatus h ad d en . 
gegeven. D aarin werd een paar keer over 
'coccineus' gesproken, terwijl eigenlijk 
’octacanthus’ werd bedoeld. Niet erg bevor
derlijk voor de duidelijkheid dus. Mijn 
excuses aan de fo tograaf hiervoor. 
Overigens pu tten  we ook in d it num m er 
weer u it zijn werk. D itmaal m et een p lant 
waarover wat betreft de naamgeving geen 
m isverstand kan bestaan, Rhipsalidopsis 
rosea.
Deze p lan t is een verwant van de paascactus 
en verschilt daarvan, doordat de leden klei
ner en sierlijker van vorm  zijn. De bloem  is 
ook heel anders van kleur, die is bij de paas
cactus vuurrood. Rhipsalidopsis rosea wordt 
wel in tu incentra aangeboden, meestal als 
sappig groene plant, getooid m et vele roze 
bloem en. O nder de zonnige en droge om 
standigheden zoals die in de meeste succu- 
lentenkassen heersen, heeft de p lant het 
moeilijk. Met indirect licht en ruim e water
gift is hij mooi te houden en het is mijn 
ervaring dat een relatief koele overwinte
ring  (tem peraturen rond  de 10 °C) bevor
derlijk is voor de bloei.

Aat van Uijen

Thelocephala esm eraldana (Ritt.)Ritt. 
Synoniemen:
Chileorebutia esmeraldana Ritt. (1963) 
Neochilenia esmeraldana (Ritt.)Backbg. (1963) 
Neoporteria esmeraldana (Ritt)Don.&Rowl. 
(1966)
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SUCCULENTEN EN W OESTIJNEN (I)
Ben Groen

Bij woestijnen denken de meeste mensen 

meteen aan uitgestrekte zandvlakten. 

Maar dat is een erg stereotiep beeld. 

Woestijnen herbergen een grote ver

scheidenheid aan landschapsvormen en 

tal van interessante planten - die overi

gens lang niet allemaal succulent zijn.

W oestijngebieden nem en ongeveer 35% 
van het g rondoppervlak van de aarde in 
beslag. Deze streken w orden gekenmerkt 
door een gebrek aan beschikbaar water. 
Hoewel poolgebieden ook aan dit criterium  
voldoen, w orden zij in het algem een niet 
tot de droogtegebieden gerekend. Gewoon
lijk noem t men die gebieden woestijnach
tig, die een geringe hoeveelheid neerslag 
com bineren met een hoge verdam ping 
(hoge droogte-index) en in de tropische en 
gem atigde luchtstreken liggen. De neerslag 
ligt meestal onder de 200 mm per jaar.
Soms is er wel water beschikbaar, m aar is 
dit n iet opneem baar (zoutwoestijnen).
De regen valt gewoonlijk periodiek, waarbij 
de zeer korte regentijden doo r lange 
droogteperioden van elkaar w orden 
gescheiden. De neerslag van een heel ja a r  
kan in één enkele onweersbui naar bene
den komen. Blijven deze regenbuien weg, 
dan krijgen we de door de Zuid-Afrikaanse 
boeren zo gevreesde droogtejaren, waaraan

ook veel succulenten ten prooi vallen.
Veel droogtegebieden strekken zich globaal 
uit in de subtropische zones m et perm a
nent hoge druk rondom  de keerkringen. 
D aarnaast bevorderen geografische om 
standigheden als bergen of hooggelegen 
vlakten woestijnvorming (koudewoestij- 
nen). De meest extreme woestijnen in de 
wereld zijn in afnem ende droogte: De cen
trale Sahara (Libische woestijn), Takla 
Makan (China), Rub’Al Khali (Saudi- 
Arabië) en de noordwestelijke Sahara. Min
der extreem: Kara-Kum (Turkestan), Chi- 
huahua (Mexico), Sind (Pakistan) en de 
Rajasthan Desert (India).
H et overgrote deel van onze gekweekte suc
culenten komt uit slechts enkele van deze 
woestijngebieden. Als de herkom st nauw
keuriger w ordt geanalyseerd, dan valt op 
dat e r geen plan ten  uit Australië, Centraal- 
Azië of Iran  in onze collecties staan. Som
migen hebben succulenten u it Saudi- 
Arabië, Yemen, de Sahara of India, m aar 
erg veel is dat niet. Uiteindelijk blijkt dat de 
cactussen vooral komen u it een paar half- 
woestijnen van N oord-, M idden- en Zuid- 
Amerika. Onze vetplanten komen voorna
melijk uit de halfwoestijnen van N oord- en 
M idden-Amerika, Zuidelijk Afrika en 
Madagascar. En zelfs b innen  deze gebieden 
vinden we succulenten alleen in beperkte 
zones.
De oorzaken van de beperkte groeigebie- 
den van succulenten zijn complex, m aar 
toch wil ik h ier een paar punten  noem en.

Neerslag
De hoeveel neerslag in sommige gebieden 
is onvoldoende om zelfs de geringste vege
tatie in stand te houden. In deze vrijwel vol-



komen regenloze gebieden of absolute 
woestijnen is neerslag in de meeste ja ren  
afwezig en gem iddeld beperkt to t enkele 
millim eters per jaar. Mens, d ier noch p lant 
kunnen het in deze gebieden lang u ithou
den.
V oorbeelden zijn de Rub’Al Khali (=  lege 
kwartier) in de Arabische Woestijn en de 
Takla Makan (=  de plaats vanwaar geen 
terugkeer mogelijk is) in Centraal-Azië.
Er is in de absolute woestijnen soms wel 
enige p lantengroei mogelijk door regelm a
tige op tredende mist, veroorzaakt door 
koude zeestrom ingen die evenwijdig langs 
de kust lopen. Deze om standigheid doet 
zich voor bij de kustgebieden van Namibië 
en noordwest Zuid-Afrika en in Midden- 
en Zuid-Perü. In Peru hangt deze mist soms 
m aandenlang over de kustwoestijnen en 
strekt zich soms to t een hoogte van 800 
m eter u it to t ver in de dalen van de Andes. 
In beide gebieden is regen niet in staat om 
enige plantengroei te onderhouden (in de 
Anaconda-woestijn valt 16 mm in twintig 
jaar). De schaars aanwezige vegetatie in 
deze nevelwoestijnen bestaat u it gespeciali
seerde succulenten of xerofyten. H et meest 
bekende voorbeeld van aanpassing aan 
deze mist is Welwitschia bainesii u it Namibië 
die m et zijn bladeren m istdruppeltjes kan 
opnem en.

De neerslag is in de gewone woestijnen 
onvoldoende om veel plantengroei m oge
lijk te maken. Gewoonlijk valt ieder ja a r  
neerslag, m aar m inder dan 150 mm en er is 
een regenloze periode van tenm inste elf 
m aanden. De wisselende regenval is vol
doende om een vrij perm anente schaarse 
succulente of xerofytische vegetatie te 
onderhouden. H et aantal soorten blijft 
beperkt en m aar weinig van de gekweekte 
succulenten komen uit deze gebieden. 
Voorbeelden zijn de Gobiwoestijn

(Centraal-Azië), Great Basin Desert 
(Centraal-USA).
In de halfwoestijnen is de neerslag vol
doende om een rijke vegetatie in stand te 
houden. Verreweg de meeste van onze suc
culenten komen u it deze gebieden, die een 
jaarlijkse neerslag van 150-500 (600) mm in 
tropische gebieden en van 150-300 (350) 
mm in de gem atigde luchtstreken hebben. 
Deze halfwoestijnen kunnen bijzonder rijk 
aan succulente soorten  zijn. Kleine ecologi
sche verschillen veroorzaakt doo r grond
soort, helling, schaduw en dergelijke maken 
net het verschil uit tussen uitsterven of 
handhaven. D oor deze om standigheden 
w ordt soortvorm ing bevorderd. De half
woestijnen hebben mede h ierdoor een zeer 
diverse vegetatie, w aarin de volgende typen 
kunnen worden onderscheiden:
1. Tropische halfwoestijnen. H ierin  valt de 
neerslag in de zomer. De karakteristieke 
vegetatie bestaat u it struiken, doo rnstru i
ken of doornbos. Maar ook een m in of 
m eer algemeen kruidendek is niet onge
woon. Verschillen m et een savannevegetatie 
is de dichtheid van de plantendek. Dit ver
schil is arbitrair, de caatinga in N oordoost- 
Brazilië is in principe een gesloten vegeta
tie, m aar is vaak gedegradeerd to t een open 
doornsteppe.
2. Halfwoestijnen van het m editerrane type. 
Deze hebben m inder warm e en droge 
zomers. De neerslag valt in het koude sei
zoen. De groeiperiode van de planten is 
afhankelijk van de w intertem peratuur. Een- 
ja rigen  zijn in dit vegetatietype in staat om 
hun levenscyclus in één enkel lenteseizoen 
te voltooien. De meest karakteristieke p lan
ten zijn xerofyten als grassen, overblijvende 
com posieten o f succulenten.
Voorbeelden zijn het Middellandsezeege- 
bied en het westelijk deel van de K aappro
vincie in Zuid-Afrika.
3. C ontinentale semiwoestijnen. Deze heb
ben een vrij verspreid neerslagbeeld. De



□ extreem droog

zeer droog

droog

De droge (aride) gebieden van de wereld. De droogste stre
ken zijn de Sonora in Noordwest-Mexico, de kustwoestijn 
van Peru en Chili, de kustwoestijn van Namibië, de Sahara 
en de woestijnen van het Arabisch schiereiland en Midden- 
Azië

zomers zijn heet, de w inters koud. De neer
slag ligt in het algem een in de zomer, het
geen de steppeplanten  de gelegenheid geeft 
een norm ale lente- en zom erontwikkeling 
doo r te maken. Eenjarigen zijn niet talrijk, 
het meest algem een zijn xerofyte grassen en 
overblijvende com posieten die goed ge
dijen bij de lage w intertem peratuur. Succu
lenten zijn plaatselijk algemeen. 
Voorbeelden: Chihuahuawoestijn (USA), 
Centraal-A rgentijnse woestijn, G rote Victo- 
riawoestijn (Australië), Kaspische woestijn.

Strategie
W oestijnplanten kan m en verdelen in 
regenplanten en grondw aterplanten.
De eerste groep, de regenplanten, zijn p lan
ten die de droge tijd in rusttoestand kun
nen doorbrengen. Zij doen d it d oo r m iddel 
van zaad bij eenjarige p lan ten  en door 
knollen, bollen of wortelstokken bij over
blijvende p lanten. De bovengrondse delen 
sterven in de droge periode af. De regen-

flora bloeit in korte tijd op nadat de regen 
is gevallen. De hele cyclus to t rijp zaad heeft 
de p lan t in enkele weken voltooid.
Alleen eenjarige succulenten zoals Mesem- 
bryanthemum cristallinum, het ijsplantje, 
behoren to t deze groep. Zoveel mogelijk 
energie van de p lanten w ordt gebruikt voor 
zaadproduktie. Deze regenflora is dan ook 
beroem d vanwege de enorm e bloeirijkdom. 
Voorbeelden zijn de Sonorawoestijn en de 
Westelijke Kaapprovincie in Zuid-Afrika. 
Deze regenplanten  heten ook wel oppo rtu 
nisten, naar de aanpassing aan de zeer tij
delijke overvloed aan water.
De tweede groep wordt wel de spaarders 
genoem d, om dat deze p lanten veel energie 
investeren in de opbouw van hun weefsels. 
Zij kunnen het zich niet veroorloven bij 
langdurige droogte a f te sterven, aangezien 
de investering in planteweefsel hierm ee 
verloren is. Deze groep, de grondw ater
planten  zijn dan ook planten waarvan de 
bovengrondse delen in staat zijn grote



droogte te weerstaan. Deze delen zijn dan 
xerofytisch o f droogtebestendig.
Xerofyten in engere zin bevatten geen wa- 
teropslagweefsel, m aar wel m iddelen om de 
verdam ping te beperken, zoals kleine bla
deren, wasovertrek, beharing en dergelijke. 
Xerofytische planten  met wateropslagweef- 
sel worden succulenten genoemd. Succu
lenten slaan water op in blad 
(bladsucculenten), stam (stamsucculenten) 
of (deels) ondergrondse delen (caudexsuc- 
culenten). De wortels dringen ofwel met 
een penwortel diep de grond in, of het wor
telstelsel heeft een grote horizontale sprei
ding.

Concurrentie
Succulenten hebben een beperkt concur
rentieverm ogen. In een vegetatie met niet- 
succulenten is waar te nem en dat de succu
lenten pleksgewijs voorkomen op plaatsen 
die voor hen iets gunstiger zijn. Vaak zijn 
dit rotsachtige plekken, waar andere p lan 
ten de concurrentieslag verliezen. Elders 
verliezen de succulenten het van hoger 
opgroeiende p lanten of grassen. Het 
beperkte concurrentieverm ogen houdt ook 
verband met de stofwisseling. Succulenten 
hebben vaak een C(rassulacean) A(cid) 
M(etabolism), waarbij ’s nachts de huid- 
m ondjes geopend zijn in plaats van over
dag. Het opgenom en kooldioxyde wordt 
gebonden in eenvoudige organische zuren, 
’s Morgens smaken deze planten  dan ook 
zuur. In de loop van de dag zetten de p lan
ten dit kooldioxyde om in assim ilaten met 
behulp van licht. Dit fotosyntheseproces 
vindt plaats m et gesloten huidm ondjes, 
zodat de p lanten weinig water verliezen in 
tegenstelling to t de gewone planten  die 
overdag de huidm ondjes open hebben. 
Planten met een CAM-stofwisseling groeien 
m inder snel dan die met gewone stofwisse
ling, zodat succulenten een concurrentie
nadeel hebben bij voldoende watertoevoer.

Temperatuur
Succulenten beperken hun verdam ping 
doo r de CAM-stofwisseling en doo r verklei
n ing  van het oppervlak. Een nadeel dat 
h ierm ee direct verband houdt, is een te 
hoge tem peratuur, imm ers afkoeling door 
verdam ping o f de wind is niet o f nauwelijks 
mogelijk. H et is dan ook niet verwonderlijk 
dat m etingen aan toonden  dat cactussen in 
hoge m ate h itteresistent zijn. Bij m etingen 
bleek dat Ferocactus covillei en F. wislizenii 
w eefseltem peraturen to t 69 °C goed kon
den doorstaan! De gem iddelde tem pera
tuur die veertien soorten cactussen 
overleefden was 64 °C. M aar de tem pera
tuur kan wel eens echt te hoog worden, het
geen bewezen wordt doo r in het veld 
‘gekookte’ Conophytum calculus. Voor te lage 
tem peraturen  zijn succulenten gem iddeld 
gevoeliger dan voor te hoge, hetgeen ver
oorzaakt w ordt doo r het w atergehalte van 
de cellen.
H et resultaat is dat succulenten in gebieden 
m et al te extrem e tem peraturen  het niet 
kunnen u ithouden  en het terrein  overlaten 
aan andere planten.

Bodem
Veel bodem s in droogtegebieden zijn ver- 
zilt. Succulenten zoals wij ze kweken doen 
het niet zo goed op deze bodem s. Deze 
gebieden w orden beheerst d oo r de zout- 
m innaars (halofyten), zoals zeekraal en 
lamsoor, om dicht bij huis te blijven. M on
diaal is d it het te rrein  van de Chenopodia- 
ceae, de ganzevoetachtigen, waarvan melde 
in N ederland een vertegenw oordiger is.

Vermeerdering
Om zich in bestaande habitats te handha
ven of zich in nieuwe te vestigen, zullen de 
planten  zich vroeger o f later m oeten ver
m eerderen. Het blijkt dan ook dat repro- 
duktie doo r m iddel van zaad lang niet 
altijd lukt. Als de planten  er in slagen zaad
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te produceren, is het overleven van de zaai
lingen bepalend voor het voortbestaan van 
de populatie. Soms zijn op een groeiplaats 
alle p lanten  van dezelfde ouderdom , het 
resultaat van één gunstig seizoen in een 
lange reeks ja ren . Soms zijn de ongunstige 
periodes langer dan de levensduur van de 
planten  en sterft een kolonie uit.

H et resultaat van bovengenoem de en 
andere factoren is dat succulenten dom i
nan t zijn in relatief kleine gebieden op 
aarde. Sommige families, zoals deAsclepia- 
daceae, zijn wijd verspreid en nergens dom i
nant, andere, zoals de Cactaceae, zijn 
plaatselijk overheersend.

PELECYPHORA PSEUDOPECTINATA
Theo Heijnsdijk

Deze plant heeft samen met een aantal 

andere planten met overeenkomstig 

uiterlijk de naamgevers voor grote pro

blemen gesteld. Als gevolg daarvan is 

een grote wirwar van namen ontstaan. 

Voor de doorzetters onder u volgt hier 

een korte samenvatting.

Om  te beginnen heeft Karl E hrenberg in 
1843 een nieuw geslacht opgesteld om een 
doo r hem  in 1839 ontdekte p lan t te 
beschrijven. Deze p lant heeft bijlvormig 
sam engedrukte tuberkels en de doorns 
staan kam vorm ig op de langgerekte areo- 
len zodat een sterke gelijkenis m et een pis
sebed ontstaat. De p lan t gaat sindsdien 
onbetwist door het (moeizame) leven onder 
de toepasselijke naam  Pelecyphora aselliformis 
(pelecyphora = bijlen dragend en aselli
form is = op een pissebed gelijkend).
Toen later een p lant met soortgelijke tuber
kels en bedoorn ing  werd ontdekt, werd 
deze begrijpelijkerwijs (door een zekere B. 
Stein) beschreven onder de naam  Pelecyp
hora pectinata (pectinata = kamvormig). 
Later (in 1923) schiepen B ritton en Rosé 
voor deze ene p lan t het geslacht Solisia 
(genoem d naar Octavio Solis), Solisia pecti
nata dus, m aar Buxbaum vond dat hij bij 
Mammillaria hoorde: Mammillaria pectinata. 
(Als u dit nog steeds leest: er bestaat ook 
nog een Mammillaria solisioides, een Mam
m illaria dus die lijkt dus op een Solisia).
De p lan t waar d it artikeltje eigenlijk over 
gaat, werd in 1934 door Viereck ontdekt en 
lijkt als twee druppels water op bovenge
noem de P. pectinata. Backeberg, die de plant 
in 1935 beschreef, gaf hem daarom  de



naam  Pelecyphora pseudopectinata, de onechte 
pectinata.
De soortaanduid ing  pseudopectinata is tot 
nu toe onom streden, m aar over de 
geslachtsnaam is m en al ja re n  aan het bak
keleien. Om  te beginnen w ordt de p lant 
ook wel eens als Solisia pseudopectinata aan 
geduid. In 1969 vonden Buxbaum en Kla- 
diwa dat deze p lan t samen m et de in 1930 
beschreven P. valdeziana (die intussen Gym- 
nocactus valdeziamis was gaan heten) in een 
nieuw geslacht Normanbokea (naar professor 
N orm an Boke) moest w orden onderge
bracht. H ierm ee was de kous nog niet af, 
want in 1977 waren Glass en Foster van 
m ening dat een apart geslacht niet nodig is 
en dat beide planten  bij het geslacht Turbi- 
nicarpus horen. Om de verwarring com pleet 
te maken: er zijn ook auteurs die deze twee 
planten  ondergebracht hebben bij het 
geslacht Thelocactus en weer anderen  die 
vinden dat het m am m illaria’s zijn.
H oe het ook zij, wel jam m er is dat geen van 
deze nieuwere nam en zo treffend aangeeft 
met wat voor soort p lanten  we te doen heb
ben, nam elijk bijltjesdragers, Pelecyphora 
dus. Alle bovengenoem de planten  hebben 
im m ers gemeen dat de tuberkels m in of 
m eer sterk zijdelings sam engedrukt zijn en 
zodoende de vorm van een stom pe bijl 
gekregen hebben. De areolen, die zich op 
de top van de tuberkels bevinden, zijn even 
sterk sam engedrukt en dus langwerpig 
geworden. De talrijke randdoorns op hun 
beurt hebben daardoor een kamvormige 
rangschikking gekregen (zie detailfoto, de 
lengte van de areolen op de foto is in wer
kelijkheid 4 mm).

P. pseudopectinata is volgens de beschrijving 
van Backeberg eerst kogelvormig en later 
langwerpig. Hij bezit een knolachtige wor
tel, w ordt to t 6 cm hoog en 4,4 cm breed en 
hij bevat waterig sap. De glazig witte 
doorntjes worden ongeveer 1,25 mm lang.

De bloem en van zo’n 1,5 cm in doorsnede 
verschijnen m et 1 to t 3 tegelijk (uit een nau
welijks zichtbare groef) aan de jongste areo
len in de top en zijn rozewit m et 
roodbru ine m iddenstreep, aan de bu iten
kant donkerder lijkend. De m eeldraden en 
de stijl zijn roze. De kleine vruchten zijn 
olijfgroen. De p lan t groeit in N oord Mexico 
(Tamaulipas bij Palmillas).
In 1978 is er ook een roodbloeiende varië
teit beschreven (var. rubrijlora). Verder is in 
Kakteen und  andere Sukkulenten (dec. ’81) 
m elding gem aakt van een doornloze vorm. 
Bij de bloei is P. pseudopectinata makkelijk te 
onderscheiden van Solisia pectinata. De laat
ste bloeit nam elijk niet u it de top, m aar uit 
overjarige axillen aan de zijkant van de 
plant. Solisia is ook te onderscheiden door 
het melksap dat bij verwonding naar buiten 
treedt.
De p lan t op de fo to’s heb ik in 1982 
gezaaid, hij staat op eigen wortel (op lava)

Pelecyphora pseudopectinata 
Foto van de schrijver
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Sterke vergroting van de areolen van Pelecyphora pseudopectinata, waarop de plaatsing van de doorns goed te zien is.

en is 4,5 cm hoog bij een doorsnede van 3,2 
cm. Twee andere planten uit hetzelfde zaai
sel zijn nog kleiner. In het vroege voorjaar 
van 1990 bloeide hij voor het eerst en in 
1991 kwam hij met drie bloemen tegelijk. 
Alle ‘bijltjescactussen’ hebben gemeen dat 
ze niet makkelijk zijn te kweken. Ze hebben 
het zonnigste plekje in de kas nodig (het 
dichte witte doornkleed weerkaatst het 
meeste licht en voorkomt zodoende over
verhitting) en ze zijn gevoelig voor een te 
grote watergift. ’s Winters dienen ze koel en 
volkomen droog te worden gehouden. Ze 
groeien zeer langzaam. Geënt groeien ze 
goed, maar daarbij verliezen ze gauw hun 
natuurlijke vorm en schoonheid.
Voor een liefhebber met weinig ruimte en 
veel geduld die van een uitdaging houdt 

zijn het ideale planten.
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MADAGASCAR, HET RODE EILAND
4. BERENTY

Madagascar heeft een redelijk groot aan

tal natuurreservaten. Gebieden waarin 

het tropisch regenwoud, de succulenten

vegetatie en vooral de lemuren enigszins 

met rust worden gelaten. Ze zijn helaas 

niet allemaal even toegankelijk voor de 

low budget toerist.

Sisal
De volgende dag m oet ik wel een knoop 
doorhakken. Ga ik op goed geluk naar 
Berenty o f reis ik verder? O p het taxi 
brousse-station staat een wagen naar 
Amboasary, volgens m ijn inlichtingen vlak 
bij Berenty. Ik besluit daarheen te gaan en 
het erop te wagen dat het hotel bij het 
reservaat nog plaats voor me heeft. Zoniet 
reis ik door, richting  westen. Een leuk plan, 
achteraf gezien weinig realistisch.
In ieder geval begint de tocht redelijk com 
fortabel met de rit naar Amboasary. 
W ederom zie ik het landschap veranderen: 
de vegetatie van het kustgebergte gaat weer 
over in het foret epineux, waarin de vingers 
van de alluaudia’s om hoog steken tussen 
het struikgewas dat o nder andere u it boom 
vormige euphorb ia’s en een enkele pachy- 
podium  bestaat. Baobabs zijn vrij zeldzaam. 
In Amboasary staat al een vrachtwagen 
naar Berenty. Het wachten, een paar uur, is 
vervelend doordat een aangeschoten boe-

Aat van Uijen

renknuppel ten koste van mij de andere 
passagiers p robeert te vermaken.
Eindelijk zijn we dan  op weg. Over de brug 
over de prachtige rivier M andrare en dan 
rechtsaf een uitgestrekte sisalplantage door. 
Deze behoort, evenals het reservaat en een 
groot deel van Fort D auphin aan ene m on
sieur de Heaulme. Ergens m idden tussen de 
sisal (een m anshoge agavesoort die wordt 
verbouwd om  touw van te maken) word ik 
richting  hotel gestuurd. Ik loop tussen hu t
ten door, die kennelijk voor de p lantagear
beiders zijn. Dan kom ik op een terrein  met 
een ziekenhuis en een aantal kale betonnen 
gebouwen met brede paden ertussen. Ik 
ben gesignaleerd en w ord bij een functio
naris gebracht. Die vertelt me dat ik h ier 
zonder toegangsbewijs niet mag komen.
Dat hadden ze me niet verteld, m aar het ligt 
in de lijn der verwachtingen. Hij gaat per 
auto naar het hotel om te kijken of er bij de 
receptionist niets te regelen valt. O ndertus
sen wordt me verteld dat als je  zonder toe
stem m ing het reservaat betreedt, je  door de 
boswachters aan de speer w ordt geregen. 
Het adem t allem aal een uiterst onsym pa
thieke sfeer.
De functionaris komt terug en zegt dat ik 
geen toestem m ing krijg om te blijven. Nee, 
ik m ag ook niet naa r het hotel om even wat 
uit te rusten en wat te drinken, want ik heb 
tenslotte geen toegangsbewijs. De heer de 
Heaulm e regeert kennelijk met ijzeren 
knoet, want zelden heb ik M algachen zo 
ontoeschietelijk gezien. Maar ik kan ook 
niet m eer terug, want er gaat geen taxi 
brousse meer. Ik weet de m an te overtuigen 
dat ik toch echt even met de receptionist 
moet p raten  om in ieder geval m ijn sm ade
lijke aftocht te regelen. Tenslotte laat hij me
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Alluaudia dumosa 
Foto's van de schrijver

gaan. H et valt me mee dat ik geen speer in 
mijn rug krijg.
H et hotel is nog vrij ver, het is heet en de 
sisalplantage is lelijk. De receptionist hoort 
mijn geval aan. Hij wil op zich mij wel ter- 
wille zijn, m aar ja , het m ag beslist niet van 
m onsieur de Heaulme. Maar vooruit, hij zal 
me een bungalow toewijzen en dan de rest 
bij zijn chef p roberen te regelen. Goed, we 
zijn een stapje verder. Nog ben ik bang 
teruggestuurd of in ieder geval een kost
baar oor aangenaaid te zullen worden.
Maar als de chef arriveert, schijnt opeens 
alles te kunnen. Ik betaal de bungalow en 
toegangsgeld, alles norm ale prijs. Ik ben 
binnen! De receptionist belooft me zelfs 
m orgen doo r het reservaat te gidsen.

Het is h ier een vreem de bedoening: een u it
gestrekt terrein , keurig onderhouden , met 
geveegde paden, luxe bar en restaurant, 
schoon en met de m odernste spullen. H ier

zitten geen m algachen bij houtskool
vuurtjes, m aar lopen dikke toeristen in 
shorts rond. Ik voel me een beetje eenzaam 
en geïsoleerd van de echte wereld.
Ik m oet de neiging onderdrukken h ier zo 
snel mogelijk weg te willen. Dit heet één 
van de hoogtepunten van een Madagascar- 
reis te zijn en een uniek stuk prim air, onbe
dorven bos. Ik m oet er m aar in berusten 
dat het strenge regim e het behoud van het 
gebied betekent en de toeristen het daar
voor benodigde geld in het laatje brengen. 
M aar een beetje saai is het h ier wel. Geluk
kig is er een botanische tuin aangelegd, 
waar je  alle h ier voorkom ende planten 
prim a kunt bestuderen. Ook komen tegen 
de schem ering ringstaartm aki’s tevoor
schijn, lem uren m et zwartwit geringde 
staarten.
Na een verkwikkende douche en een 
drankje op het luxe en eigenlijk toch niet 
smakeloze terras ga ik naar het luxe en 
eigenlijk toch niet smakeloze restaurant. Ik 
vraag een stel dat daar ook zit, w atje  zo 
ongeveer voor een gids betaalt, m aar ze 
weten het niet, want ze zijn van een groep 
en dan hoef je  je  niet zo druk te maken om 
dat soort dingen. Met andere alleen of in 
kleine groepjes reizende vazaha wissel je  
steeds inform atie uit, dat heb je  gewoon 
nodig om iets te bereiken. Voor deze 
groepstoeristen w órdt gezorgd. Lekker 
makkelijk, zo’n georganiseerde tour.
Die groepsreizen hebben toch hun  voor
deel, want er w ordt een folkloristische 
dansavond voor ze georganiseerd, die ik 
ook kan bijwonen. H et is wel een aardige 
dansi dansi, begeleid door een drum m er en 
een accordeonist.
Om  elf u u r ’s avonds stopt de elektriciteits
voorziening en ik b lijf nog even buiten in 
het donker zitten. G enieten van de zuidelijk 
sterrenhem el en de geluiden van het oer
woud. Een w aardig slot van een krankjo- 
rem e dag.



Lemuren
De volgende ochtend sta ik vroeg op, er kan 
h ier al vanaf zes uur w orden ontbeten. 
D aarna ga ik met Alfons, de receptionist, 
het bos in. De chef is boos op hem, om dat 
hij me een kwartiertje heeft laten wachten. 
Kennelijk w ordt ik toch als een volwaardige 
gast beschouwd.

Sifaka in Berenty

Het bos, langs de rivier M andrare, schijnt 
h ier nog in oorspronkelijke staat te zijn. 
Allerlei onbekend planten, lianen, euphor- 
bia’s en een ficus met een wortelstelsel dat 
zo’n 10 m boven de grond to t een stam ver
smelt. Alfons lokt de lem uren en we zien 
verschillende soorten. R ingstaartm aki’s, die 
ik gisteren al zag, zijn er veel. Ook is er een 
soort m et een fluwelige bruine pels, en een 
klein soort ’s nachts levende lem uren waar
van ik twee koppies uit een gat in een boom  
zie steken. De m ooiste vind ik de sifaka’s 
(spreek uit: sjifaks), wit m et een zwart mas
kertje.

H et is een prettige w andeling en Alfons 
weet veel te vertellen. Hij kent goed de 
nam en van de p lanten, ook de Latijnse. Ik 
krijg nog een rondleid ing  doo r de bo tan i
sche tuin. H ierin  staan alle soorten  van het 
foret epineux overzichtelijk bij elkaar, voor
zien van een naam bordje. N iet alleen de 
veel voorkom ende Alluaudia dumosa staat 
hier, m aar ook Alluaudia humbertii, een 
onopvallende struik die je  anders makkelijk 
over het hoofd ziet, en Didierea trollii, die ik 
in het wild ook nergens heb gezien. De 
karakteristieke euphorb ia’s E. stenoclada en 
E. leucodendron staan er en ook de m erk
waardige Euphorbia enterophora met lange 
afgeplatte takken. Ook staan er een paar 
prachtig  b loeiende exem plaren van Pachy- 
podium lamerei.
’s Middags wandel ik nog d o o r het bos en 
zie weer veel lem uren. Tegen de schem ering 
keer ik er weer terug om in de zonsonder
gang bij de rivier te zitten. De bergen ver
kleuren paars en het bos w ordt steeds 
donkerder. W itte reigers vliegen stroom af
waarts en achter me barst het nachtleven 
van het oerwoud los. De vreemdste 
geluiden zijn te horen. Kwetterende vogels, 
gepiep, gefluit, gesjirp, het knorren  van de 
apen in de bom en. Ik hoor het gezang van 
m ensen die, onzichtbaar voor mij, doo r de 
rivier waden.
In het halfduister loop ik het bospad af. 
Verderop is het geplof van vallende tama- 
rindedoppen  te horen, daar zitten dus 
lem uren. Ik richt mijn zaklantaarn op de 
boom top en daar zie ik ze, druk in de weer. 
Vanuit het gebladerte lichten twee lampjes 
op van een paar ogen dat me in de gaten 
houdt.
Tevreden en onder de indruk loop ik terug 
naar het restaurant. Er is een nieuwe groep. 
Over sfeer gesproken.
In mijn bungalow is het sm oorheet. Ik houd 
het niet uit in bed en ga op mijn eigen mat 
op de grond liggen slapen.
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Pachypodium lamerei

Camion
Ik sta zo vroeg mogelijk op, half zes. Inpak
ken en ontbijten. Ik zeg Alfons gedag - die 
overigens niets rekent voor zijn rondleid ing 
- en loop de sisal in. Wat is dat vervelend, 
eindeloze rijen sisalrozetten. Gelukkig kom 
ook na nog een uu r lopen bij een gedeelte 
w aar ze aan het kappen zijn. D aar voeren 
camions de oogst a f  en ik krijg een lift aan 
geboden. In een wip ben ik nu op de route 
national van Fort D auphin naar Tulear. 
Am boasary bevestigt zijn reputatie van ver
velend dorp. Deze keer w ord ik lastiggeval
len doo r een o f andere dorpsslet. Na een 
paar u u r gaat een taxi brousse n aar Ambo- 
vombe. Ik eet daar wat en neem een kam er 
in het hotel. Men vertelt me, dat er de vol
gende dag om tien uu r een bus gaat naar 
Tsiombe, vlakbij Faux Cap, de zuidelijkste 
pun t van Madagascar. De nacht is bloed
heet.

(W ordt vervolgd)

EXPERIMENTEREN MET 
CACTUSSEN, KAN DAT?

Myriam Desender-Bruneel

Niet iedereen kan het over zijn hart ver

krijgen, onverdroten het mes in een 

mooie plant te zetten. Hier volgt het ver

slag van iemand die daar geen been in 

zag.

Cephalium dragers zijn als cactussen iets 
aparts. De wolzone, die ze na vele ja ren  op 
de kop of langs de zijkant tevoorschijn tove
ren geeft ons stof to t nadenken. Een melo- 
cactus doet dit na vier to t twaalf jaar, al 
naar gelang de naam  die bij deze cactus 
staat. Melocactus matanzanus o f M. violaceus 
doet dit al na vier to t vijfjaar. Zo’n klein 
plantje dat al begint een muts op te zetten 
als hij nog m aar 6 cm groot is, blijkt wel een 
blikvanger te zijn in de serre. Hoewel hij 
niet groot is, b linkt hij met zijn rode muts 
als een kabouter in de tuin.



Ik was altijd al geïnteresseerd in deze wol- 
zone bij melocactussen. Je  zag op fo to’s u it 
het land van herkom st deze planten  prijken 
met van die enorm e mutsen. Soms zag je  er 
wel d rie o f vier op één p lant en een enkele 
keer een cristaatvorm . Voor een melocac- 
tusliefhebber is dat het einde en ik ben eer
lijk, ik droom  er nog altijd van.

Maar... misschien konden we er iets aan 
doen. Een cristaatvorm  maken van een 
p lant had ik al eens geprobeerd m et Echirw- 
cactrn grusonii. De gezaaide p lanten  van 
deze soort die enkele ja ren  geleden talrijk 
waren opgekom en, werden een paar dagen 
in de koelkast gezet en daarna terug in de 
volle warm te geplaatst. A ndere werden bij 
een hagelbui naar buiten gedragen want, zo 
had ik gelezen, planten  maken soms crista- 
ten door een shockeffect. Weer andere wer
den een paar ja a r  zeer m ager en arm  
gekweekt en kregen dan het ja a r  daarop 
een flinke dosis meststoffen toegediend. 
Met veel water of weinig water, het bleef 
allemaal bo ter aan de galg en ik m oest toe
geven dat we wel heel sterke planten  in ons 
bezit hebben, die alleen cristaten ontwikke
len als ze dat zelf willen.
Daar ik als liefhebber nogal veel melocac
tussen had gezaaid, kon ik me wel eens aan 
een experim ent wagen. Ik sneed een cepha- 
lium uit de schedel van een exem plaar van 
M. bahiensis weg. Je hebt er geen idee van 
hoeveel wol daar n iet insteekt. De volgende 
dag was ik wel verwonderd, want de grote 
holte die ik in de p lant had gemaakt, zat 
weer vol m et wol. Dus werd het cephalium  
verder verwijderd en mijn mes had in deze 
p lant een holte gemaakt die praktisch de 
grond bereikte. Mijn eerste gedachte was 
‘Dat overleeft ze niet'.
Toch wel. Maar ik was verplicht om de p lant 
bovenin de serre te zetten, want de regen
bui van mijn gieter was niet naar de zin van 
de melo. Ik verwijderde eerst het vocht u it

het gat en vervolgens kreeg de p lant alleen 
nog w ater van onderaf.
H et volgend ja a r  in de nazom er zag ik leven 
in de brouwerij. D rie stekken kwamen 
tevoorschijn en ik was trots, w ant nu had ik 
toch een melocactus m et verschillende kop
pen. Ik kon daarbij enige kenm erken note
ren, die niet bij de m oederplant terug 
waren te vinden. De kleur was blauwer, ze 
hadden m eer ribben en w anneer je  de 
spruit m et de m oederplant vergeleek en je  
wist het niet, dan zou je  toch niet denken 
dat het h ier om m oeder en dochter ging. 
Enfin daar bleef het niet bij. Als ik nu eens 
een sp ru it zou stekken, dan was dat toch wel 
een heel speciale melocactus. Ze werden 
tenslotte alle d rie gestekt. Twee werden er 
geënt en één moest het op eigen wortel p ro
beren waar te maken. Degene op eigen wor
tel werd zelfs m eegenom en naar een 
tentoonstelling  en ik had er inwendig ple
zier in dat m aar n iem and kon raden welke 
m elocactussoort dat eigenlijk was. U itein
delijk hebben alle d rie de planten  het laten 
afweten en ik moest opnieuw beginnen.

Dit ja a r  werden d rie  stekken genom en. Eén 
op eigen wortel ziet e r m aar m ager uit en ik 
hoop dat hij zonder wortels de w inter 
doorkom t. Eén geënte p lant liet het afweten 
en de andere geënte doet het zeer goed.
Dat vind ik ju ist zo interessant aan onze 
hobby, d a tje  van alles kunt u itp roberen  en 
je  nooit aan het einde van je  Latijn raakt. 
Verder kan ik u nog vertellen dat het cepha
lium van een melo het groeiende gedeelte is 
van de volwassen plant. Als de m eloplant 
zelf kapot is, kan cephalium  dus zelf verder 
groeien en zich zelfs in verschillende cep- 
halium s splitsen.
Een cephalium  enten is nog niet gelukt, 
althans niet bij m ijn weten. O f zijn er toch 
liefhebbers die daarin  zijn geslaagd? Laat 
mij dat eens weten.
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Een cactusvriend vertelde me dat een melo- 
cactus met een cephalium  plots een nieuwe 
scheut op het cephalium  maakte. Diezelfde 
zom er verdween het cephalium  totaal. De 
scheut groeide uit tot 6 cm doorsnede en de 
m oederplant bezweek. De spruit heeft 
intussen ook wortels en een cephalium  
gevormd.
Mijn zeer trouwe Melocactus bahiensis die het 
gehele experim ent meemaakte, heeft in tus
sen al een zeer m ooi nieuw eigen cepha
lium gevormd. Als je  goed kijkt dan zie je  
de afgrond in de diepte. Zo zie je  dat ze de 
neiging om wol te vorm en koste wat kost 
willen doorvoeren. Zou er dan toch geen 
cristaatvorm  van dit cephalium  zijn te 
maken? Ik ben nieuwsgierig o f cristaatvor- 
m ing van m elo’s bij onze liefhebbers in de 
collectie al eens is voorgekomen.

Tijdschriften
Ton Pullen

Kakteen und andere Sukkulenten 1991
Nr. 3. Een bloeiend exem plaar van Ortegocactus 
maakmgallii siert de titelpagina van d it num m er, 
terwijl Heyer een tekst bij deze p laat levert.
Braun en Esteves stellen Dyckia braunii voor. De 
nieuwbeschrijving van Turbinicarpus hoferi wordt 
gebracht door Lüthy en Lau. H oeger beschrijft 
h aar ervaringen m et Rhipsalidopsis rosea. Arthroce- 
reus campos-portoi wordt d o o r Seiderer voor het 
voetlicht gehaald. Diers houd t zich bezig m et de 
taxonom ie van sulcorebutia’s uit het gebied van 
de Rio Caine. In hetzelfde artikel wordt de 
beschrijving van S. breviflora geëm endeerd. Lobi- 
via chrysantha R5 w ordt besproken en afgebeeld 
in een bijdrage van W ittau en Winkler.
De redactie d ruk t de eerste pagina van het 
M onatschrift für K akteenkunde uit 1891 af, m ede 
n aar aanleid ing  van het honderd jarig  bestaan 
van de DKG. B uathier geeft tips bij het zaaien 
van Pelecyphora aselliformis. Weskamp plaatst 
enkele kanttekeningen bij Parodia schuetziana. 
Hoffm ann vraagt zich a f  o f cactusbescherm ing 
een illusie zal blijken. Deze m aand  in de cactus
cartotheek Discocactus diersianus en Agave gypso- 
phylla.

Nr. 4. Acanthocalycium klimpelianum siert de voor
p laat van dit num m er. Tegelijkertijd vraagt Heyer 
zich af o f de geslachtsnaam  Acanthocalycium kan 
worden gemist en eventueel vervangen door Lobi- 
via. H oe m en p lanten  tegen bovenmatige hitte 
kan bescherm en doet A ntesberger uit de doeken. 
Weskamp geeft de nieuwbeschrijving van Parodia 
aconquijaensis. Kiessling houdt zich bezig m et Te- 
phrocactus articulatus var. oligacanthus. Diers publi
ceert het slot van zijn bijdrage over de 
sulcorebutia’s u it het Rio Caine-gebied. Gymnoca- 
lycium cardenasianum vorm t het onderw erp van 
een bijdrage van Haugg. In de cactuscartotheek 
deze maal Coleocephalocereus aureus en Aichryson 
bethencourtianus. Aloe erinacea is op  de titelplaat 
van d it num m er afgebeeld. Polz wijdt tevens een 
bijdrage aan deze soort. Eckert vraagt zich af of 
enten  uit, en wortelecht kweken in de m ode 
raakt. Diers en Frank publiceren de nieuwe varië
teit Turbinicarpus pseudomacrochele var. lausseri. 
Over het voorkom en van Sedum mexicanum in 
Costa Rica bericht Horich. Schm ied behandelt 
het genus Othonna. Hoe men tijdens afwezigheid 
planten van water kan voorzien m et behulp van 
een reservoir en enkele wollen draden  doet Pin- 
th er uit de doeken. Stuppy en H uber hebben 
gestudeerd op de zaadkenm erken van opun tia ’s 
en delen hun bevindingen mede. Deze keer in de 
cactuscartotheek: Mammillaria fraileana, Noto- 
cactus longispinus, Peniocereus greggii en Agave 
pumila.

Nr. 5. De bloem van Echinocereus dasyacanthus 
siert de voorpagina van dit num mer. Lüthy geeft 
een geïllustreerde gids voor de geslachten Aeo- 
nium en Greerwvia van de eilanden Tenerife en 
Gom era, m et determ inatiesleutel. Over de taxo
nom ie van Echinocereus pectinatus var. ctenoides 
schrijft Frank. Ullrich bericht over een nieuwe 
vindplaats van Agave stricta in de Mexicaanse 
deelstaat Oaxaca. Stuppy en H uber zijn toe aan 
deel twee van hun  verhandeling over opuntiaza- 
den. Thelocactus ysabelae vorm t het onderw erp van 
een b ijdrage van Haas. Heyer houd t zich bezig 
m et Cleistocactus villamontesii. In de cactuscarto
theek deze m aand Ferocactus glaucescens, Mammil
laria tetrancistra, Notocactus neobuenekeri en 
Ceropegia fusca.

Nr. 6. Een schitterende standplaatsopnam e van 
Agave victoriae-reginae is op de omslag van dit 
num m er afgebeeld. L ipp-D edler wijdt een bij
drage aan Mammillaria gracilis. Lux en Stanik 
waren in de Huasteca-Canyon en beschrijven 
hun ervaringen. Lüthy is toe aan deel twee van 
zijn rijkgeïllustreerde verhaal over de geslachten



Aeonium en Greenovia op de Canarische eilanden. 
K leiner bericht over Rhipsalis lumbricoides. Stuppy 
de opuntiazaden. Over de Peyotecultus, het 
gebruik, dat de Indianen maken van de cactus 
Lophophora williamsii, schrijft Hoffm ann. Coreopsis 
gigantea vorm t het onderw erp van een artikel van 
Hunter. Beek schrijft over zijn ervaringen m et 
Ariocarpus. Gertel brengt nieuwe inzichten 
om tren t Sulcorebutia pulchra. Matucana aureiflora, 
Sulcorebutia rauschii, Aeonium castello-paivae en 
Agave victoriae-reginae zijn deze m aand in de cac
tuscartotheek aan te treffen.

Nr. 8. De bloeiwijze van Micranthocereus 
polyanthus siert de voorplaat van dit nummer. 
H orich bericht over zijn speurtocht n aar Rhip
salis simmleri. Over een m onstrueuze groeivorm 
van het ‘N egerhandje’ schrijft Pinther. Nagl komt 
to t de conclusie dat Thelocactus krainzianus een 
vorm  van T. leucacanthus var. schmollii is. Van Heek 
en Strecker berichten over de cactusflora die ze 
aantroffen in de omgeving van de Braziliaanse 
stad Caetité. Braun en Esteves geven de nieuwbe- 
schrijving van Arrojadoa dinae var. ruina. Tevens 
geven zij een systematische indeling van het 
geslacht Arrojadoa. Lüthy schrijft een bijdrage 
over een onderzoek dat het mogelijk maakt 
copiapoa’s te onderscheiden op hun eigenaardig
heid, dat de stigma’s ogenblikkelijk verkleuren bij 
aanraking m et een bepaald conserveermiddel. 
Augustin is toe aan deel twaalf van zijn serie a rti
kelen over de sulcorebutia’s en weingartia’s met 
een HS-veldnummer. In de cactuscartotheek deze 
m aand: ColeocephalocereusJluminensis en Pyrrho- 
cactus aricensis.

Nr. 9. Een standplaatsopnam e van Astrophytum 
coahuilense is op de voorplaat van deze aflevering 
afgebeeld. Over deze p lant berichten Hoock en 
Baum ann. Over op zijn m inst eigenaardige 
afbeeldingen van cactussen schrijft Trüssel. 
B achtaler beschrijft de bloem aanleg bij Rhipsali- 
dopsis. Opuntia multiareolata wordt in woord en 
beeld voorgesteld door Kiessling. Stuppy en 
H uber zijn toe aan het slot van hun beschouwin
gen over de zaadkenmerken bij opuntia’s. Rebutia 
pseudominuscula R11 wordt door W ittau en Wink- 
ler voorgesteld. Fürsch beklaagt zich over het 
slordige gebruik van de rang van variëteit in de 
cactusnom enclatuur. Over Mamillopsis senilis h an 
delt een artikel van Antesberger. Echinocereus 
schmollii (bij de liefhebber beter bekend on d er de 
geslachtsnaam Wilcoxia) en Eriocactus warasii (ook 
bekend als Notocactus) worden deze m aand in de 
cactuscartotheek opgenomen.

Nr. 10. Matucana weberbaueri fa. jlammea is op de

titelpagina van d it num m er afgebeeld, terwijl 
Haugg een artikel aan deze p lan t wijdt. Zachar 
stelt Ferocactus lindsayi in w oord en beeld voor. 
Gymnocalycium damsii var. multiflorum, een nieuw 
en H uber leveren deel drie  van hun verhaal over 
taxon uit Brazilië, wordt beschreven d o o r Braun. 
M eininger brengt Echinofossulocactus ochoterenaus 
voor het voetlicht. Twee auteurs behandelen hun 
cultuurervaringen m et Uebelmannia pectinifera, te 
weten D esender en Müller. Doffïng was in Chili 
en vond d aar onder andere  Eriosyce ceratisles. Ull- 
rich wijdt een bijdrage aan de taxonom ie van 
Agave breviscapa en A. vernae. Notocactus haselbergii 
is het onderw erp van Wolters, m et een geschil
derde impressie van de standplaats. Zachar 
bericht over zijn tocht d o o r het Jam auvedal. In 
de cactuscartotheek deze m aand Echinocereus freu- 
denbergeri, Neoporteria nidus, Pilosocereus pusilli- 
florus en Yucca desmetiana.

Nr. 11. Een schitterend roodbloeiende trichoce- 
reushybride is op de voorplaat van deze afleve
ring  afgebeeld. In de serie over W alter Rausch 
stellen W ittau en W inkler deze keer Lobivia hae- 
matantha var. kuehnrichii R 13 voor. Kleiner 
bericht over de m ulti-hybride ‘Grasers Traum ’. 
Alweer een nieuwe cactus: Epiphyllum phyllanthus 
var. schnetteri, beschreven door Peukert. Hofacker 
tro f op zijn reis door Zuid Amerika exem plaren 
van Notocactus corynodes aan, groeiend op m uur
tjes. W ittner geeft een reportage van zijn bezoek 
aan de botanische tu in  M arim urtra in Spanje. 
Mammillaria goldii w ordt in woord en beeld voor
gesteld door Meininger. Ullrich wijdt een bij
drage aan de verspreiding van Agave victoriae- 
reginae. De verwantschapsgroep rond  Thelocactus 
rinconensis vorm t het onderw erp van een opstel 
door Lux, Verduzco en Zachar. Gilmer was op de 
groeiplaats van Tephrocactus geometricus in West- 
Argentinië.
Ortegocactus macdougallii en Agave parryi worden 
deze keer in de cactuscartotheek aangeboden.
Nr. 12. Een groep bloeiende Mammillaria centri- 
cirrha siert de voorplaat van d it num m er. Over 
deze soort en M. magnimamma handelt een bij
drage van Krahenbühl. Braun bezocht het schier
eiland Hicacos op  Cuba en bericht over de daar 
inheem se cactusflora. Peukert vervolgt zijn 
nieuwbeschrijving van Epiphyllum phyllanthus var. 
schnetteri. Tephrocactus articulatus var. papyra- 
canthus wordt door Bayer in woord en beeld 
voorgesteld. Van Heek en Heim en bezochten in 
Brazilië de standplaats van Discocactus araneis- 
pinus en doen relaas daarvan. Echinocereus rigidis
simus, Pyrrhocactus carrizalensis, Rebutia minuscula 
en Beschorneria yuccoides zijn deze m aand  in de 
cactuscartotheek te vinden.
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Venlo

In dit Floriadejaar zijn ongetwijfeld vele succulentenvrienden 
naar Zoetermeer getogen of zullen dat nog doen. Als het de 
bezoekers net zo gaat als mij, dan is de eerste indruk iets van 
„hoe hebben ze het voor elkaar gekregen”. Het is in één woord 
fantastisch. Als je door onze expositie loopt, dan kun je alleen 
maar enthousiast worden voor deze prachtige planten. Cactus
sen, mesems, agaven, didierea’s enzovoorts, het kan niet op in 
kleur, compositie en vormrijkdom. In de haciënda treft u een 
leuke succulentenverzameling aan: op postzegels. De stimulans 
die deze schitterend uitgestalde collectie op de kijker heeft, moet 
geweldig zijn. Waar ik als Succulentalid nu het meest trots op 
kan zijn, is dat deze fantastische show is gemaakt door hobbyis
ten, die er niet voor worden betaald. Als objectief een vergelij
king wordt gemaakt met de andere, door vaklieden opgezette 
exposities, dan vind ik onze tentoonstelling een van de beste. 
Hulde aan de bouwers! Als u de Floriade nog moet bezoeken, 
raad ik u aan om eens te letten op de nieuwe ontwikkelingen en 
technieken. U maakt dan kennis met nieuwe denkwijzen die 
vroeger of later onze hobby zullen beïnvloeden. Twee wil ik er 
hier noemen: in-vitrocultuur en biologische bestrijding. De zeld
zaamste cactussen en vetplanten worden tegenwoordig in vitro 
vermeerderd. De techniek is nu zover geperfectioneerd dat deze 
ook binnen het bereik van amateurs komt. Deze medaille heeft 
wel een keerzijde, het massaal vermeerderen van één kloon ver
sterkt het verlies van genetische diversiteit en maskeert het 
verdwijnen van de soort in de natuur. Als u er op let, ziet u in ons 
tijdschrift af en toe iets in de trant van ‘in de natuur niet terug
gevonden’. Ik vrees dat deze zinsnede steeds vaker voor zal 
komen, en dan is zo’n kunstmatig vermeerderde kloon heel wat 
meer dan niets. Misschien moeten we wel naar een systeem toe, 
waarbij echt bijzondere planten kunnen worden vermeerderd 
door een persoon of instelling. Mogelijk kan dat een nieuwe uit
daging voor Succulenta worden. Een andere techniek waarmee 
we moeten leren omgaan, is biologische bestrijding. Er zitten 
nog wat haken en ogen aan, maar vroeger of later kunnen we 
met wat buisjes met parasieten volstaan. Problemen voor de toe
passing zijn er te over. De doorns van cactussen bijvoorbeeld 
maken deze slecht bereikbaar voor lieveheersbeestjes; roofmijten 
willen graag plantcontact om van de ene naar de andere plant te 
wandelen. Voor wortelluis zie ik ook nog geen biologische 
geschikte bestrijding, maar wat niet is, kan komen. Amateurs zijn 
helaas commercieel niet zo interessant, dat de bedrijven voor 
onze hobbykasjes speciale technieken gaan ontwikkelen. Wij 
wachten met belangstelling af.
Ben Groen



WINTERHARD MET ZOMERCHARME
Wiert Nieuman

De meeste succulenten en cactussen 

komen in subtropische en tropische 

gebieden voor. In de gematigde zone is 

het aantal gewassen dat is aangepast 

aan weinig neerslag en een hoge tempe

ratuur veel kleiner. Toch zijn ze er wel en 

juist deze soorten lenen zich voor 

gebruik in de tuin, niet alleen in de 

zomer maar ook in de winter.

Voor we gaan kijken naar de geslachten en 
soorten die in deze categorie vallen, zullen 
we bekijken waarom deze planten een suc
culente groeiwijze hebben en wat we daar
uit voor gevolgtrekkingen kunnen maken 
voor de kweek in de tuin.
Zoals al is opgemerkt, zijn de succulenten 
aangepast aan groeiplaatsen met weinig 
neerslag en hoge temperatuur. Iedere lief
hebber van cactussen en succulenten weet 
dan ook dat te veel vocht, vooral in het 
koele en donkere jaargetijde, funest is voor 
deze planten. Ze hebben zich namelijk niet 
alleen aangepast aan droge omstandighe
den, ze zijn er zelfs van afhankelijk. De 
soorten van het gematigd klimaat zijn iets 
minder kritisch wat betreft vocht: ze zijn 
het in de natuur vaker gewend om langere 
tijd nat te staan. Dit, en het feit dat de mee
ste soorten winterhard zijn, maakt ze 
geschikt om ook in ons klimaat in de tuin te 
groeien.
Veel van deze droogteminnende soorten 
zijn gemakkelijk als zodanig te herkennen.

Sempervivums in een rotstuin

Foto's van de schrijver
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Ze hebben bijvoorbeeld dikke bladeren 
waarin veel water is opgeslagen, dat ze in 
tijden van droogte kunnen aanspreken. Er 
zijn ook veel gewassen met een leerachtig 
blad waardoor de verdamping wordt 
beperkt. Andere aanpassingen zijn een 
grijze of blauwgroene waslaag, sterke beha
ring en compacte groei. Eigenlijk zijn het 
allemaal aanpassingen om de verdamping 
tot een minimum te beperken.

De vergeten middenmoot
In het Middellandse-Zeegebied en verder 
in de richting van Iran, maar ook in het zui
den van de VS, komen planten voor die niet 
tot de succulenten behoren, maar eigenlijk 
ook niet thuishoren bij de vaste planten 
voor de border. Ze hebben zich aangepast 
aan het warme en vaak droge klimaat, maar 
hebben niet het succulentenuiterlijk ver
kregen. Wat ze wel vaak hebben, en waarom 
ze dan ook meestal gemeden worden als de 
pest, zijn dorens en stekels. Deze afweer
middelen beschermen de planten tegen de 

vraatzucht van de dierlijke milieugesel: de 
geit. Dit op zich vertederende beest legt een 
ongekende vreetlust aan de dag waar nau
welijks een plant veilig voor is, maar de 
planten van de chaparal en de maquis 
dwingen ook de geit tot enige behoedzaam
heid. Vaak zijn dit heestertjes die kniehoog 
tot soms manshoog kunnen worden. In 
Turkije en verder naar het oosten komen 
allerlei soorten Acantholinum voor, vaste 
planten met naaldscherpe bladpunten en 
vaak rozerode bloemen. De pollen worden 
op den duur mooie kussens die echter 
absoluut niet geschikt zijn om het moede 
hoofd op te leggen. In het geslacht Astra
galus zit ook een aantal van deze prikkers. 
Astragalus angustifolius is een prachtige 
soort die soms wel in rotstuinen wordt aan
geplant.

Verschillende soorten Genista maken even
eens deel uit van deze groep. Als men een
maal gewend is aan de doorns en stekels 
van deze planten dan gaat men al snel oog

Saxifraga longifolia, een schitterende bladplant die zonnig en droog kan staan



Sempervivella alba

krijgen voor de opvallend rijke bloei die 
deze gewassen vaak ten toon spreiden. De 
afweer strekt zich niet alleen uit tot de 
geslachten en familie’s waarvan we dat min 
of meer gewend zijn, ook een geslacht als 
Dianthus heeft zo zijn fakirplanten. Ik denk 
hierbij even aan Dianthus erinaceus met zijn 
mooie groene kussens waarvan echter alle 
bladpunten zo scherp zijn als injectienaal
den.
De meest spectaculaire soort uit deze ste- 
kelgroep, die op een goed gedraineerde en 
beschutte plaats buiten kan worden ge
kweekt, is Erinacea anthyllis. Dit heestertje 
wordt najaren 25 cm hoog en bloeit in 
mei-juni met lilakleurige bloemen. Een 
juweeltje, dat echter slechts spaarzaam in 
ons land verkrijgbaar is.

Het overbekende sortiment
Bij winterharde succulenten denken de 
meeste mensen haast direct aan de enkele 
cactussen die min of meer winterhard zijn 
en aan de verschillende sedums en semper- 
vivums. Van cactussen heb ik geen verstand 
en ik waag me er dan ook niet aan om een 
lijstje te geven van soorten die u zo moge
lijk in de tuin kunt zetten. Met sedums en 
sempervivums ligt dat anders. Het hele sor
timent tot in de finesses kennen is er ook 

hier niet bij, maar een enkele aanbeveling 
durf ik toch wel te geven.
Sempervivum of huislook is een bekende 
groep waar bij tijd en wijle veel belangstel
ling voor is. Het is echt een plantengeslacht 
met een golfbeweging wat betreft de inte
resse. Soms staat het volop in de belangstel
ling, dan is het weer een paar jaar een haast 
vergeten groep. Bij de Botanische Tuinen 
in Utrecht staan diverse soorten uit dit 
geslacht. Ze zijn zo sterk dat ze jarenlang op 
dezelfde plaats kunnen blijven staan en 
nauwelijks verzorging nodig hebben. Sem
pervivums worden pas mooi als ze de kans 
hebben gekregen om tot een grote groep 
uit te groeien. Ze gaan dan ten dele over de 
stenen kruipen en vormen tenslotte een 
eenheid met het gesteente waar ze tussen 
staan. Deze sempervivums lenen zich ook 
goed voor potcultuur: een aanbevolen 
kweekmethode als men veel soorten, hybri
den en cultivars uit dit geslacht zou willen 
kweken. Het sortiment is ontzettend groot, 
er zijn veel soorten, maar nog veel meer 
hybriden en cultivars. De soorten kruisen 
onderling erg gemakkelijk waardoor er 
steeds weer nieuwe vormen met anders 
gekleurde of grotere of kleinere bladeren 
ontstaan. Het heeft geen zin om namen te 
noemen: kijk zelf maar eens bij een kweker
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en maak daar een keus uit hetgeen u mooi 
vindt.

Sedums zijn er eveneens te kust en te keur. 
Ze verschillen onderling wat meer dan de 
sempervivums. Er zijn soorten met normale 
bladeren en soorten met meer succulente 
bladeren. Een bekende soort is Sedum album 
of witte muurpeper, verder Sedum reflexum, 
Sedum acre, Sedum sexangulare en Sedum angli- 
cum, om er maar eens een paar te noemen. 
Vooral Sedum acre en Sedum sexangulare kun
nen in een rotstuin tot een plaag worden, 
doordat alle stukjes die afbreken weer vro
lijk tot nieuwe plantjes uitgroeien.
Wilt u echt iets aparts uit dit geslacht, dan 
kan ik u een paar een- en tweejarigen aanra
den. Een heel mooie eenjarige is Sedum cae
ruleum (zie elders in dit nummer) met 
lichtblauwe bloemetjes in de zomermaan
den. Deze soort bevriest al bij een paar gra
den vorst en dient daarom eerst binnen te 
worden opgekweekt en na de ijsheiligen een 
plaats in de tuin te krijgen. Bij het opkweken 
wel zo koel mogelijk houden en in arme 
grond zetten. Als men dit niet doet, worden 
het lange slappe planten die matig bloeien 
en erg rommelig zijn. Men kan midden mei 
het zaad ook nog ter plaatse zaaien en vaak 
krijgt men hier de mooiste planten van.

Een paar tweejarige soorten, eigenlijk 
monocarpisch, zijn Sedum sempervivoides en 
Sedum pilosum. Deze soorten maken het eer
ste jaar een prachtig rozet, dat enige gelij
kenis heeft met de rozetten van sempervi
vum, ze bloeien het tweedejaar. Na de bloei 
sterven de planten af. Ze zaaien zich 
meestal niet zelf uit en het is dan ook raad
zaam om zaad te winnen en daaruit weer 
nieuwe planten te kweken.
Jovibarba is een nauw aan Sempervivum ver
want geslacht dat eveneens veel rozetten 
maakt en ook in de zomermaanden bloeit. 
Zowel bij sempervivum als jovibarba ster
ven de rozetten die een bloemstengel gege
ven hebben na de bloei af.

Wat minder bekend
Saxifraga’s hebben vaak de naam echte zon
nekinderen te zijn, die op de meest droge 
plaatsen willen groeien. Hier valt echter wel 
iets op af te dingen, want er zijn zelfs veel 
soorten saxifraga die uitgesproken vochtig 
moeten staan en dan ook helemaal geen 
succulent uiterlijk hebben. De soorten met 
een wit kalkrandje langs het blad kunnen 
wel meer droogte hebben. Een heel sterke 
soort is Saxifraga paniculata, ook wel bekend 
als Saxifraga aizoon. Verder zijn er de 
bekende soorten als Saxifraga cotyledon, Saxi-
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Dictyolimon macrorhabdos

fraga longifolia, Saxifraga mutata en Saxifraga 
oppositifolia. Een tegenwoordig belangrijke 
groep is bekend als kabschia’s of Saxifraga 
sectie Porophyllum. Hiertoe behoren onder 
andere Saxifraga sempervivum, Saxifraga mar
ginata, Saxifraga burseriana en vele anderen.

Het aantal hybriden in deze sectie is ontzet
tend groot. De bloei van de meeste soorten 
en hybriden is spectaculair, maar vindt 
plaats in het vroege voorjaar als het in de 
tuin vaak nog erg koud kan zijn. Om die 
reden worden veel van deze soorten ook in 
een zogenaamde alpiene kas gekweekt, 
zodat men de planten toch op een droge en 
niet te koude plek van dichtbij kan bewon
deren. De interesse in saxifraga’s is 
momenteel weer groot, er zijn een paar 
goede boeken over dit geslacht verschenen 
en in Nederland zijn er verschillende spe
cialisten die zich op de teelt van de saxi
fraga’s uit de sectie Porophyllum hebben 
toegelegd. Het is nu weer een goede tijd om 
een sortiment van deze bijzonder rijke 
bloeiers aan te schaffen, want over een paar 
jaar kan het ineens weer gebeurd zijn met 
de interesse in dit geslacht. Nog een waar
schuwing: hoewel ze een succulent uiterlijk 
hebben, houden ze niet van een erg hete en 
droge plaats.

Rosularia is een geslacht dat weer tot de 
Crassulaceae behoort. De meeste soorten 
zijn niet winterhard of hebben dermate van 
wintervocht te lijden dat ze in de tuin ook 
geen succes zijn. Zelf heb ik goede resulta
ten met Rosularia sempervivum in een droog 
en zonnig deel van de rotstuin. Rosularia 
pallida heb ik tot nu toe alleen in de alpiene 
kas geprobeerd, maar waarschijnlijk is deze 
soort in zachte winters wel hard als hij door 
middel van een afdakje tegen vocht wordt 
beschermd.
Een soortje waar ik veel succes mee heb, is 
Sempervivella alba. Dit gewasje lijkt wel iets 
op sempervivum, maar de blaadjes zijn als 
het ware veel sappiger en de rozetjes zijn 
klein en hebben weinig blaadjes. De bloe
men zijn crèmewit en relatief groot. Sem
pervivella kan zeer rijk bloeien en bloeit 
vaak zelfs twee keer per jaar. De plantjes 
kunnen gemakkelijk worden gescheurd en 
lenen zich heel goed om een bak of trog 
mee vol te zetten. Een ideale plant om lek
ker van uit te delen en om zelf veel van in 
speciale delen van de tuin te zetten. 
Orostachys is een minder bekend plantenge
slacht (zie elders in dit nummer) waarvan ik 
één soort al jaren ken: Orostachys iwarenge en 
dan de cultivar ’Hodo’. Deze orostachys 
heeft in de zomermaanden mooie blauw-
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groene rozetjes en bloeit pas in oktober. De 
rozetten worden bijna helemaal leeggezo
gen door de prachtige bloementoortsjes, 
die ongeveer 5 tot 7 cm hoog worden. Na de 
bloei is het dan ook triest met de planten 
gesteld, maar in het voorjaar blijkt er altijd 
nog weer voldoende te zijn om voor een 
nieuwe toortsenparade in het najaar te 
kunnen zorgen.

En verder
We komen weer terug bij de groep waarmee 
we ook begonnen zijn, maar lichten er nu 
nog een onbekend en apart gewasje uit. Het 
gaat over Dictyolimon macrorrhabdvs, een 
plant uit de familie van de Plumbaginaceae, 
die in de tachtiger jaren in ons land is geïn
troduceerd. Het is een tweejarige tot drieja

rige plant die na de bloei afsterft en dan 
weer uit zaad moet worden opgekweekt. De 
bloei stelt niets voor en tijdens de bloeipe
riode is de plant ook al duidelijk op zijn 
retour. Het bladrozet, voordat de plant gaat 
bloeien, is zeer spectaculair. Deze plant is 
waarschijnlijk wel winterhard als hij een 
afdakje tegen het wintervocht krijgt. Ikzelf 
heb hem in de alpiene kas staan omdat per
sonen met lange vingers de planten buiten 
niet met rust konden laten. In combinatie 
met de bovengenoemde gewassen doen ook 
grijsbladigen het bijzonder goed. We bege
ven ons daarmee echter buiten het kader 
van het verhaal over winterharde succulen
ten. Wie met betrekking tot grijsbladigen 
eens in de pen wil klimmen kan van mij het 
estafettestokje zo overnemen.

SUCCULENTENBOEKEN UIT
VROEGER EEUWEN

P. Knippels
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Regelmatig vindt u besprekingen van 

nieuwe boeken en tijdschriften in Succu

lenta. In antiquarische werken zijn echter 

ook al succulenten te vinden.

Over succulenten wordt al zolang geschre
ven als er plantenboeken worden gedrukt 
en planten worden gekweekt. Begon kwe
ken in de 16e en 17e eeuw als excentrieke 
hobby van enkele notabelen die ‘weinig’ 
plantenkennis hadden en experimenteer
den met planten, heden ten dage is de suc
culentenliefhebberij uitgegroeid tot een 
hobby voor velen. De liefhebbers kunnen 
beschikken over een veelheid van informa
tie over nomenclatuur, kweekwijze, zaaien, 
enten, oorspronkelijke groeiplaatsen, enzo
voorts.
We willen u hier enigszins een indruk geven 
van wat er in vorige eeuwen over succulen
ten is geschreven. We beginnen met een



aantal plantenboeken uit de 16e en 17e 
eeuw en besluiten met een iets recenter 
werk, uit de vorige eeuw.

Plantenboeken uit de 16e en 17e eeuw
Eén van de oudere bekende planten- en 
kruidenboeken is het „Cruydtboeck”, 
geschreven door R. Dodoens. Het boek is in 
1554 doorj. van der Loe te Antwerpen uit
gegeven. In het Cruydtboeck zijn enkele 
succulente euphorbia’s beschreven: 
„een boomachtigh ghewas, der Ferula zeer 
gelijk, dat op den Bergh Atlas in Libiën by 
Mauretaniën wast ende in die tijden van 
Judas, conick van Lybiën eerst ghevonden is 
gheweest.”
In 1611 verscheen het bloemboek van 
Johann Theodor de Bry, waarin aandacht 
wordt geschonken aan een aantal succulen
ten. Op één pagina zijn drie cactussen afge- 
beeld, te weten een cereusachtige, een 
opuntia en een melocactus.
Andere (planten-)boeken waarin succulen
ten worden beschreven of zijn afgebeeld uit 
deze periode zijn onder andere het plaat- 
boek „Forilegium” van Sweet uit 1612 en de 
plaatwerken verschenen onder de naam 
„Horti medici amstelodamensis rariorum 
plantarum”, geschreven en samengesteld 
door Commelin, uitgegeven in de periode 
1697-1701 in Amsterdam. In dit laatste 
boek zijn onder andere Euphorbia cerei- 
formis, E. caput-medusae en E. mammillaris 
afgebeeld.
De gemeenschappelijke deler van vele van 
deze boeken is dat ze geschreven en 
bedoeld zijn als kruidenboeken. Succulen
ten werden in deze eeuwen verzameld en 
gekweekt om hun geneeskrachtige werking 
en zijn daarom in deze boeken beschreven. 
Voorbeelden zijn aloë- en euphorbiasoor- 
ten. Het ingedikte sap van enkele aloesoor- 
ten werd, en wordt nog steeds, in de 
geneeskunde en ook in de farmacie 
gebruikt. Daarnaast werden jonge blade

ren, na ze gekneusd te hebben, gebruikt als 
pijnstillend en helend middel bij brand
wonden. Van enkele euphorbiasoorten (E. 
officinalis en E. antiquorum) werd in vorige 
eeuwen het ingedikte melksap gebruikt als 
geneeskrachtig middel. Het melksap werd 
in poedervorm als purgeermiddel (cq. 
laxeermiddel) gebruikt en werd als uitwen
dige huidprikkel gebruikt in zalven en 
pleisters.

De Koninklijken Hovenier
In 1676 werd in Amsterdam het 224 
pagina’s tellende boek „De Koninklijken 
Hovenier” uitgegeven. Voluit luidt de titel: 
„De Koninklijken Hovenier, aanwyzende de 
middelen om boomen, bloemen en kruiden 
te zaayen, planten, aenqueeken en voorttee- 
len” en is geschreven door D.H. Cause en 
uitgegeven door Marcus Doornick.
Zoals de titel al zegt, wordt in De Koninklij
ken Hovenier een veelheid aan bomen, 
struiken, bolgewassen, kruiden, andere

Uit het bloemboek van Johann Theodor de Bry, 1611
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Titelblad van de
Koninklijken Hovenier

siergewassen en voedingsgewassen beschre
ven. Het zijn zowel inheemse als uitheemse 
planten. Tot deze laatste categorie behoren 
onder andere de sinaasappelboom, de tulp 
en hyacinth, Datura, de granaatboom, 
euphorbiaceeën (zowel in- als uitheemse 
soorten) en de olijfboom. De enige succu
lent die (uitgebreid) wordt beschreven is 
een aloë, daarom is hierna de tekst - in oud 
Nederlands - over aloe’s integraal afge
drukt.

„Daar zijn twee soorten van Aloë bekent, 
een die men de gemene Aloë noemt, en een 
ander, aan de welke men de naam van Ame- 
rikaansche Aloë geeft.
De gemene Aloë geeft dikke, brede en lange 
bladen, die glad, omgebogen, aan de kan
ten gekerft, en met veel bonte stekelige 
doorntjes bezet zijn, en een taai sap in zich 
besluiten. Tusschen deze bladen spruit de 
steel, die omtrent een voet hoog rijst, en 
daar witte, of gele, of inkarnate bloemen 
aan wassen. De wortel is zeer dik.



D’Amerikaansche Aloë heeft groter en dik
ker bladen, die ook met scherpe punten 
aan’t einde, en rontöm aan de kanten gewa- 
pent zijn.
Zy verëissen een gemene luchtige aarde, die 
wel met oude paerdemest, en mollem der 
bomen, die van binnen verrot en vergaan 
zijn, deurmengt is, in een warme plaats, en 
voor de zonnestralen bloot legt, tegen alle 
koude noorde en ooste winden beschut is, 
en van weinig water besproeit word.
Zy worden, in deze gewessten noch, nog 
zaat voortbrengende, door hun jonge 
spruiten, die by de wortel uitgelopen zijn, 
en zeleven wortel geschoten hebben, aange- 
teelt. Zy moeten in de Maaimaant, met de 
volle maan, in een pot, naar de grootheit 
van de plant geregelt, en met de voorge
dachte aarde gevult, zo hoog, als immers 
mogelijk is, gezet, en, op dat zy beter zou 
groejen, van alle hun spruiten, by de wortel 
uitlopende, gedurig berooft worden.
Zy, de koude en ongemakken van de Herfst 
en winter niet verdragen konnende, moe
ten, droog zijnde, omtrent in ’t midden van 
September, eer de nachtkoude, en rijp valt, 
binnen’s huis gebracht, en in de hoogte, in 
een luchtige plaats, niet verre van de kag- 
hel, gezet worden, daar men hen, tot aan ’t 
einde van October, (ten waar men voor 
vorst vreesde) met ope veinsters, de lucht en 
zon moet doen genieten. Men moet ook de 
veinsters, als zy eens gesloten zijn, niet weêr 
voor de Maant van Maert openen, en de 
kaghel eens, twee, of drie malen, naar dat 
de koude groot is, stoken; dewijl zy de 
warmte wel konnen verdragen, en daar 
door te frisser worden. In Maert, naar dat 
het weer bequaam is, opent men, eerst by 
daag, en daar na by dag en nacht, weêr de 
veinsters, opdat deze planten allengs weêr 
tot de lucht zouden gewennen. De gemene 
Aloë heeft dit eigen, dat zy des winters wel 
uit de pot genomen, en met de wortel in 
een wolle lap, die men in lisolie geweekt

heeft, gewonde, niet verre van de kaghel de 
gehele winter lang opgehangen, en tevens 
in de Maimaant weêr in de pot, met de 
voorgedachte aarde gevult, gezet wil wor
den. In ’t lest van April, of begin van Mai
maant moeten zy, met een aangename 
lucht, en zwoele regen, weêr buiten 
gebracht, en in een warme plaats voor de 
stralen der zon bloot gestelt worden. Zy zijn 
de grote vyanden van de nattigheit, dat zy, 
(inzonderheit de gemene Aloë, die, nog

Aloë mitraeformisvar. B. Brevifolia



teerder van aart, en volder van sap zijnde, 
de vocht minder kan verdragen) zelfs in de 
heetste dagen der zomer geheellijk geen 
water, dan dat van de hemel valt, konnen 
verdragen. En indien het veel regent, zo 
moet men hen daar voor dekken, of zo lang 
onder dak brengen, daar zy echter de lucht 
en zon konnen genieten, zonder de regen te 
gevoelen. Want indien men hen in de vocht, 
die van de hemel valt, laat staan, zo zullen 
zy wel de gehele zomer, herfst en winter 
groen blijven, en gezont schijnen: maar in ’t 
voorjaar zullen zy hun verrotting openba
ren, die, zich eerst aan de hartstam, of ter 
zijden vertoont, daar zy door te veel vocht, 
tusschen de bladen en hartstam leggende, 
veroorzaakt word. De gemene Aloë, die 
voor d’oprechte geacht word, verliest, weêr 
buiten gebracht zijnde, gemenelijk haar 

aangename groenheit, en krijgt een bleke 
leververwe, uit oorzaak van de kracht des 
luchts, die zy de gehele winter gederft heeft. 
Deze bleekheit vergaat echter weêr; en zy 
vertoont wel haast uit haar inwendig hart 
een nieu aangenaam groen, dat zich binnen 
weinig tijts tot aan d’uitterste der bladen 
verspreid, voornamelijk zo zy voor veel 
regen beschut, en in ’t eerst voor sterke zon
neschijn een weinig gedekt word. Zy geeft 
bloemen, dan by droge en warme winters, 
en, in bitterheit de gal overtreffende, 
brengt in haar bloem een vocht voort, die, 
klaarder dan wijn, en zoeter dan honing 
zijnde, nederwaarts hangt, en echter niet 
afvalt, zo men niet krachtiglijk aan de bloe
men schud.”
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Sertum Botanicum
„Sertum Botanicum” werd in de periode 
1828 - 1832 in Brussel gedrukt en uitgege
ven bij het Establissement Encyclographi- 
que, Quai au Foin no. 33. In totaal bestaat 
Sertum Botanicum uit 600 afbeeldingen in 
kleur met bijbehorende teksten en werd 
geschreven door een aantal botanici. Deze 
botanici stonden onder supervisie van 
Pierre Corneille van Geel (geboren in 1796 
in Mechelen, overleden in 1838 te Parijs), 
priester en botanicus. In 1825 stichtte hij 
samen met Drapiez een tuinbouwbedrijf in 
Brussel, dat in 1870 werd omgebouwd tot 
de bekende Jardin Botanique.
De titel van Sertum Botanicum luidt voluit: 
„Sertum Botanicum, collection des plants 
remarquables par leur utilité, leur élégance, 
leur éclat ou leur nouveauté, par une 
société de botanistes”. Zoals uit de titel kan 
worden afgeleid, is Sertum Botanicum in 
het Frans geschreven en gepubliceerd, 
slechts enkele teksten van planten zijn in 
het Nederlands verschenen. Een volledig 
Nederlandstalige uitgave bestaat niet. Bij 
de Nederlandstalige teksten is ook een aan
tal succulenten, waaronder Aloë mitraeformis 
(B) Brevifolia en Stapelia pedunculata (namen 
toen aan de planten gegeven).
Hieronder geven we een deel van de tekst 
over de aloë weer.
„Deze soort, welke men gewoonlijk de 
kleine mijtervormige noemt, is afkomstig 
van de Kaap de Goede Hoop. Zij wordt 
sints hetjaar 1732 in Europa gekweekt; zij is 
in de verzamelingen altijd als eene der 
schoonste bloemen onder de sappige plan
ten beschouwd. Haworth heeft er in zijn 
bijvoegsel eene andere soort van gemaakt, 
welke hij A. distans noemt.
De stengel is wortelmakend, ter hoogte van 
twee tot drie en meer voeten. Aan het 
boveneinde bevinden zich groene, dikke, 
vleezige, aan den voet breede, buitenwaarts 
bolle, met witachtige doornen omzoomde 

en even als de hoornen van eenen mijter 
omgebogene bladen. Deze bladen hebben 
op den rug eenige witte wratten en somtijds 
doornen, die op de middellijn en hoofd
vormig en tegen elkander gebogen, de 
onderste zijn onmerkbaar meer van elkan
der verwijderd, over het algemeen zijn zij 
kleiner dan bij de verscheidenheid (a). De 
bloemen komen aan eenen algemeenen, 
eindelingschen, meestal eenvoudigen en 
somtijds getakten bloemsteel voort, en vor
men aan den top van deze steelen of van elk 
dezer takken een zeer fraaijen, korten, 
kegelvormigen aar, die aan den voet breed 
en van eene zeer levendig roode kleur is. De 
bloemkroonen, ten minste anderhalve 
duim lang, hebben elk eenen afzonderlij
ken bloemsteel van meer dan een duim 
lang, en zijn rolrond en een weinig knik
kende, zonder juist volkomen hangende te 
zijn. Wanneer de bloemen aan den top van 
de aar ontloken zijn vormen zij een ruiker, 
die veel overeenkomt met een fraaijen 
bloemtuil. Het stijltje springt een weinig 
buiten de bloem uit.
Men neemt voor de kweeking van deze 
soort dezelfde voorzorg in acht als bij het 
voorgaande.”
De naam van deze succulent is in de 19e en 
20e eeuw slechts weinig gewijzigd. Heden 
ten dage is deze plant bekend onder de 
naam Aloë mitriformis en zijn enkele varië
teiten onderscheiden.

Stapelia pedunculata
De tekst over Stapelia pedunculata luidt als 
volgt (gedeeltelijk weergegeven):
„Elke soort van dit plantengeslacht schijnt 
zich door eenige bijzonderheid te doen 
opmerken; bij de tegenwoordige soort 
bestaat deze bijzonderheid in de groote 
lengte der bloemstelen, in de bijzondere 
gedaante der stengen en bloemen. De 
onderhavige is, door Masson, gevonden in 
de drooge en onvruchtbare oorden nabij
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Kaap de Goede Hoop, niet ver van het 
Kamusgebergte; hij heeft haar, in 1784, 
naar Engeland overgebragt. Haworth heeft 
er een nieuw geslacht van gemaakt, onder 
de benaming van Caruncularia, waarvan 
tot op heden niet meer dan deze eenige 
soort bekend is.
De stengen zijn regt, glad, drie of vier dui
men lang, verdeelt in verscheidene zijsten- 
gen, zeegroen van kleur, vierzijdig, met zeer 
stompe hoeken, aan de randen geteekend 
met stompe verhevenheden, die de plaats 
van tanden vervangen, aan den top ver
deeld in drie of vier eenigzins puntige bul
ten, in de gedaante van regte tanden, meer 
of min roskleurig; de bloemen zijn, eenig
zins bundelvormig, ten getale van twee tot 
vijf, vereenigd, aan het onderste gedeelte 
der jonge takjes; de bloemstelen zijn glad, 
regt, cijlindervormig en hebben de dubbele 
lengte der stengen; de kelk is vijfdeelig, de 
slippen zijn gelijkvormig en puntig; de 
bloemkrans is bruinpurper van buiten, hij 

is vijfspletig, de slippen zijn smal
lancetvormig, puntig, en eenigzins gerim
peld; de randen zijn buitenwaarts omge
rold, en aan den voet geteekend met grijze 
stippen, en bundelsgewijze vereenigde, ge- 
steelde kliertjes; de grondkleur van den 
bloemkrans is zwartachtig bruin; deze soort 
heeft verscheidenheden van kleur in de 
bloemen, welke somtijds geel zijn.
De kweeking dezer Paddebloem is gelijk
vormig aan die van al de andere soorten, 
bij vorige beschrijvingen vermeld.”
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BORZICACTINAE

3. MATUCANA MIRABILIS
Rob Bregman

Deze plant is in de artikelenserie over

Matucana (Bregman et al. 1989) al kort 

gememoreerd, maar niet uitvoerig 

beschreven en afgebeeld. Het is echter 
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zo'n schitterende bloeier dat ik hem niet 

wil overslaan.

De systematische problemen rond deze 
plant zijn nog niet opgelost. De ge
schiedenis begint bij John Akers 
die de plant in 1943/44 vond tus
sen de Churin en Oyón in het Peruaanse 
departement Lima op 3000 tot 3300 m 
hoogte. Hij zond materiaal naar Buining 
die de plant in 1963 beschreef als Matucana 
mirabilis. De plant is echter moeilijk in het 
geslacht Matucana te plaatsen, doordat 
vrucht en zaad afwijkend zijn. De vrucht is 
lichtgeel (bij Matucana groen tot bruin) en 
splijt niet zoals matucanavruchten met drie



lengtescheuren open, maar met korte drie
hoekige openingen. Ook het zaad is afwij
kend en doet enigszins denken aan dat van 
Loxanthocereus. Backeberg plaatste de plant 
in 1966 in het geslacht Arequipa, niet zozeer 
vanwege de afwijkende vrucht- en zaadken- 
merken, maar vooral vanwege de enigszins 
behaarde bloembuis. Matucana sensu 
stricto heeft een kale bloembuis en alle 
matucana’s met een behaarde buis werden 
door Backeberg tot het geslacht Submatu- 
cana gerekend. Hierin kon hij echter de 
zuilvormig groeiende Matucana mirabilis 
ook niet onderbrengen, omdat submatu- 
cana’s bolvormig zijn. Zo kwam Backeberg 
dus bij het geslacht Arequipa terecht. Een 
soort bewijs uit het ongerijmde dat in dit 
geval geen bewijs is: de plant kan op grond 
van vrucht- en zaadmorfologie absoluut 
geen arequipa zijn.

Zeldzaam
Wat is het dan wel? Als men bedenkt dat in 
de buurt van Churin ook loxanthocereus- 
sen groeien, is het niet denkbeeldig dat 
Matucana mirabilis een hybride is tussen een 
matucana en een loxanthocereus. Een 
tweede aanwijzing hiervoor is dat Buining 
schrijft dat de plant in de natuur uiterst 
zeldzaam is. Ritter denkt aan een hybride 
tussen Borzicactus (Clistanthocereus) fieldianus 
en Matucana supertexta. Deze kruising zou in 
cultuur moeten worden herhaald om het 
hybride karakter van Matucana mirabilis te 
bewijzen. Ritter merkt nog fijntjes op dat 
de omcombinering naar Arequipa door Bac
keberg „natürlich ein Irrtum” is.

Matucana mirabilis

Foto van de schrijver
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LEWISIA
Gerard Borgonje

Deze planten vormen een overzichtelijk 

klein geslacht, dat hier in zijn geheel 

wordt voorgesteld. Lewisia's horen in 

het overgangsgebied tussen knolsuccu- 

lenten en gebergteplanten en zijn niet de 

gemakkelijkste om in de verzameling te 

houden. Daarom worden ook enkele cul- 

tuuraanwijzingen gegeven.

Zo’n jaar of vijftien geleden kocht ik mijn 
eerste lewisia, toen nog een vrij zeldzame 
plant die zo af en toe door rotsplantenkwe
kers werd aangeboden. Doordat men bij 
veel succulentenverzamelaars ziet dat ze 
hun kas laten overgaan in een rotstuin, 
werd ook bij mij de aandacht op dit 
geslacht gevestigd. Vanwege het vermogen 
van de planten om veel water in hun dikke 
vlezige bladeren of hoofdwortel op te slaan, 
kunnen ze zich goed meten met andere 
winterharde vetplanten. Dit leidde ertoe 
om me wat meer te verdiepen in dit 
geslacht en diverse soorten te zaaien om 
later buiten of in een alpiene kas uit te 
planten.

Herkomst
Lewisia’s behoren tot de posteleinfamilie 
(Portulocaceoe). De negentien bekende soor
ten komen uit de bergen in het westen van 
Noord-Amerika. Het verspreidingsgebied 
loopt van de Siërra Nevada via de Rocky 
Mountains en de Cascade Range tot in Bri-
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tish Columbia. Ze werden voor het eerst 
verzameld tijdens een expeditie van Lewis 
en Clark dwars door Noord-Amerika naar 
de kust van de Stille Oceaan in 1803 waar
bij vele nieuwe planten werden ontdekt.

Hoewel Lewisia maar een klein geslacht is, 
kan het in verschillende secties worden ver
deeld. Dit komt door de sterke variabiliteit 
binnen dit geslacht. Zo zijn bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van de sectie Cotyledon 
groenblijvende planten met een boven
gronds rozet; in de sectie Pygmaea vinden 
we planten die zich na de bloei in de grond 
terugtrekken en met een radijsachtige wor
tel overblijven. Het geslacht Lewisia is als 
volgt geclassificeerd:

Ondergeslacht Lewisia

Sectie Lewisia
L. rediviva
L. maguirei
L. disepala

Sectie Cotyledon
L. congdmii
L. columbiana
L. leana
L. cantelovii

L. serrata
L. cotyledon

Sectie Erocallis:
L. triphylla

Sectie Brachycalyx:
L. kelloggii
L. brachycalyx

Sectie Pygmaea:
L. nevadensis
L. longipetala
L. sierrae
L. pygmaea
L. stebbinsii

Sectie Oppositifolia
L. oppositifolia

Ondergeslacht Strophiolum:

L. tweedyi

Cultuur
Lewisia’s gelden als winterhard, dat wil zeg
gen dat ze goed tegen de kou kunnen, maar 
er moet wel rekening worden gehouden 
met het feit dat ze onze vochtige winters en 
soms ook zomers slecht verdragen. Droge
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zomers doorstaan ze in de regel goed, ook 
al worden ze niet gegoten of gesproeid. 
Veel vocht is vaak dodelijk voor de planten, 
vooral in de winter. Daarom dek ik de plan
ten in de herfst meestal af met een glasplaat 
die boven de planten blijft liggen totdat in 
het voorjaar de groei begint en de knoppen 
zichtbaar worden. Sommige soorten zoals 
L. tweedyi en L. rediviva zijn eigenlijk niet 
geschikt voor de rotstuin, maar meer plan
ten voor een 'alpine house’ of buiten op het 
oosten, tegen een muur waar maar weinig 
regen de planten kan bereiken. Ook soor
ten die zich na de bloei terugtrekken, 
mogen geen of bijna geen water meer krij
gen totdat de groei weer begint.
Lewisia’s vragen een lichte standplaats 
maar het is niet nodig en zelfs onwenselijk 
dat ze de hele dag in de felle zon staan. Het 
beste resultaat heb ik door de planten op 
het oosten te zetten met wat steenslag om 
de wortelhals, of de planten verticaal in een 
rotsspleet te plaatsen. Ook in stapel- 
muurtjes kan men vaak goede resultaten 
verwachten.
Lewisia’s houden van kalkarme voedzame 
grond die voldoende drainagemateriaal 

bevat. Met de cotyledongroep heb ik de 
ervaring dat de planten het beste bloeien 
met één enkel bladrozet, overjarige planten 
met meerdere rozetten bloeien slecht, tenzij 
ze af en toe worden bemest. De andere 
groepen bloeien meestal wel goed. Ver
schillende soorten worden niet aangebo
den doordat ze zeldzaam zijn, of alleen 
botanische waarde hebben.

Vermeerdering
Bij wat oudere planten worden zijrozetten 
gevormd of deelt het hart van de plant zich. 
Men kan de overtollige zijrozetten wegsnij
den met een scherp mes, een paar dagen 
laten indrogen om rotting te voorkomen en 
ze in een mengsel van een deel turfmolm en 
twee delen scherp zand te zetten. Na het 
stekken moet men voorzichtig zijn met gie
ten om rotting te voorkomen. Verdrogen 
doen ze niet gauw, doordat ze voldoende 
reservevocht in hun dikke bladeren of sten
geldeel hebben. Na ongeveer vier tot zes 
weken zijn de stekken beworteld. Het voor
deel van stekken is dat men het uitgangs
materiaal soortecht houdt, vooral in de 
cotyledongroep.



Een andere manier is zaaien, wat bij mij in 
december of januari gebeurt. De zaden 
moeten namelijk een koudeperiode door
maken alvorens ze tot kieming overgaan. Er 
wordt gezaaid in een luchtig mengsel, 
waarna de grond wordt aangedrukt en 
afgedekt met een laagje fijn grind om mos
vorming en dichtslaan van de grond te 
voorkomen. In februari kunnen de eerste 
kiemplantjes verschijnen en wanneer de 
echte blaadjes komen, worden ze ver- 
speend. Belangrijk is daarbij dat de jonge 
plantjes liever iets te droog moeten 
opgroeien dan te nat, om wegvallen te 
voorkomen. De zaaipotten waar de plantjes 
uitkwamen, worden niet leeggegooid maar 
bij elkaar gezet en zonodig in de zomer 
begoten, omdat er in het volgende jaar vaak 
nog weer planten opkomen. Ook de kie- 
mingstijd kan per soort sterk verschillen.

Bekende soorten
L. nevadensis: bloem wit, mei-juni; hoogte 
10 cm, bladeren smal rolrond, verdwijnen 
na de bloei.

L. brachycalyx: bloem wit, mei-juni; plant is 
robuuster dan L. nevadensis, hoogte 5-10 cm; 
bladeren spatelvormig, verdwijnen na de 
bloei. In negen van de tien gevallen wordt 
L. nevadensis geleverd.
L. cotyledon: bloem roze, variabel, juni tot 
september; hoogte tot 25 cm, bladeren in 
rozetten. Cultuurvariëteiten hebben allerlei 
pastelkleuren.
L. rediviva: bloem naar verhouding tot de 
plant erg groot, 4-5 cm, variabel van roze 
tot wit, mei-juni; hoogte 5-8 cm, bladeren 
smal rolrond, na de bloei verdwijnt het 
bovengrondse deel van de plant.
L. tweedyi: bloem abrikooskleurig, 4-5 cm 
doorsnede, mei; hoogte 10-15 cm. De mooi
ste maar niet de gemakkelijkste soort.
L. columbiana var. rupicola: bloem magenta, 
mei tot augustus; hoogte 15-20 cm, rozetten 
klein, glimmende halfronde bladeren, op 
oudere leeftijd sterk vertakkend. De varië
teiten van L. columbiana hebben vaak gea
derde bloemen.
L. longipetala: bloem lichtroze, mei-juni; 
hoogte 10 cm, bladeren smal, lichtgroen, in

Lewisia tweedyi
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september verdwijnen de planten boven
gronds. Ook bekend onder de naam L. pyg- 
maea ssp. longipetala.

Bekende cultivars zijn:
’Pinkie’: L. longipetala x L. cotyledon 
’Trevosia’: L. columbiana x L. cotyledon 
’Sunset Strain’: selecties of hybriden van L. 
cotyledon van Jack Drake, Inshriach nurse- 
ries

’Ashwood Yellows’: L. cotyledon, waarvan 
door Ashwood Nurseries als uitgangsmate
riaal de cv. ’Harold Judd’ is gebruikt 
’George Henley’: L. columbiana x L. cotyledon 
L. x whiteae: L. cotyledon x L. leana.
’Alba’: een albinovorm van L. cotyledon.

SUCCULENTEN EN WOESTIJNEN (2)
Ben Groen
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In het volgende, niet volledige overzicht, 
worden de belangrijkste woestijngebieden 
op aarde behandeld.

Noord-Amerika
De Great Basin Desert van het grote bassin 
tussen de Rocky Mountains en de Siërra 
Nevada. Halfwoestijn, neerslag 150 mm, 
hoogte tot 1000 meter. Neerslag verspreid 
over het jaar. Dit is een gematigd-koele 
woestijn, in de regenschaduwgebieden van 
de bergen in het binnenland. Het is het 

land van de composiet Artemisia tridentata, 
misschien wel de meest algemene struik in 
Noord-Amerika. Andere struikjes in deze 
steppe zijn de ganzevoetachtigen Atriplex en 
Ceratoides en verspreide graspollen (Agropy- 
ron, Stipia).
De Mohave en Arizona woestijn, overgaand in 
de Sonorawoestijn en de woestijn van Neder- 
Californië. Semi-aride, neerslag van minder 
dan 80 mm in Death Valley tot 80-300 mm 
elders. Sterk wisselende en onregelmatige 
neerslag. Het is een gematigd-warme woes-



tijn, in Sonora overgaand in de subtropi
sche Sonorawoestijn. Vegetatie van xerofy- 
ten en voor een belangrijk deel cactussen: 
Carnegiea, Cereus, Opuntia enzovoorts. In 
Neder-Californië is Agave vooral goed ver
tegenwoordigd langs de kust en Yucca in het 
binnenland. In de bergen groeien veel 
coniferen. Creosootstruiken (Larrea), Zygop- 
hyllaceae, mimosa’s, acacia’s, mesquite (Pro- 
sopis). Mimosa-achtigen zijn talrijk in de 
vlakten van Neder-Californië en Gila. Het 
vegetatietype kan ingewikkeld zijn. Op 
grond van de dominante vegetatie verdeelt 
Shreve de Sonorawoestijn in zeven verschil
lende types.
De Chihuahua woestijn. Van Texas en Nieuw 
Mexico tot San Luis Potosf in Midden- 
Mexico. Semi-aride, neerslag in het groot
ste deel 200 tot 400 mm, vooral tussen juli 
en september. Deze woestijn is hoog gele
gen, gemiddeld 1000 tot 2000 meter. Het 
klimaat is gematigd warm, met extreme 
temperaturen van + 40 °C ’s zomers tot 

-30 °C ’s winters. Gevarieerde steppenvege
tatie, de grasvegetatie (Aristida, Bouteloua) is 
teruggedrongen door een xerofytische 
vegetatie, voor een belangrijk deel 
bestaande uit creosootstruiken (Larrea tri- 
dentata), tarbush (Flourensia cernua) en whi- 
tethorn acacia (Acacia neovernicosa). Deze 
drie struiken zijn dominant in gebieden 
van honderden vierkante kilometers. De 
enige andere algemene woestijnstruik is 
mesquite, Prosopis glandulosa. Boven deze 
struikvegetatie zijn op hogergelegen hellin
gen en rotspartijen succulenten algemeen, 
met bladsucculenten (Agave), cactussen en 
vele andere. Meyran & Meyran (1972) geven 
voor San Luis Potosi 132 cactussen en 53 
andere succulenten op.

Zuid-Amerika
De Atacama woestijn. Kustwoestijn aan de 
Grote Oceaan van net onder de evenaar 
(Païta op 5 °ZB, ontvangt 30 mm regen) tot 
in Midden- Chili (Coquimbo, 20 °ZB, 110

Foto Aat van UijenTillandsia's in de kustwoestijn van Peru
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mm). Vegetatie van eenjarigen, overblij
vende planten en geofyten op plekken waar 
de motregen voldoende is. Daar waar mist 
het langst blijft hangen, is een grote ont
wikkeling van Bromeliaceae (Tillandsia). In 
het centrum is een vrijwel regenloos 
gebied, dat alleen neerslag ontvangt in de 
vorm van mist. Achter deze mistgordel is er 
een hyperaride woestijn zonder enige 
regenval. Alleen daar waar water van de 
bergen komt, staan lichte mimosabossen. 
Op grotere hoogten, tussen 1500-3000 
meter is de luchtvochtigheid hoger en 
groeit een cactussteppe, met na regenval 
enkele kruidachtige planten.
De Puna. Koude hoogtewoestijn op 
3000-4500 m. De levensomstandigheden 
zijn erg hard vanwege de koude en de 
droogte. De meest voorkomende plant is de 
puna, naast graspollen, naaldstruikjes en 
stengelloze planten. Dominante vegetatie is 
de composiet Baccaris tola. Op vochtige 
plaatsen boven de 4000 meter vormt zich 
een vegetatie van hoge struiken van 8-10 
meter hoogte.
De Monte. Larrea-struikwoestijn tussen 27° 
en 44,5 °ZB in Argentinië. Vormt een 2000 
km lange en 250 km brede strook tussen de 
aride subtropische zone en de Patagonische 
woestijn. Regenval 86-323 mm, typische 

vegetatie Larrea divaricata, L. cuneifolia en L. 
nitida (Zygophyllaceae). Vertoont een grote 
overeenkomst in vegetatie met de Sonora- 
woestijn. De saguaro van de Sonora is hier 
vervangen door de cardon, Trichocereus ter- 
scheckii.
De Patagonische of centrale Argentijnse woestijn 
met een regenval onder de 250 mm in de 
zomer. De vegetatie is struikachtig, maar 
mimosa-achtigen bedekken uitgebreide 
stukken. Sommige delen worden gedomi
neerd door Ephedra. Op verzilte gronden 
vindt men een zoutminnende vegetatie van 
Atriplex, Suaeda en Salicornia (ganzevoetach- 
tigen).

Afrika
De Sahara. De grootste woestijn ter wereld, 
tussen 20-30 °NB en dwars over het conti
nent, alleen door de Rode Zee gescheiden 
van de Arabische Woestijn. Het is maar 
voor 1/7 een echte zandwoestijn, voor de 
rest erg veel rotswoestijn. De Sahara breidt 
zich naar het zuiden uit en is nu 10 miljoen 
km2 groot. De vegetatie bestaat vooral uit 
xerofyten die zich verzamelen in oases waar 
nog wat grondwater is te vinden, zoals 
Cupressus, Phoenix, Acacia, Cassia, Tamarix, 
Periploca. Veel eenjarigen, succulenten zijn 
schaars. De vegetatie bestaat uit ganzevoet-



achtigen (17 geslachten), kruisbloemigen 
(31 geslachten) en Zygophyllaceae (7 geslach
ten). De woestijn kan in drie zones worden 
verdeeld.
De noordelijke zone ontvangt minder dan 
200 mm regen in het winterseizoen, wat 
naar het zuiden afneemt. Hier vindt men 
hier en daar echte succulenten: Euphorbia, 
Senecio en Caralluma. In de centrale delen 
van de Sahara groeien vrijwel geen planten, 
de regenval is niet jaarlijks en neemt af tot 
0. Op enkele plaatsen groeien Zygophyllum, 
Fagonia traganum, Cornulaca, Alhagi en 
Astrida.
De zuidelijke of Soedan-Dekkanische zone 
loopt van de kust van Mauretanië tot de 
kuststrook van het Arabisch schiereiland. 
De regenval neemt naar het zuiden weer 
geleidelijk toe tot 100 mm. Het verschil met 
de noordelijke zone is dat de regenval in de 
zomer valt. De flora bestaat onder meer uit 
de vlinderbloemigen Indigofera, Tephrosia, 
Hibiscus (kaasjeskruidfamilie), Cleome (kap- 
pertjesfamilie). Acacia, het gras Eragrostis en 
Cyperus.
De overgangszone naar savannen tussen 
20-16 °NB met 100-200 mm regen wordt de 
Sahelzone genoemd. Deze gordel schuift 
naar het zuiden op, de droogtegebieden 
van Somalië en Ethiopië liggen nu in deze 
zone.

In de droogtegordel van zuidelijk Afrika 
zijn drie gebieden te onderscheiden.
De Namib. Aan de Atlantische kust, sterk 
beïnvloed door de koude Benguelastroom 
ligt een kustwoestijn vanaf de Oranjerivier 
tot in Angola. In het noorden ontvangt 
deze woestijn zomerregen van december tot 
januari en in het zuiden winterregen. Het 
centrale gedeelte, de Namibwoestijn, een 
woestijn van stenen en zand, is van elke 
vegetatie ontbloot. Aan de grenzen is wat 
vegetatie van acacia’s, succulenten, euphor
bia’s, aloë’s, af en toe wat kruiden. In de 

noordelijke grensgebieden groeit de 
bekende Welwitschia bainesii met zijn twee 
bladeren die altijd doorgroeien.
In het binnenland grenzend aan de Namib
woestijn ligt de Kalahariwoestijn. Deze semi- 
woestijn ontvangt 100-500 mm regen per 
jaar. De vegetatie is een steppe met doorn
achtige struiken, daartussen pollen gras 
(Aristido), wat wordt afgewisseld met bomen 
of boompjes, in het bijzonder Acacia giraf- 
fae. De duinen, gevormd in een drogere tijd 
dan het huidige klimaat, zijn in het alge
meen vastgelegd door de vegetatie. In het 
noorden en noordoosten komt men door 
(vrijwel) ondoordringbare overgangsgebie
den naar de met acacia beboste savannes. 
In het binnenland van Zuid-Afrika ligt de 
Karoo met een neerslag tussen 100-350 mm 
en, afhankelijk van de hoogte, koele win
ters. De vegetatie bestaat uit een steppe 
zonder veel bomen met pollen gras (Aris- 
tida), met grote oppervlakken die met strui
ken van 1-1.20 m van vooral composieten 
(Eriocephalus, Felicia, Pteronia) zijn begroeid. 
De enige hogere vegetatie is Acacia karroo. 
In dit vegetatietype komen verspreid succu
lenten voor, mesem’s, crassulaceeën, 
euphorbia’s, dominant op rotsplekken. Op 
verzilte plaatsen groeien de ganzevoetachti- 
gen Suaeda en Salsola.

Madagascar
Op dit eiland zijn op korte afstanden grote 
verschillen in habitat en regenval. Een 
strook regenwoud loopt aan de oostzijde 
van de bergrug in de lengterichting van het 
eiland. In het midden, op kalkrotsen, groeit 
onder meer Pachypodium brevicaule. De 
droogtebossen in het zuiden zijn beroemd 
om hun Didiereaceae en Apocynaceae.

Azië
De Gobiwoestijn. Deze Centraal-Aziatische 
woestijn beslaat het gehele zuidelijke deel 
van Buiten-Mongolië. Het is een hooggele-
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gen woestijn, gemiddeld boven de 1000 
meter en de neerslag bedraagt maximaal 
100-150 mm en komt vaak niet boven de 40 
mm. In het westelijke, droogste deel komen 
volledig regenloze jaren voor. De vegetatie 
gaat geleidelijk over van een woestijn in een 
woestijnsteppe, gevolgd door de mongoolse 
steppe en tenslotte een gebergtesteppe. Het 
centrale deel is een hyperaride, met steen
slag bedekte woestijn met hoogstens wat 
vegetatie in spleten.
De eventuele neerslag valt in de zomer, win- 
terneerslag in de vorm van sneeuw ver
dwijnt door verdamping zonder eerst te 
smelten (sublimatie). De flora is zeer karig 
en bestaat uit een kortlevende zomervegeta- 
tie van Haloxylon ammendron, Salsola passe- 
rina en Anabasis brevifolia (ganzevoetachti- 
gen).
Dzungariawoestijn. De vegetatie wordt 
gekenmerkt door de ganzevoetachtigen 
Haloxylon persicum, H. ammodendron, de com
posiet Artemisia santolina, een lid van de 

duizendknoopfamilie, Calligonum mongoli- 
cum, en de vlinderbloemige Hedysarum mon- 
golicum.
Tarimwoestijn. Een buitengewoon droge 
woestijn van 400.000 km2, die bestaat uit 
een bekken op 780-1400 meter, aan drie 
kanten omringd door hoge bergen (regen- 
schaduw). Deze woestijn is het droogste 
deel van Centraal-Azië, de regenval 
bedraagt 9-11 mm in het oosten tot 65 mm 
in het westen. De potentiële verdamping 
bedraagt daarentegen 2000-3000 mm. De 
flora is arm en telt slechts een paar hon
derd soorten, waaronder Salsola, Suaeda en 
de tamarix. De centrale zandwoestijn, Takla 
Makan, is volledig zonder plantengroei. 
De Midden-Aziatische woestijnen omvatten 
Zuid-Kazachstan, lopen westwaarts tot de 
Kaspische Zee (Kara-Kum) en naar het zui
den tot Afghanistan. (Semi)woestijnen met 
regenval minder dan 250 mm, in de zomer 
of gelijkmatiger over het jaar verdeeld. De 
grondsoort bepaalt hier de vegetatie. Op

Foto Ben GroenDe karoo van Zuid-Afrika
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J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.

Diatheek

J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum, 
tel. 045-272461.

Plantencentrale v/h Ruilen z. Huilen

E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.

Boekenverkoop en verenigingsartik.

E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.



Agenda Najaarsvergadering

Deurnejuli 1992

aan: De Ereleden van Succulenta
De Leden Van Verdienste van Succulenta
De Leden van Bestuur van Succulenta
De Beheerders van de Instellingen van Suc
culenta
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 31 oktober 1992. 
Deze zal gehouden worden in de Airbornezaal 
van ”De Wildgraef’, Selterskampweg 7 te Benne- 
kom, aanvang vergadering 14.00 uur. Voor het 
dagprogramma en inschrijving zie elders in dit 
blad.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene 

vergadering van 11 april 1992. Deze notulen 
staan afgedrukt in Succulenta van augustus 
1992.

3. Mededelingen en beleidszaken.
4. Ingekomen stukken.
5. Floriade 1992
6. Evaluatie maandblad Succulenta.
7. Begroting 1993.
8. Rondvraag.
9. Vaststellen datum en plaats van de volgende 

algemene vergadering.

J.van Alten, secretaris.

AAN DE DEELNEMERS AAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP 31 OKTOBER 1992 
TE BENNEKOM.

Het programma voor de najaarsvergadering 
luidt als volgt:
12.00 uur aankomst.
12.30 uur lunch.
14.00 tot algemene ledenvergadering.
± 16.00
uur

Bennekom is per trein te bereiken via het station 
Ede-Wageningen en vandaar per treintaxi.

Lunch:
De kosten van de lunch bedragen ƒ 15,- per per
soon. Indien u van deze maaltijd gebruik wilt 
maken dient U ƒ 15,- over te maken op rekening 
nr 680596 bij de postbank of nr 55.32.38.981 bij 
de ABN/AMRO bank t.n.v Succulenta Eindhoven.

Stemmen.
Voorzover nog niet eerder is geschiedt, dienen 
afdelingsafgevaardigden ervoor te zorgen, dat 
hun "geloofsbrieven” tijdig bij het bestuur wor
den ingediend. Ook leden, die zelfstandig hun 
stem willen uitbrengen, dienen dit voor de aan
vang van de vergadering aan het bestuur kenbaar 
te maken.

Boekenmarkt.
Voor en na de algemene vergadering worden 
deelnemers in de gelegenheid gesteld te snuffe
len in de aangeboden gebruikte en nieuwe boe
ken en tijdschriften over succulenten en 
aanverwante onderwerpen.
Ieder lid van Succulenta mag ten eigen bate boe
ken te koop aanbieden. In verband met de 
beschikbare ruimte dient U dit wel vooraf aan 
ondergetekende te melden.

Joop van Alten.

Mededelingen & Verenigingsnieuws

De afdeling West Brabant vergadert niet meer in 
Café ”de Linden”. Het nieuwe adres is:
Café "Marktzicht”, Markt 50 te Etten Leur. Aan
vang 14.00 uur.
De afdeling HAARLEM heeft een nieuwe secre
taris:
De Heer G. Koerhuis, 
Weteringstraat 34, 
2023 RV HAARLEM.
De afdeling GRONINGEN vergadert niet meer 
in de Hortus Haren. Het nieuwe adres is: 
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72 in Groningen. Aanvang 
zoals altijd om 19.30 uur.
Het SECRETARIAAT heeft sinds 11 april 1992 
een ander adres, maar nog steeds wordt post 
naar het oude adres verzonden. Dit laatste leidt 
tot ongewenste vertraging en mogelijke teleur
stelling. Daarom nog eenmaal: 
Secretariaat Succulenta, 
van Ostadehof 16, 
5753 CP Deurne.
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Bloemen- en plantentuin

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

BEZOEK ONS SUCCULENTARIUM!

Eén van de soortenrijkste cactus- en succulentencollecties in Europa.
U vindt bij ons meer dan 6000 soorten interessante planten voor kamer, kas 
en tuin. Zoals cactussen en andere vetplanten, hoya’s, euphorbia’s, epifyten 
en vleeseters.
Bijzondere heesters en vaste planten, kuipplanten, grassen en bamboes. 
Varens, rots- en stinzeplanten, heem- en vijverplanten.
Dit alles op een bijzondere manier in onze kassen en onze tuin gepresen
teerd.
Ook is een uitgebreide zaadlijst verkrijgbaar.

U bent van harte welkom op maandag t/m zaterdag van 9-17 uur op Laantje 1, 
Werkendam.

Zeer gunstig te koop!
Fraaie grote woning annex bedrijfspand - 

bouwjaar 1939 - voor veel doeleinden 
geschikt.

Woonoppervlakte 400 m2 - Kantoor en 
dienstruimten 340 m2 - Kweekkassen 
700 m2 met autom. klimaatregeling - 

Grondoppervlakten 2400 m2
Gelegen aan het marktplein in een rustiek 

dorpje in Noord-Limburg.
Inl.: 04 763-1693 - Fax 1641

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

DOUG AND VIVi ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND MK42 8ND

TE KOOP GEVRAAGD
Bent U genoodzaakt, om welke reden dan ook, 

uw cactusverzameling van de hand te doen, 
neem dan contact op met:

Gerrit Melissen, Korenmolens, 
3738 WL Maartensdijk, 03461-3366.
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CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD 

Enkele stuks, zaaisels, gehele collecties. 
Cactusfanaat heeft er veel voor over! 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055



Notulen van de Algemene
Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 11 April 1992 in het Jeugdhuis te 
Werkendam. Aanvang 14.00 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van M. de 
Bekker, J. Deckers, H. de Looze, P. Melis, P. v.d. 
Puyl, J. de Wael en C. Wolters.

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering, heet 
alle aanwezigen van harte welkom en 
bedankt afd. Gorinchem-Den Bosch voor 
de gastvrijheid en met name de heren Don- 
kelaar en Jamin voor de organisatie en 
vriendelijke welkomstwoorden.
De suggestie van Mevr Smit van de vorige 
vergadering is nu al gerealiseerd, er was een 
heel gezellige lunch in een vriendelijke 
sfeer.
De dia- en fotowedstrijd waren zeker de 
moeite van het aan zien waard, er waren 
zeer fraaie en originele opnamen te zien 
ook voor deze organisatie dank aan de gast
heren.
De Floriade zal op de Najaarsvergadering 
geëvolueerd worden maar er valt alvast te 
melden dat er ± ƒ 10.000,- aan bijdrage 
van afdelingen en giften ontvangen is, het 
Prins Bernhard Fonds een sponsoring voor 
ƒ 8500,- toegezegd heeft, Fa Edelman 
ƒ 5000,- sponsort en dat enkele filatelisten 
onder de cactus- en vetplantenvrienden aan 
de gelegenheids- enveloppe ook een 
behoorlijk batig saldo hopen over te hou
den. Mevr Buining heeft haar erkentelijk
heid uitgesproken over de aandacht die via 
enveloppe en vlagstempel geschonken zijn 
aan werk en planten van Hr Buining.
Er zijn affiches, naar ontwerp van Oebele 
Riemersma, die de aanwezigheid van Suc
culenta op de Floriade nog eens onder de 
aandacht moet brengen. De afdelingen 
mogen een aantal exemplaren meenemen 
om op strategische plaatsen op te hangen. 
Hr van Tilborg geeft een overzicht van de 
mogelijkheden om de Floriadekaarten met 
enige korting te verkrijgen, korting voor 
groepen van ƒ 2,50 of via relatiekaarten. De 
laatsten moeten van te voren gereserveerd 
worden ook hier is de korting dan ƒ 2,50 , 
maar brengt wel heel wat organisatie en 
administratie met zich mee.
Aanmeldingen van bezoek of medewerking 
gaarne tijdig bij Herman Busser, zodat 
e.e.a. in de planning meegenomen kan wor

den. Er is zeer hard gewerkt door de vrijwil
ligers, leden en huisgenoten, met name Hr 
Borgs heeft met het bouwen van de 
haciënda een geweldige bijdrage geleverd. 
Hr Busser is zeer alert en heeft zodoende al 
veel reklame kunnen maken o.a. via pers, 
gidsen van groei & bloei, Oudshoorn en 
meer ‘voorbij komende en aangeklampte 
belangrijke personen.'
Er is geen commentaar op of over de 
agenda ontvangen, zodat deze, als gepubli
ceerd in Succulenta van Februari 1992, 
gehandhaafd kan worden.

2. Goedkeuring van de notulen van de Alge
mene Vergadering van 2 Nov 1991.
Afdeling Groningen heeft in het verslag 
hun opmerking over en verzoek om duide
lijkheid over de verantwoordelijkheden van 
schrijvers van artikelen gemist, in Succu
lenta van April is met de verklaring op blz 
94 en met bovengenoemde aanhaling ,naar 
wij menen, voldoende recht gezet.
Hr Vrenken vraagt of er naar aanleiding 
van de wijzigingen bij het blad nog opzeg
gingen zijn gekomen, er is wel enige ondui
delijkheid geweest omdat enkele mensen 
niet wisten dat het aantal uitgaven terugge
bracht is naar 6 nummers, maar geen 
opzeggingen.
Hr Noltee vraagt naar aanleiding van het 
punt over de lange termijnplanning of er al 
iets naders bekend is, Hr van Tricht wil hier 
bij punt 3 op terugkomen.
Hr van Tricht vertelt over het bezoek aan en 
de uitvoerige discussie met afdeling Noord
en Midden Limburg over de tijdschrift dis
cussie van de vorige vergadering.
De uitvoerige notulen worden goedge
keurd.

3 Mededelingen en beleidszaken.
Hr de Wael heeft met onmiddellijke ingang 
zijn werkzaamheden voor de vereniging 
moeten neerleggen, wij verzoeken dus 
vooral de Belgische afdeling of verenigin
gen om een nieuwe kandidaat te vinden. 
Een vrouw zou, in deze mannengroep, heel 
nuttig kunnen zijn. Nu wij volop bezig zijn 
met het opzetten en uitbouwen van de 
samenwerking met de Belgische verenigin
gen is deze post van groot belang.
Er komt voor 1993 een samenwerkingska- 
lender, deze komt in Juni/Juli ter beschik
king en gaat ± Bfrsl50= ƒ 9,-kosten. 
Mevr. Borgs en Hr Grootscholten werken 
mee aan een opzet voor een themadag,
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zoals het er nu uitziet zal de eerste thema
dag op 24 Okt 1992 te Schilde plaats vinden 
met als hoofdthema MEXICO, nadere 
berichtgeving hierover zal in Succulenta 
verschijnen.
Hr Buijsse heeft een jaarkalender van eve
nementen gerealiseerd, slechts 6 Neder
landse afdelingen hebben hier aan 
meegewerkt hetgeen er dus te weinig zijn. 
Afdeling Zeeland heeft een aanbeveling 
gestuurd, voorzien van ruim voldoende 
handtekeningen, om Hr P. Dekker vanwege 
zijn grote verdienste en langjarige werk 
voor de vereniging te benoemen tot Lid van 
Verdienste, voorzitter van de afdeling, werk 
voor de E.L.K. en niet in de laatste plaats 
lange tijd ledenadministrateur. Hr Dekker 
is een van die stille werkers die hun stem 
niet konstant laten horen maar wel steeds 
beschikbaar zijn, de vergadering is erg blij 
met deze voordracht en gaat er van harte 
mee accoord.

Kennelijk heeft Hr Dekker ‘lont geroken' en 
is hij niet aanwezig maar Hr Spee zal de 
benoeming meenemen, de oorkonde zal 
opgestuurd worden.
1994 wordt een belangrijk jaar voor de ver
eniging, die dan 75 jaar zal bestaan, de 
voorzitter verzoekt de afdelingen om mee te 
denken aan een passende invulling en hier 
voor de volgende vergadering op te reage
ren. We zullen er in de Najaarsvergadering 
op terugkomen.
De cactus- en vetplanten postkaarten zijn 
op, het bestuur is doende om als vervan
ging een set correspondentiekaarten samen 
te stellen. Kosten gaan ± ƒ 9,- bedragen, op 
de Najaarsvergadering zullen deze ter 
beschikking zijn.
Het tijdschrift was weer te laat, heden nog 
niet aangekomen in de noordelijke provin
cies. Het bestuur zal hier indringend met de 
redaktie over spreken. Evaluatie zal op de 
najaarsvergadering plaats vinden e.e.a. 
heeft onze voortdurende aandacht en het is 
niet uitgesloten dat we van drukker zullen 
moeten veranderen.
Lange termijn planning, het is de bedoe
ling om op de najaarsvergadering een plan 
te presenteren onder de titel ‘Succulenta 
2000‘. In dit plan zullen de volgende onder
werpen aan bod komen;
educatie in algemene zin, natuurbescher
ming en wat Succulenta daar aan kan bij
dragen, samenwerking met de Botanische 
Tuinen, Succulenta en de jeugd, het tijd
schrift.

Hr Groen wijst erop dat er een EDVAD- 
I.O.S. vergadering in Nederland gaat plaats 
vinden wellicht kunnen hier omheen 
Succulenta-aktiviteiten plaats vinden.
Hr Essers suggereert dat, naar E.E.G. voor
beeld, ook bredere samenwerking in 
Europa gezocht kan worden.

1. Ingekomen stukken: geen.

5. Jaarverslag van de secretaris.
Het verslag is uitgedeeld aan de aanwezi
gen, de secretaris leest het verslag voor. 
Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen, 
de voorzitter dankt Hr de Groot voor het 
uitvoerige en gewetensvolle verslag.

6. Het financiële jaarverslag.
Het financiële jaarverslag staat afgedrukt in 
Succulenta 1992 nummer 1.
Het batig saldo is wat hoger, door o.a. gro
tere verkoop via het Clichefonds, hogere 
rente, besparing op de kosten van het tijd
schrift.
Bestuurskosten zijn wat hoger door o.a. 
aktiever bestuur, reizen voorzitter naar de 
afdelingen, start samenwerking met de Bel
gische verenigingen.
Hr Vrenken merkt op dat het overzicht 
ongebruikelijk summmier is, gewoonte was 
om wat meer specificaties te geven verder 
heeft hij een vraag over de nog te ontvan
gen rente.
Hr Krijnen legt uit dat er een nabetaling 
van rente plaats vindt in ± Mei gebaseerd 
op rente en winstdeling.
Hr Schellaart afd Kennemerland, vraagt of 
het bestuur zich wel eens beraden heeft 
over de hoogte en wenselijke hoogte van de 
reserves, het valt te overwegen om een deel 
te reserveren voor b.v. het 75-jarige jubi
leum.
De opmerking is de penningmeester uit het 
hart gegrepen.
Hr Alsemgeest herinnert de vergadering 
aan de afspraak gemaakt tijdens een voor
gaande algemene vergadering dat wij 
ernaar streven een reserve te handhaven 
gelijk aan de uitgaven van een jaar. Hr 
Vrenken bevestigt dat deze afspraak inder
daad in deze vorm en grootte gemaakt is. 
Hr Essers schetst de ontwikkeling in de con
tributie, hij ziet liever een jarenlange hand
having en stabiliteit dan een permanente 
beweging in de hoogte van de contributie.

6.1 Verslag van de kascommissie.
Hr Viscaal geeft verslag van de kascontrole,



hij heeft er ook weer enige zaken opgesto
ken, de penningmeester heeft op duidelijke 
wijze administratie gevoerd, er zijn geen 
onduidelijkheden of fouten geconstateerd 
en hij stelt voor om de penningmeester 
decharge te verlenen, waarmee de vergade
ring instemt.

6.2 Benoeming nieuwe kascommissie.
De afdeling Rotterdam zal volgend jaar de 
kascontrole op zich nemen.
Hr Noltee vraagt of er kriteria zijn vastge
legd waaraan deze kascommissie moet vol
doen?
Hr Krijnen stelt dat het niet gebruikelijk is 
dat er geschoolde krachten voor in huis 
gehaald worden, men zou dat wel kunnen 
overwegen.
Gebruikelijk is dat een afdeling zoekt naar 
op dit specifieke terrein ervaren en deskun
dige krachten die dan deze controle uitvoe
ren. Het valt te overwegen om een richtlijn 
hiervoor op te stellen.

7. Jaarverslag van de Instellingen.
Plantencentrale, de nieuwe opzet van deze 
instelling lijkt een succes te gaan worden. 
Er zouden nog meer aanbieders kunnen 
zijn, misschien moet er in de afdelingen 
meer reklame voor gemaakt worden. 
Bibliotheek, het gebruik is weer iets toege
nomen maar kan nog intensiever.
Diatheek, er wordt gewerkt aan het aanbie
den van meer serie’s, maar de respons van 
de afdelingen is toch te gering.
Clichefonds loopt vrij goed, er ontstaat een 
gebrek aan medewerkers, een beetje meer 
reklame en medewerking van afdelingen 
zou geen kwaad kunnen.
De vergadering dankt de beheerders met 
een applaus.

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Aftredend zijn Hr Alsemgeest en Hr de 
Groot, voor beiden is er een kandidaat. 
Deze worden bij acclamatie gekozen, resp 
Hr van Alten als secretaris en Hr Knippels 
als P.R-man.
De voorzitter wenst beide heren succes met 
de benoeming en spreekt zijn hoop uit net 
zo’n goede samenwerking op te kunnen 
bouwen als met hun voorgangers.
De opengevallen plaats van Hr de Wael 
wordt nog even gememoreerd en de aanwe
zigen dringend verzocht op zoek te gaan 
naar een passende vervanger.
De voorzitter staat stil bij het vertrek van 
beide heren.

Hr Alsemgeest noemt hij een typische ver- 
enigingsman die 6 jaar met hart en ziel aan 
het wel van Succulenta gewerkt heeft en 
daarbij diverse successen heeft geboekt. De 
informatiegids, beurs in Utrecht, Floriade- 
werkgroep etc. Hij spreekt zijn dank uit en 
overhandigt Hr Alsemgeest namens 
bestuur en vereniging een fraai boek. 
Hr de Groot heeft zich steeds ingezet voor 
kwaliteits- verbetering op velerlei gebied en 
was de motor in een moeilijke periode en 
bij veel aktiviteiten, daarnaast nog het 
eigenlijke secretariaats- en tijdschriftwerk 
waarbij geen telefoontje of brief onbeant
woord bleven.
De voorzitter vergelijkt zijn inzet met een 
kaars die aan twee kanten is aangestoken. 
Hr de Groot ontvangt als dankbetuiging 
het cliché van het ontwerp van de gelegen- 
heidsenveloppe, gemaakt door Carla Wol- 
ters.
Beide heren worden met een hartelijk 
applaus door de vergadering bedankt.

9. Rondvraag.
Hr Vrenken spreekt zijn ongenoegen uit 
over de verkeerde naamgeving, geplaatst bij 
zijn voorpagina foto’s.
Hij verbaast zich er ook over dat de redaktie 
geen overleg over een ander heeft gevoerd. 
Hr Noltee is niet zo erg gelukkig met de 
schrijf- en stijlfouten, die weer in ruime 
mate te signaleren vallen.
Hr de Morree geeft als reaktie dat er diverse 
aanvaringen met schrijvers of schrijvers
groepen geweest zijn, tot in het bestuur toe. 
E.e.a. heeft een andere koers tot gevolg 
gehad.
Er is ook kritiek op de paginanummering 
bij de nieuwe opzet van het tijdschrift, deze 
valt weg bij het inbinden en vervolgens 
gelijksnijden, iets meer naar binnen plaat
sen dus.
Hr Grootscholten zoekt een vrijwilliger die 
net als in België de aktiviteiten en evene
menten in een databank wil onderbrengen 
en bijhouden, Hr Han Daamen geeft zich 
hiervoor op.
De Leidse Hortus wil in samenwerking met 
Succulenta aktiviteiten starten, Hr van 
Tricht zal dit voorlopig begeleiden.
Hr van Tricht stelt voor om Mevr Buining 
en ook Carla Wolters een gelegenheidsen- 
veloppe te overhandigen, de vergadering 
gaat hiermee akkoord.

F.R. de Groot
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OPHEFFINGSUITVERKOOP!
HOVENS cactuskwekerij gaat - door persoonlijke 
omstandigheden in oktober 1992 de poorten definitief 
sluiten.

Vanaf zaterdag 4 juli zijn alle katalogusplanten te koop met 
50% korting.
Ook de privécollectie, zaailingen en verspeenbakken zijn te 
koop.

Onze katalogus 1992 is nog verkrijgbaar.

Let op! Gewijzigde openingstijden:
Elke dinsdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van 

13.00 tot 16.00 uur.
Of na tel. afspraak 04763-1693 - Fax 1641.

JAN HOVENS
Markt 10, 5983 NR LOTTUM

pedio’s, sclero’s,
echinocerei, coryph., neobesseya, 
yucca’s, agaven, lewisia’s en andere 
zeldzame winterharde cactussen.

zaden

nieuwe lijst 
1992/1993

~ uit het zuid-, noord- en 
r— ~ midwesten van usa en 
----- ----- canada. __

Direct leverbaar! Fritz Hochstatter

An den Standorten von

Pedio - und

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.
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Sclerokakteen
168 Pag., 75 kleurenfoto's, 44 zwart-wit foto’s, 1 over
zichtskaart van de reisroutes, 28 kaarten van de vind
plaatsen, 11 klimaatkaarten van de usa staten, 32 kli- 
maatdiagrammen, 49 raster-electr. mier, zaadopnamen. 
Prijs: DM 59,- plus DM 5,50 verzendkosten.

Nu ook in het engels in uitgebreide uitvoering met 124 
kleurenfoto's, 69 raster-electr. mier, opnamen en nieuwe 
ontdekkingen.
Prijs: DM 69,-, plus DM 5,50 verzendkosten.

Te verkrijgen bij FRITZ HOCHSTATTER 
Postfach 51 02 01 - D-6800 Mannheim 51
Fax + Tel. 0621-794675

CACTUSKWEKERIJ 
STROUCKEN

Ouddorp 12, 5954 BD Beesel (L)

Voor particuliere verkoop zijn wij van 
maart tot september op zaterdag 

geopend van 9-16 uur.



Propaaandamateriaal, boekverkoop en 
verenigingsarti kelen

Propagandamateriaal kan, tegen portovergoe- 
ding, bij mevr van Die aangevraagd worden, niet 
morgen in huis maar graag tijdig aanvragen. Er 
wordt steeds aan vernieuwing en modernisering 
van dit materiaal gewerkt.
Boekenverkoop, er zijn op dit moment verkrijg
baar;
- ”Wat betekent die naam” een verklarend woor

denboek van nagenoeg alle voorkomende 
Latijnse namen in het cactus- en vetplanten- 
gebeuren, prijs ƒ 15,50/ Bfrs 310.

- Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten, prijs ƒ 6,- /Bfrs 120.

- Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 7,70/ 
Bfrs 300.

Verenigingsartikelen:
- de bewaarband voor het tijdschrift (1 jaargang) 
f 16,-/ Bfrs 330.

- de verenigingsspeld. Deze is in brochevorm en 
als steekspeld verkrijgbaar, prijs f 4,-/ Bfrs 80.

- Kalender. De kalender 1993 is in de maand 
augustus gereed- en beschikbaar voor de ver
koop.

Prijzen en levertijden op aanvraag.
Bestellingen uitsluitend door overschrijving van 
het juiste bedrag en vermelding van het gewenste 
artikel op postgiro 3742400 
tnv Succulenta te Lunteren.
Voor België, Belgische postgirodienst rekening 
000-11-41-809-22 t.n.v. Succulenta te Eindhoven.

NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN
Sengers Midelveld 73, 6651 GS DRUTEN.
Timmer mw V., Postbus 71402, 2507 BA DEN 

HAAG.
Kreeft M„ Coxstraat 21,1695 HK BLOKKER.
Vroegop P„ Nesdijk 93A, 1861 HH BERGEN.
Dulk-BassieJ.C. den, Charlotteplaats 15, 2713 BA 

ZOETERMEER.
Verhoeven H.A., Fledderusplantsoen 5, 2728 DG 

ZOETERMEER.
A.I.D. t.a.v. Dhr Schleedoorn, Postbus 452, 

2400AL ALPHEN AD RIJN.
Westeyn-Nieuwhof Th., Schielandsingel 39, 2761 

XR ZEVENHUIZEN.
Boom B. v/d, Azielaan 12, 5691 LC SON.
Stout E, Botter 32, HOORN.
Braun J., Voordijk 400, 2993 BB 

BARENDRECHT.
Bleumers M.,J. Prinsstraat 28, 7552 HL 

HENGELO.
Doweld A.B., Ul.Matveyevskkaj. 32-14, Moscou 

6517-RF 119517.
Lobe-Gevaerts M., B.H. Gretelaan 345, 3119 BJ 

SCHIEDAM.
Pnizzi Mw R.M.P., Goudsesingel 45 E, 3031 ED 

ROTTERDAM.
Dijk A.F. van, Kombuisstraat 12, 8251 ZG 

DRONTEN.
Li Frances, Het Hoogt 19,1025 GR 

AMSTERDAM.
Duchau Denis, D.A.Schweitzerstraat 47,1831 

DIEGEM, BELGIE.
Dopp H„ Weillinde 8, 7246 EMPFINGEN, 

DEUTSCHLAND.

Afdelingsnieuws

Afd. Achterhoek.
10 sept gastspreker
8 okt gastspreker

Afd. Amsterdam.
geen informatie ontvangen
Plaats; Hfdgebouw v.d. Hortus Plantage Midden- 
laan 2a, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Arnhem.
26 aug Zomeravond bij Mw E. van Die.
10 sept. Cactussen en Vetplanten, voordracht 
door Hr Pullen.
8 okt. Grote ruilavond.
Plaats; Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
dorp” achter het pand Floralaan 18 in Wagenin- 
gen.Aanvang 20.00 uur.

Afd. Brabant-België.
28 aug Ruildag voor eigen leden, thema avond. 
Plaats; Horteco, de Bavaylei 119, Vil- 
voorde.Aanvang 20.00 uur.

Afd. Delfzijl.
3 sept Dia avond door Haak.
1 okt. Lezing door Hr de Looze.
Plaats; Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam.Aanvang 19.30 uur.

Afd. Dordrecht e.o.
17 sept. De verspreiding van de planten door F. 
Noltee.
8 okt. Lezing onder voorbehoud.
Plaats; De Christelijke MTS, Prof.Waterinklaan
45, Dordrecht. Aanvang 19.30 uur.



Afd. Drenthe.
2 sept. Kasbezoek bij A. Greydanus.
7 okt. De heer de Jonge met dia’s over Zuid 
Afrika.
Plaats: Zaal Muller, de Palz 7, Beilen.

Afd. Eindhoven.
2 aug. Kasbezoek
7 sept. Plantwaardigheden door W. Duynhouwer.
5 okt. Sempervivum door J. Huyssoon.
Plaats; ”De Leeuw", Provincialeweg 102, Veldho- 
ven.Aanvang 20.00 uur

Afd. Flevozoom.
21 sept. Hr de Jonge met dia’s en een praatjeover 
zijn laatste reis naar Zuid Afrika.
19 okt. Eigen avond.
Plaats; Groen van Prinstererschool, Verkeersweg
51, Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Fryslan.
4/6 sep. Open dagen in Vijverberg, o.a. cactus
show.
8 sept. Bijeenkomst in de Vijversburg te Zwarte- 
wegsend. aanvang 19.30 uur.
15 okt. Bijeenkomst in het kassencomplex "Spe
cial Plants” van H. de Vries te Drachten, aanvang 
19.30 uur.

Afd. Gooi- en Eemland.
15 aug. Propaganda Lage Vuursche.
Plaats; Grote zaal van Goede Herderkerk, Simon 
Stevinweg 146, ingang Lieve de Keylaan, Hilver
sum. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch.
10 aug. Kasbezoek W.Hol.J.v.Veenendaal en R. 
Donkelaar.
Plaats; Herberg De Prins, Hoogstraat 50, Berli- 
cum. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Gouda e.o.
17 sept. Madagascar, lezing door Dhr. F. Hoste uit 
Winksele.
Plaats; ’”t Brandpunt” Turfmarkt 58.Gouda. Aan- 

58 vang 20.00 uur.

Afd. 's Gravenhage e.o.
22 sept. Ruilbeurs en praatavond. Plant van de 
Maand: AGAVE.
Plaats; Grote zaal sporthal "Zuidhaghe”, Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Groningen.___________________
17 sept. Gemengde cactusverzameling en rots
tuin, lezing door Dhr. Strating.
Plaats: Zaal buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72 in Groningen; aanvang 
19.30 uur.

Afd. Den Helder e.o.
19 sept. Cactussen voor iedereen, lezing door 
Dhr. M. Neutelings.
Plaats; Kantine van de Milieudienst, Soemba- 
straat 83, Den Helder. Aanvang 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard.
Geen informatie ontvangen.
Plaats; Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha- 
ven in Numansdorp. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Leiden.
Geen informatie ontvangen.
Plaats; Berlagestraat 2, Leiden. Aanvang 20.00 
uur.

Afd. Nijmegen.
5 sept. Cactus- en vetplantenmarkt.
8 sept. Gezellige avond voor leden en hun part
ners.
6 okt. Zaaiwedstrijd.
Plaats; Opleidingscentum ’t Vanck, Energieweg 
19, Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Noord-en Midden Limburg.
23 aug. Bezoekdag voor afdelingsleden.
5 sept. Excursie naar Zeeland.
Plaats; zaal van de kanovereniging ”de Viking”,
Vikingweg 1, Venlo. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Rotterdam e.o.
28 sept. Haworthia’s en Sulcorebutia’s, lezing 
door Dhr. P. van der Weert.
Plaats; bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, 
Rösener Manzstraat 80, Rotterdam. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Utrecht e.o.
10 sept. Praatavond.
Plaats; Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, 
Utrecht. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Voorne-Putten en Rozenburg.
Geen informatie ontvangen.
Plaats; Het Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 5 te 
Vierpolders. Aanvang 19.30 uur.



Afd. West-Brabant.
23 aug. Grote ruilbeurs.
19 sept. Maandelijkse Bijeenkomst.
Plaats; café rest. "Marktzicht”, Markt 50, Etten- 
Leur.Aanvang 14.00 uur.

Leuchtenbergia.
18 sept. Chilenen, lezing door Dhr RTvan Aver- 
beke.
Plaats; Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 
Schilde.Aanvang 20.00 uur.

Afd. IJsselstreek.
Geen informatie ontvangen.
Plaats; Fa van Rijn & zn, Manegestr 3, Deventer.
Aanvang 20.00 uur

Afd. Zaanstreek.
Geen informatie ontvangen.
Plaats; Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaan
dam. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Zeeland.
25 sept. Caudexen en vakantie dia’s.
Plaats; Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Mid
delburg. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zuid Limburg.
1 sept. De kleine geslachten; Succulenten of cac
tussen; de Astrophytum en een gedeelte van zijn 
allernieuwste dia’s door Dhr. A. Beukelaars.
6 okt. Leden nemen dia’s of foto’s mee van hun 
vakantie of hun verzameling.
Plaats; Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, 
Schimmert.Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zwolle.
24 sept. Onderlinge ruil- en verkoopavond. 
Plaats; Centrum voor Tuinbouwonderwijs, 
Prinses Margrietstraat 2, Zwolle. Aanvang 19.30 
uur.

Nieuws van onze Belgische 
zusterverenigingen

Aylostera.
11 sept. Astrophytum door Dhr. A. Beukelaars. 
Plaats; Refter van de Stadsschool Vredeplein te 
Aalst. Aanvang 20.00 uur

Cactusweelde Noorderkempen.
20 aug. Wandeling door de serre, dia voordracht 
door Dhr. C. van Lommel.
Plaats; lokaal "Vogelzang”, Miksebaan 25, Bras- 
schaat.Aanvang 20.00 uur.

Grusonia.
22 aug. Grandioze barbecue.
Plaats; Aanvang 20.00 uur.

Evenementenkalender 1992

t/m 11 oktober FLORIADE
augustus Hortus Haren, Summer Time: 

diashow ‘Tuinen van Enge
land1 en andere activiteiten 
i.v.m. het 350jarig bestaan.

1-2 aug Opendeurdagen ver. Aylostera, 
België. Info bij HrJ. Keymeu- 
len 053-705371

22/23 aug Open deur dagen bij Cactus
vrienden te Turnhout. Info bij 
A. Lennaerts, Leiseinde 46, 
2300 Turnhout. Tel. 
014-418268

23 aug Grote ruilbeurs van de afd 
West- Brabant, info augustus
nummer.

29 aug Succulentenbeurs van het Oos
ten in de Hanzehof te Zut- 
phen. Info in het 
Aprilnummer.

5 sept Cactus en vetplantenmarkt afd 
Nijmegen, info juninummer

5-6 sept. Europese Landen Konferentie, 
info juni nummer.

9-20 sept Hortusdagen
3 okt Succulentenbeurs van het 

Noorden te Zuidlaren, info in 
het Aprilnummer.

21-25 okt. Breda Flora, grote bloemen
tentoonstelling in de Grote 
Kerk te Breda. Info bij Mevr 
Weller 076-714210.

24 okt. Themadag ‘Mexicaanse Succu
lenten' in het dorpshuis te ’s 
Gravenwezel (Schilde - Belgie) 
onder auspiciën van het 
Samenwerkingsverband 
Vlaamse en Nederlandse Cac
tusverenigingen.

31 okt. Najaarsvergadering van Succu
lenta te Bennekom.
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Wenskaart van de afd. Brabant 
Belgie. Info in het augustus 
nummer.



Beurzen & Tentoonstellingen
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Grote ruilbeurs 23 augustus a.s. van de afdeling 
West Brabant in café Marktzicht, Markt 50 te 
Etten Leur. U bent van harte welkom op onze 
jaarlijkse Succulentenbeurs van 10.00 uur tot 
16.00 uur.
Wedstrijd wenskaart
Ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan orga
niseert de afdeling Brabant-Belgie van Succu
lenta een wedstrijd met als onderwerp:
Het maken van een wenskaart voor kerst en/of 
nieuwjaar, geïnspireerd op onze hobby: het kwe
ken en verzamelen van succulente planten.
Originaliteit zal voorop staan bij de jurering. De 
uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd.
De Wedstrijdvoorwaarden zijn als volgt:
Gevraagd wordt een foto, dia, collage, tekening 
of dergelijke te maken. Uitgesloten is het maken 
van een driedemensionaal object. De inzendin
gen zijn gebonden aan een maximum, zijnde het 
formaat A4.
Per deelnemer kunnen maximaal 2 werkstukken 
in aanmerking worden genomen. Elke inzending 
dient aan de achterzijde te zijn voorzienvan een 
cijfer/letter combinatie naar keuze van de inzen
der.
Voor dia’s geldt, dat een dergelijke combinatie 
dient te worden aangebracht op de rand. De 
combinatie dient tevens voor te komen op de 
meegezonden enveloppe, bevattende naam en 
adres van de inzender. Dit alles om een ano
nieme beoordeling te waarborgen. Naamsver
melding op de werkstukken is niet toegestaan. Is 
dit wel het geval, dan zal het werkstuk terzijde 
worden gelegd.
De volgende prijzen zijn beschikbaar voor de 
drie beste inzendingen: Bfr. 5000, Bfr. 2000 en 
Bfr. 1000.
De prijswinnaars ontvangen schriftelijk bericht. 
De namen van de prijswinnaars worden zowel in 
dit blad bekend gemaakt als ook op de 
‘april-93‘vergadering van de afdeling.
De ingezonden stukken mogen voordien nooit 
zijn gepubliceerd of geexposeerd. De inzendin
gen w orden het eigendom van de afdeling met 
recht van reproductie en publicatie onder ver
melding van de naam van de inzender. 
Inzendingen dienen voor 18 februari 1993 
(datum poststempel dient als bewijs) te worden 
ingezonden aan het volgende adres:
SUCCULENTA BRABANT BELGIE, Wedstrijd 
15 jarig bestaan
p/a W. Folkertsma, Hoevelaan 12 te B-1560 Hoei- 
laart.

VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr. 5 van 1992 moeten vóór 4 sep
tember bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.laan 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: Etiketten, pennen, meststoffen, etc. 
De Jonge en De Lange, Joure. U treft ons op alle 
beurzen.

Te koop: Wegens immigratie gezonde, goed 
bloeiende cactusverzameling van ca. 350 platen. 
Verder 150 zaailingen (’88-’91), o.a. 17 soorten 
sulcorebutia. Zaaisel ’92: dwergmammillaria's en 
bijzondere soorten (totaal 60). In één koop of in 
grote delen. Dirkjan Stegink, Gorssel. Tel.: 
05759-3337.

Te koop: Succulenta Jaargangen 1972 tot heden a 
ƒ 15,— per jaargang. H. de Jong, Zandammerweg 
12, Addendelft. Tel. 02987-5264. Na 17.00 uur.

Gevraagd: Soortbeschrijvingen van mammilla- 
ria’s uit oude Succulentanummers door begin
nend verzamelaar. Ook overige beschrijvingen, 
artikelen en overtollige zaailingen van de mam- 
millaria's zijn van harte welkom. P. Kamp, H. 
Gorterstraat 154,1521 MV Wormerveer.

Te koop gevraagd: Aluminium broeikas, breed 
200 a 225 cm, lang 300 a 400 cm. K. van der Lin
den, Frideburgstraat 19, 3962 CA Wijk bij Duur
stede. Tel. 03435-75063.

Te koop aangeboden: Aloë's. Ideale planten voor 
de vensterbank. Tien soorten op naam, apart ver
pakt en met een naam etiket. Maak ƒ 25,— over de 
giro 28.55.810, t.n.v. H. van Buren, Venusstraat 
107, Hardinxveld.



leembodem groeien zeer kort levende plan
ten, geofyten of eenjarigen (cypergrassen 
en grassen). Op gipsbodem staan xero- 
morfe struiken (schermbloemigen, ruitach- 
tigen, kappertjesfamilie en lipbloemigen). 
Op zilte gronden groeien vooral ganzevoe- 
tachtigen, in mindere mate Plumbaginaceae, 
anjerachtigen, Boraginaceae en tamariskach- 
tigen). Tenslotte wordt de vegetatie op 
zandgrond gedomineerd door de duizend- 
knoopfamilie en vlinderbloemigen.

Australië
Australië ligt grotendeels in de droogtegor- 
del tussen 10 en 30° ZB, op dezelfde hoogte 
als de droogtegebieden in zuidelijk Afrika. 
De droogste delen zijn veel droger dan de 
Kalahari. Het centrale deel van het land is 

een grote woestijn die kan worden onder
verdeeld in de Grote Victoria-, de Simpson-, de 
Gibson- en de Grote Zandwoestijn. De regen 
kan in ieder jaargetijde vallen en bedraagt 
150-250 mm. De kenmerkende vegetatie is 
de saltbush, bestaande uit de geslachten 
Kochia en Atriplex (ganzevoetachtigen).

Literatuur
Brown, D.E. - Desert Plants - University of Arizona 
(1982)
Eyre, S.R. - World Vegetation Types -The MacMillan 
Press (1971)
Gibson, A.C. & P.S. Nobel - The Cactus Primer - Cam- 
bridge, London (1986)
Meyran, J. & A. Meyran Camacho - Las Cactaceas del 
Estado de San Luis Potosi - Cact. y Suc. Mex. 
17(4):105-l 10 (1972)
Waker, H. - Vegetation der Erde - Fisher Verlag Jena 
(1962)

SEDUM CAERULEUM
Ton Pullen

Sedum caeruleum is een bijzondere 

soort, daar het de enige sedum is die 

blauwe bloemen produceert. Bovendien 

is het een van de weinige eenjarige soor

ten van dit geslacht.

Dat betekent dat men elk jaar opnieuw 
moet zaaien, maar zoveel moeite kost dat 
niet. Wanneer men zaad van deze soort uit
zaait in een potje met wat zanderige tuin
grond ontkiemen de zaadjes al snel. Men 
moet het stoffijne zaad niet met een laagje 
aarde bedekken. Vooral wanneer men wat 
veel heeft gezaaid, is het moeilijk alle jonge 
plantjes apart te verspenen. Ook om een 
andere reden moet men dit niet doen. Eén 
plantje apart is geen gezicht. Veel aardiger 
is het om een kluitje zaailingen in een gro
tere pot, bijvoorbeeld met een diameter van 
13 cm, te planten en de jonge plantjes 
samen te laten opgroeien. Men krijgt dan 
een goed begroeide pot, wat er veel beter 
uitziet.
Na enige maanden beginnen de planten te 
bloeien. De bloei kan enkele maanden aan-
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houden, terwijl de plant na de bloei en de 
zaadvorming afsterft, zoals het een echte 
eenjarige past.
De afgestorven bloemstengels kan men na 
droging tot het volgend voorjaar bewaren. 
Als men de uitgebloeide en gedroogde 
bloemen boven een theezeefje fijnwrijft, 
vallen de zaadjes daar gemakkelijk door
heen in een zaaipotje en blijven de bloem
en stengelresten op de zeef achter. Soms is 
deze moeite zelfs niet nodig. Meerdere 
malen heb ik meegemaakt dat in de late 
herfst in de potten waarin de planten in de 
zomer hadden gestaan, al weer spontaan 
zaailingen opkwamen. De potten werden in 
de kas overwinterd, koel en vrij droog. In 
maart kan men dan de jonge plantjes als 
kluitjes verspenen en weer verder kweken. 
Potten met Sedum caeruleum moet men ’s 
zomers niet in een hete kas laten staan, 
maar buiten kweken, op een zonnige plaats. 
Men kan ook polletjes zaailingen in de tuin 
uitplanten, bij voorkeur op een goed 
gedraineerde plek in de rotstuin.
Deze leuke soort is oorspronkelijk uit het 
Middellandse-Zeegebied afkomstig.
Een foto van de plant staat op de omslag 
van dit nummer afgebeeld.

Boekbespreking
Ben Groen

Fritz Köhlein: Freilandsukkulenten. Verlag 
Eugen Ulmer, 1977. ISBN 3-8001-6077-3.
Vernieuwde uitgave: Freilandsukkulenten - 2. ISBN 
3-8001-6161-3. 284 pp. prijs ± f 125,-

Dit in het Duits geschreven werk behandelt in 
negen hoofdstukken aspecten van het kweken 
van succulenten in tuinen in onze streken. Hier
van is inmiddels een tweede vernieuwde uitgave 
verschenen. De hier besproken eerste druk is 
waarschijnlijk in de tweedehands boekhandel 
nog wel voorradig.
In het eerste hoofdstuk geeft de auteur een 

verhandeling over het aanleg van een succulen
tentuin in Duitsland. Gezien de geringe klimaats
verschillen tussen West-Duitsland en ons land 
zijn deze gegevens bruikbaar. Behandeld worden: 
stenen en steenpartijen, aanleg, succulentenmu
ren, grondbedekking, geschikte planten behalve 
succulenten, een succulententuin in de schaduw, 
de succulentenmuur, succulenten in het atrium, 
succulenten in de daktuin enzovoorts. De vol
gende twee hoofdstukken geven de lezer een 
indruk van de te kweken sempervivums en jovi- 
barba’s, sedums en rhodiola’s. Beknopte soortbe
schrijvingen worden aangevuld door een 
uitgebreide hybridenlijst en kweekgegevens. 
Daarna komen de winterharde cactussen aan de 
beurt, behalve Opuntia blijken dat ook vertegen
woordigers van Coryphantha, Neobesseya, Pedio- 
cactus, Tephrocactus, Echinocereus en Sclerocactus 
met enige zorg buiten zijn te kweken. De auteur 
verdeelt de planten in drie winterhardheidsklas- 
sen, waarbij tevens de drainage-eisen van 
succulenten worden vermeld.

In een apart hoofdstuk komen de overige winter
harde succulenten aan bod. De lijst is niet lang, 
Agave melagacantha, A. parryi, A. utahensis, A. virgi- 
nica, Aloë aristata, Chiastophyllum oppositifolium, 
Crassula milfordiae, C. micrordica, C. sarcocaulis, 
enkele delospermasoorten en Mesembryanthemum 
othonna. Verder nog Orostachys spinosus, Rosularia 
aizoon, R. pallida, R. persica, R. sempervivum en R. 
platyphylla, Sempervivella alba en 5. sedoides. Aan 
het geslacht Lewisia wordt een apart hoofdstuk 
gewijd, waarin systematiek, soorten en hybriden, 
standplaatseisen, bodem en vermeerdering wor
den beschreven.
De in het boek besproken soorten worden 
beknopt behandeld, maar het zal niet meevallen 
om soorten aan de hand van deze beschrijvingen 
te determineren. Dit geldt in nog sterkere mate 
voor de hybriden, zoals in de uitgebreide sem- 
pervivumhybridelijst.

De auteur verdient lof voor zijn werk, immers 
anders dan bij zoveel tuinboeken kan hij relatief 
weinig op andere literatuur terugvallen. Het boek 
is spaarzaam voorzien van kleurenfoto’s, maar in 
dit manco wordt gedeeltelijk voorzien door duide
lijke tekeningen. Het boek is een aanrader voor de 
succulentenliefhebber voor de buitenteelt. Met 
Duitse ’Gründlichkeit’ zijn de verschillende aspec
ten behandeld.



EEN SEMPERVIVUM-VERRASSING
Jan Jaap de Morree

In de bijdragen over de succulenten die in 

Europa inheems zijn, is het steeds mijn 

bedoeling om de gevonden soorten op 

naam te presenteren, maar er is een 

aantal planten waarvan ik niet absoluut 

zeker ben. De plant bij deze aflevering is 

zo'n voorbeeld. Ongetwijfeld zal een 

van de sempervivumdeskundigen de 

plant onmiddellijk herkennen.

Al weer negen of tien jaar geleden vond ik 
op een van m’n bergtochten een sempervi
vum die ik, aan de vorm te oordelen, nog 
niet in mijn verzameling had. Nu was die 
verzameling in die tijd nog erg klein en de 
meeste huislooksoorten die in mijn rots
tuin groeiden, waren afkomstig van plan
tencentra in Nederland. Mijn kennis over 
Europese huisloken strekte zich niet verder 
uit dan de alom bekende vormen van S. 
arachnoideum, S. alpinum, S. calcareum en S. 
tectorum.
Nergens waren in de omgeving bloemen 
aan de planten te bekennen en omdat ik op 
een rotsige alpenwei boven de boomgrens 
dwaalde, dacht ik dat het wel een aparte 
vorm van 5. alpinum zou zijn. Ik vond de 
gedrongen bolvormige groene planten-

Sempervivum alpinum



groepen echter zodanig verschillen van die 
vier voornoemde soorten dat ik er een paar 
in mijn rugzak meenam naar Nederland. 
Thuis plantte ik ze in de rotstuin uit en ze 
raakten uit m’n bewustzijn. Zelfs zodanig 
dat ik me niet meer kan herinneren of ik ze 
nu op de hellingen bij de Matterhorn in het 
Wallis-, of in het Silvrettagebied in Oost- 
Zwitserland heb gevonden.
Driejaar geleden veranderde ik de compo
sitie van de rotstuin en de inmiddels grote 
pol verhuisde naar het dak van de fietsen- 
schuur. Hier hadden ze het blijkbaar erg 
naar hun zin, want het jaar daarop vormde 
zich een woud van bloemstengels en kwa
men de planten tot bloei. Vanaf het balkon 
keek ik eens wat voor bloemvorm er tevoor
schijn was gekomen, waarbij ik min of meer 
verwachtte om de ijle roze sterren van S. 
alpinum te ontwaren. Er was echter met 
geen mogelijkheid roze aan deze bloemen 
te vinden. Ze waren duidelijk geel, met rode 
meeldraden en de bloembouw was veel vas
ter dan van S. alpinum. Nu is er in de West- 
Alpen maar één sempervivumsoort die geel 
bloeit en in alpenflora’s neuzend vond ik de 
plant onder de naam Sempervivum wulfenii. 
De zeer gedetailleerde foto in het alpen- 
bloemenboekje laat echter ook zien dat die 

planten duidelijk donkere bladpunten heb
ben zoals 5. tectorum en een behaarde blad
rand. Hoewel mijn planten op het schuurtje 
droog en in de volle zon staan, zijn die rode 
bladpunten afwezig en de beharing is 
amper het vermelden waard.
Vandaar dus enige twijfel over de naam. De 
beide vakantiebestemmingen van toen 
komen vanwege hun granietgesteente in 
aanmerking als groeiplaats voor S. wulfenii, 
omdat het verspreidingsgebied van die 
soort zich in de Midden- en Zuid-Alpen 
bevindt op hoogten tussen 1750 en 2600 
meter. Het zal dus wel een bleke stand- 
plaatsvorm zijn. Tussen al die roze 
bloeiende geslachtsgenoten is het een bui
tenbeentje dat echter zijn plaats verdiend 
heeft.
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Sempervivum aff. wulfenii

Foto van de schrijver



DE CULTUUR VAN AGAVEN

In dit artikel wordt een gedetailleerde en 

uitvoerige verhandeling gegeven over 

alle aspecten van de cultuur van agaven 

onder glas en in de volle grond. De 

auteur spreekt uit eigen ervaring en veel 

gegevens zijn voor de beginnende of 

gevorderde liefhebber van agaven van 

onschatbare waarde.

Grond

Nieuwe informatie omtrent de cultuur van 
succulenten wordt omstreeks 1986 gepubli
ceerd in „Highland Succulents, U.S.A.” 
Gesteld wordt dat de mix van eenderde 
gecomposteerde bladgrond, eenderde zand 
en eenderde humus niet bevredigend is 
voor traaggroeiende succulenten. In dit 
groeimedium ontwikkelt het wortelsysteem 
zich onvoldoende. Een kwaliteitsmix 
bestaat volgens de nieuwe inzichten uit een 
'grondloos’ groeimedium, namelijk uit twee 
gelijke delen zeer goed gecomposteerde 
bladgrond en boomschors en een grote 
hoeveelheid perliet. Deze mix is zeer licht, 
luchtig, klontert niet en geeft vooral een 
uitstekende drainage en een onovertroffen 
stevige en vlezige wortelgroei. Deze mix 
bevat dus geen turf; het uitzetten en drogen 
van turf doet de haarworteltjes breken

Jos van Roosbroeck

(groeistilstand) en kan aanleiding geven tot 
wortelrot.
Naast het groeimedium gebruiken we een 
droge basisbemesting bestaande uit: 
2 delen gedroogde koemest (schilfers) 
0,5 deel beendermeel (traag oplosbare 
organische meststoffen) 
0,5 deel bloedmeel 
zeewierkalk

Een praktisch voorbeeld:
45 1 gecomposteerde bladgrond
45 1 gecomposteerde boomschors
10 1 perliet
5 1 gedroogde koemest
1,25 1 beendermeel
1,25 1 bloedmeel 
handvol zeewierkalk.

De afdeklaag van de potten en schalen 
bestaat uit gemalen lava, gemengd met 
maaskiezel. Deze laag voorkomt het opspat
ten van grond, absorbeert de warmte over
dag zeer goed, houdt het water weg van de 
wortelbasis, voorkomt onkruidgroei en 
maakt het wieden ervan gemakkelijker. 
Indien het groeimedium (dus zonder de 
droge basisbemesting) wordt gebruikt als 
zaaimedium, dient het steriel te worden 
gemaakt.
Gezien de aanwezigheid van gecompos
teerde boomschors en traag oplosbare 
meststoffen, hoeft niet ieder jaar te worden 
verpot: kleinere planten om de twee jaar, 
grotere exemplaren om de drie tot vier jaar 
en zeer grote kuipplanten om de vijfjaar. 
De droge basisbemesting wordt wel elk jaar 
vroeg in de lente toegediend, waarbij de 
laag gemalen lava of maaskiezel eerst wordt 
verwijderd.
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Wat betreft de potten: een agavepot is 
ondiep en veel breder van boven dan 
onderaan (schaal), dit in tegenstelling met 
een yuccapot die van boven en onder smal 
is en vooral diep.

Buitencultuur
Men kan agaven buiten in schalen of potten 
of in de rotstuin kweken. In mijn situatie 
heeft de rotstuin een gunstig microklimaat: 
hij is op het zuiden gericht en door een bij
gebouw, de kas en de woning ingesloten 
langs de noord-, oost- en westkanten. De 
agaven worden begin mei met de kuip in de 
hellingen (10%) van de rotstuin ingegra
ven. Dit verbetert de invalshoek van de zon
nestralen (deze komt dan overeen met de 
invalshoek zoals die in het Middellandse- 
Zeegebied is. Het teveel aan regenwater zal 
vlug van de pot aflopen (bij langdurige 
regenperioden kan de rotstuin met plastic 
worden afgeschermd). Het ingraven van de 
kuip komt vooral de presentatie van de 
planten ten goede; de bladeren blijven 
beter opgericht en kunnen niet langs de zij
wand van de kuip afhangen.

Agaven vragen vooral veel direct zonlicht 
om in goede conditie te blijven. Voordat de 
kuipen in de rotstuin worden ingegraven, 
worden de planten eerst afgehard in half
schaduw. De planten worden buiten 
gehaald bij betrokken, regenachtig weer. 
In september wordt de kuip met de agave 
vervangen door een gelijksoortige kuip 
waarin bollen van lentebloeiers worden 
gezet.
De planten die een vijftal maanden buiten 
hebben gestaan en in contact met regen, 
dauw, wind, zon en UV-straling zijn geweest 
en temperatuurschommelingen hebben 
ondergaan, zijn doorgaans beter bestand 
tegen ziekten en plagen, mits ze niet te 
warm en/of vochtig worden overwinterd. 
Ook de rozetten blijven veel compacter, 

de bladkleur is intenser en de bladbewape- 
ning (einddoorn en stekels) is veel zwaar
der.
Vanaf september dient men te voorkomen 
dat de planten die buiten staan, nog regen 
krijgen, gezien de daling van de tempera
tuur. Door regen bij koud weer sterven de 
bladeren van het rozet vlugger af. De kou
dere nachten van september, mits op droge 
standplaats, zijn niet schadelijk voor de 
planten, integendeel, ze bevorderen het tot 
stilstand komen van de groei.

Water
Regenwater en water van het leidingnet 
zijn beide geschikt. Kalkvlekjes zijn schoon
heidsfoutjes. In de zomer dienen de plan
ten in de buitenlucht te worden beschermd 
tegen overvloed aan regenwater en hagelin- 
slag.
De rustperiode duurt van begin november 
tot eind februari: de planten die in een 
grondloos medium staan, krijgen geen 
water meer. Verminder de watergift vanaf 
begin september geleidelijk en giet alleen 
nog ’s morgens bij zeer goed en warm weer. 
Vanaf begin maart wordt de watergift gelei
delijk opgevoerd. Om in de lente condens 
in de kas te voorkomen, worden de kleine 
potjes die in bakken staan, naar buiten 
gebracht en aldaar begoten. De grotere 
planten krijgen water toegediend met een 
trechter die in de pot wordt gestoken.

Temperatuur en beluchting
Agaven kunnen in de kas worden overwin
terd, tot een temperatuur van -7 °C.
’s Nachts mag het nog enkele graden kouder 
zijn, indien overdag 9 °C wordt bereikt. 
Temperatuurschommelingen en het 
gebruik van een ventilator houden de lucht 
in de kas in beweging, waardoor vooral 
schimmelaantasting wordt voorkomen. 
Agaven die afkomstig zijn uit het Caraï- 
bisch gebied en Midden-Amerika worden 
bij mij op de veranda overwinterd, waar de



temperatuur 6 °C hoger ligt. Ook staan 
daar enkele zeer moeilijk in cultuur te hou
den agaven uit Baja California.
De beluchting in de kas is zeer belangrijk. 
Er dient zoveel mogelijk te worden belucht 
en er worden ventilatoren ingezet, ener
zijds om de temperatuur te temperen en de 
lucht in beweging te houden, anderzijds om 
de kas droog te maken.
Van begin mei tot eind september worden 
de zijpanelen van de kas weggenomen om 
optimale luchttoevoer te waarborgen - een 
windtunneleffect.

Zaailingen en stekken
Uitzaaien geeft het beste resultaat vanaf 
begin maart. Er is dan reeds voldoende en 
krachtig zonlicht voor de zaailingen.
Gezaaid kan worden in gewone cactusaar- 
de. Het oppotten van de zaailingen in 
kleine vierkante afzonderlijke potjes kan 
dan reeds vanaf begin mei plaats vinden, 
zodra de zaailingen enkele blaadjes heb
ben. Het overpotten in een ietwat groter 
potje gebeurt midden augustus. Om groei- 
stilstand te voorkomen, wordt met kluit ver
pot; als aanvulling in het grotere potje 
wordt nu het nieuwe groeimedium 
gebruikt. Zodoende krijg ik zaailingen die 
tegen de eerste rustperiode behoorlijk zijn 
uitgegroeid.
Te verse of oude zaden kiemen slecht of in 
het geheel niet. Pas geoogste en goed 
gedroogde zaden worden eerst gedurende 
een viertal maanden opgeslagen in een 
donkere, frisse en goed verluchte ruimte. 
Zaden ouder dan driejaar kan men beter 
niet kopen.
Persoonlijk gebruik ik nog steeds steriele 
cactusgrond als zaaimedium voor de zaden, 
voor de zaailingen gedurende de eerste vier 
maanden en voor de stekken. Aangezien dit 
mengsel wel turf bevat, zijn er bijzondere 
aandachtspunten. De zaailingen vragen 
meerdere, kleine begietingen, hetgeen bij 

gebruik van regenwater (zure regen) oor
zaak is van algengroei in de potjes, zodat de 
bovenste laag regelmatig dient te worden 
ververst. Gedurende de eerste rustperiode 
krijgen de zaailingen om de twee maanden 
toch een kleine watergift bij ±15 °C om 
verdrogen en afbreken van de haarwortels 
te voorkomen. Als ze enigszins zijn opge
droogd, gaan de plantjes weer de kas in om 
hun winterrust te hervatten.

Als bemesting voor zaailingen gebruik ik 
tot begin september eenmaal per maand de 
helft van de voorgeschreven dosis aan vloei
bare cactusmest.
Plantjes en stekken die per post worden 
verstuurd en een lange tijd onderweg zijn 
geweest, mogen bij aankomst niet in direct 
zonlicht worden geplaatst. Wel moet er 
worden gezorgd voor voldoende bodem- 
warmte en moet er veel perliet in de grond 
worden gemengd, opdat de nieuwgroei van 
de wortels niet te lang op zich laat wachten. 
De eerste week geen water geven en de 
watergift geleidelijk opvoeren.
Stekken die afgenomen worden in de kas, 
dienen eerst goed te worden gedroogd 
alvorens men ze oppot.

Mijn agave- en yuccaverzameling bevindt zich te Oevel 
(gelegen in de driehoek Herentals, Geel, Westerlo), 
Gemeentestraat 17 en is gelegen naast de jongensschool 
in het centrum van het dorp. Na telefonische of schrifte
lijke afspraak kan de verzameling worden bezocht.
Adres briefwisseling: Jos van Roosbroeck, Dellekens 14 
te B-2250 Olen. Tel. 014/212219. Bezoek van begin mei 
tot eind september. De verzameling is een kopie van de 
beroemde collectie van de wetenschapper dhr. Bernd 
Ullrich uit Pforzheim, die op dit ogenblik een uitge
breid wetenschappelijk onderzoek verricht aan de Aga- 
vaceae. De verzameling omvat op een twintigtal planten 
na, alle agaven beschreven in het boek Agaven van 
Noord-Amerika van Gentry.



HET GESLACHT OROSTACHYS
Ben J.M. Zonneveld

Het geslacht Orostachys vormt een groep 

vetplanten die nauw verwant is aan 

Sedum en soms zelfs onder Sedum wor

den geplaatst. Het zijn planten van de 

Oeral, Siberië, China, Korea en Japan. Ze 

zijn meer of minder winterhard, maar 

vereisen soms een speciale behandeling.
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De vertegenwoordigers van het geslacht 
Orostachys zijn vaak tweejarige planten die 
al of niet uitlopers maken. Als dat niet het 
geval is, moet men ze altijd via zaad aan
houden. Het meest kenmerkende van de 
planten is ten eerste de lange trosvormige 
bloeiwijze die laat in het najaar verschijnt 
en ten tweede de in de zomer en in de win
ter verschillende bladtypen. Orostachys 
wordt in twee groepen ingedeeld: de sectie 
Orostachys met O. malacophyllus als enige zeer 
variabele soort en sectie Appendiculatae met 
O. spinosus als meest bekende soort. Ohba 
(1978) rekent er ook nog een derde groep 
van drie soorten bij onder sectie Schoenlan- 
dii. Aangezien deze planten er volgens de 
beschrijving toch wat buiten vallen en ik 
bovendien nog nooit een plant in het echt 
heb gezien, heb ik deze hier verder buiten 
beschouwing gelaten. In totaal worden er 
door sommige auteurs zo’n tiental soorten 
onderscheiden maar soms brengt men dat 
tot slechts een paar terug.

Het valt niet mee om een collectie van deze 
planten op te bouwen, omdat weinigen ze 
in cultuur hebben. Veel soorten heb ik 
gekregen uit zaadlijsten via de Leidse 
hortus. Het probleem was dat de naam 
niets zei. Het was altijd een verrassing wat 
er uit zou komen. Ook uit Engeland heb ik 
op een gegeven moment van R. Stephenson 
een flink aantal planten gekregen, die ze op 
zijn beurt weer uit Japan had. Zo goed en 
zo kwaad als het ging, heb ik de planten 
met behulp van de literatuur en kruisings- 
proeven (zie onder) van een naam voorzien 
en dit artikel vormt daar de neerslag van. Ik 
zal de planten beschrijven en proberen ze 
in een schema te passen, de uitgevoerde 
kruisingen behandelen en tenslotte iets 
zeggen over de cultuur.

Beschrijving van de soorten
Hierbij houd ik de indeling van Ohba aan 
(1978) voor de sectie Appendiculatae, maar 
ongeveer de naamgeving van Uhl en Moran 
voor de sectie Orostachys.
1. Sectie Orostachys
Blad eindigt niet in een scherpe punt. 
Bloem wit (soms roze aangelopen).
In deze sectie onderscheidt Ohba drie soor
ten, namelijk O. malacophyllus, O. aggregatus 
en O. iwarenge. Moran suggereert dat ze 
beter als een variabele soort kunnen wor
den beschouwd en dat lijkt me inderdaad 
beter, onder andere op grond van de kruis- 
ingsexperimenten.
O. malacophyllus var. malacophyllus (Pall)Fisch 
var. boehmeri (Makino)Ohwi 
xav.furusei Ohwi 
var. iwarenge (Ohwi)Froed 
var. iwarenge 'Fuji’



Orostachys malacophyllus O. malacophyllus boekmeri

O. malacophyllus furusei Links: O. malacophyllus iwarenge; 
rechts: O. genkaiensis

O. malacophyllus iwarenge 'Fuji'O. malacophyllus iwarenge x O. genkaiensis



O. malacophyllus iwarenge 'Fuji' O. spinosus

O. spinosus, vorm zonder uitlopers O. spinosus, bloem van dezelfde plant

O. erubescensOnder: O. fimbriatus; 
links: O. mongolei



Onder de O. malacophyllus var. malacophyllus 
heb ik de planten geplaatst van interme
diaire grootte (doorsnede 5 cm) die uitlo
pers maken. Deze uitlopers komen echter in 
tegenstelling tot O. malacophyllus var. boeh- 
meri en var. furusei ’Hodo’ niet tussen de 
jonge bladeren uit maar juist van onder het 
rozet (hypogaeus). Vindplaatsen in Japan 
zijn onder andere Rebun, Erimo en Chi- 
sima.

O. malacophyllus var. boehmeri is meestal als 
O. aggregatus in omloop, maar O. malaco
phyllus is de oudere naam. De plant komt 
voor in Japan en Korea en wordt af en toe 
wel aangeboden. Hij is geelgroen en maakt 
veel uitlopers. Deze blijven ’s winters over 
als gesloten ovale knoppen, bedekt door de 
verdroogde laatste bladeren.
Als 'O. malacophyllus' had ik ook een rood 
aangelopen, groene plant die zelden een 
winterknop maakte. Hij vormde geen uitlo
pers en bloeide altijd direct hetzelfde jaar. 
Het is de minst interessante van allemaal.

De naam van O. malacophyllus var. furusei is 
een probleem. Soms ziet men de planten 
onder O. aggregatus (= malacophyllus) var. 
boehmeri 'bepoederde vorm’, soms als O. 
furusei (mijn foute determinatie). Ook ziet 
men er wel ’Hodo’ achter staan. Het is ech
ter niet duidelijk of dit een cultivarnaam of 
een vindplaats is. De winterknoppen zijn in 
tegenstelling tot de ovale, gesloten knop
pen van de var. boehmeri kleiner, plat en 
open. Dus er is meer verschil dan alleen het 
al of niet grijs zijn van de bladeren. Het is 
een kleine grijze plant die redelijk frequent 
gekweekt wordt. Hij maakt veel uitlopers 
die ’s winters als slechts enkele millimeters 
grote open knopjes overblijven. De plek 
waar ik ze het best heb zien groeien, was in 
de grindrand van een met losse tegels 
bedekt balkon. De plant stond droog, maar 
had toch veel water ter beschikking.

O. erubescens
Foto's van de schrijver

O. malacophyllus var. iwarenge is een grote 
rozet (doorsnede 10 cm) die geen uitlopers 
maakt. De var. iwarenge is een grijze, 
berijpte plant. ’O. genkaiensis’ is niets meer 
dan een groene vorm van var. iwarenge en 
verdient dus geen aparte naam. De hybride 
tussen beide zit er tussenin wat kleur 
betreft. Vindplaats is onder andere Futai 
eiland (Japan). De cultivar ’Fuji’ is grijs, met 
gele randen langs het blad; ik heb er ook 
wel eens een gehad die juist in het midden 
een gelige streep had. Deze bonte vormen 
kunnen alleen via stek worden vermenig
vuldigd. Men moet dan voor de langste dag 
de kop er uithalen. Deze kan opnieuw wor
den geplant en tussen de bladeren van de 
overblijvende rozet ontstaan dan enige 
nieuwe planten.

2. Sectie Appendiculatae 
Bladeren voorzien van een scherpe punt 
(mucro). Bloem geel of wit.
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0. erubescens, wellicht var. polycephala O. chanettii

Meterostalcnys siKokianus Boven: O. malacophyllus boehmeri xfurusei 'Hodo'; 
links en rechts de ouders

O. malacophyllus 'Noordwijk' Boven: O. malacophyllus iwarenge x furusei 'Hodo'; 
links en rechts de ouders



In deze sectie kunnen we vijf soorten 
onderscheiden.

O. spinosus (L.)Bgr. is misschien wel de best 
bekende plant. Van deze sectie vormt hij de 
grootste rozetten en op voorwaarde dat hij 
niet in de regen staat, is hij meestal goed 
winterhard. Hij maakt gewoonlijk veel uit
lopers. Voor het verkrijgen van bloemen is 
een wat hogere temperatuur nodig dan in 
Nederland voorkomt. Deze plant is donker
grijs en heeft duidelijk verschillende 
zomer- en winterbladeren. De bloemen zijn 
geel.
Ik heb ook een plant in cultuur gehad die 
groen was, geen uitlopers maakte, maar wel 
gele bloemen had. Hij lijkt het best bij O. 
spinosus te passen, maar is duidelijk ver
schillend.

O. minutus (Komarov)Bgr. is, zoals de naam 
zegt, een plant met veel kleine rozetten en 
gele bloemen. Hij wordt soms, onder 
andere om die reden, als een var. van O. spi
nosus beschouwd.

O. fimbriatus (Turcz)Bgr. vormt een middel
grote groene rozet die veel uitlopers maakt 
en in het najaar een witte bloemtros produ
ceert. Hieronder moeten we ook de iets 
grijze plant rekenen die soms met vind
plaats Mongolië wordt aangeboden (f. mon- 
golei'). Hoewel 'O. thyrsiflorus’ook iets grijze, 
iets anders gevormde rozetten heeft, ben ik 
toch geneigd hem voorlopig maar onder O. 
fimbriatus te plaatsen.

O. erubescens (Maxim)Ohwi ziet men ook 
vaak als O. japonicus, maar O. erubescens is 
weer de oudere naam; voor een aparte 
variëteit heb ik geen argumenten kunnen 
vinden. Van deze plant zijn twee kleuren in 
omloop, met groene en met grijze bladeren. 
Beide kunnen al of niet rood aangelopen zijn. 
Vindplaatsen zijn bij de rivier Kamamashi, 

Matsuzaki en Otari (Japan). Via E. Skrocki 
heb ik zaad ontvangen van een plant die in 
China als groente werd gekweekt. Hij leek 
het meest op een grotere sterk spruitende

O. erubescens en misschien is het de var. poly- 
cephala. Recent heb ik nog een derde vorm 
van de vindplaats Tsuchima met meer 
(rood)bruin blad ontvangen.
Het zijn alle middelgrote rozetten met 
bijna rolronde lange bladeren in de zomer. 
Ze maken wel uitlopers, maar zijn minder 
winterhard dan de drie vorig soorten.

O. chanetii (Lev.)Bgr. is voorzover ik weet 
alleen maar in cultuur bekend. Hij schijnt 
in Korea op de daken van tempels te 
groeien. Hij lijkt het meest op O. erubescens, 
is echter fijner van vorm en grijs. Ik heb van 
de botanische tuin van Wladiwostok een 
tweede vorm in cultuur die een iets andere 
grijze kleur heeft. Deze plant heeft wel uit
lopers, maar is zeker vorstgevoelig.

Meterostachys sikokianus Makino
Als laatste wil ik een plant noemen die 
eigenlijk niet bij Orostachys hoort maar er 
wel mee verwant is. Het is een kleine eenja
rige plant die soms wel iets van een minus
cule winterknop laat zien als hij laat wordt 
gezaaid. De voornaamste reden om hem 
niet bij Orostachys te zetten, is dat het game- 
tische chromosoomaantal 16 is in plaats 
van 12 (24, 36) in Orostachys.

Hybriden
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het niet 
eenvoudig om de soorten van dit geslacht 
uit elkaar te houden. Natuurlijk is het het 
beste om de planten ter plekke te onder
zoeken (een reisbeurs van Succulenta?). Een 
alternatief om iets over de verwantschap
pen te weten te komen, is het maken van 
kruisingen. Hierover bestaat vaak een mis
verstand voor wat betreft het soortbegrip. 
Het is niet zo dat soorten onderling nooit
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F2 van O. malacophyllus 
iwarenge x furusei 'Hodo'
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kunnen kruisen. Het is wel zo dat in prin
cipe twee planten die tot dezelfde soort 
behoren altijd moeten kunnen kruisen en 
100% fertiele nakomelingen moeten geven. 
Bij cactuskruisingen zie je vaak heel duide
lijk dat de barrière tussen twee soorten op 
verschillende niveaus kan liggen.
- De kruising vormt geen vrucht (pollen 
kiemt niet).
- De gevormde vrucht bevat geen zaad.
- Het gevormde zaad is steriel (kiemt niet).
- De kiemplanten gaan dood (zijn vaak 
chlorotisch).
- De gevormde hybride is steriel.
- Het gaat fout in de F2 (chlorosis, sterili
teit).
In Orostachys heb ik daarom een aantal 
hybriden gemaakt.
De hybride van O. malacophyllus var. boehmeri 
met var. furusei ’Hodo’ is fertiel, maar in de 
F2 lijken er toch problemen te ontstaan. 
Een F2-selectie heb ik beschreven als cv. 
’Noordwijk’ (Zonneveld 1986).
O. malacophyllus var. malacophyllus x var. boeh
meri is zonder meer fertiel en deze twee 
behoren dus tot één soort.
O. malacophyllus var. iwarenge x var. furusei 
’Hodo’. Deze hybride (Zonneveld 1982) was 
interessant omdat hiermee twee duidelijke 
eigenschappen: de grote rozetten van var. 

iwarenge en het vormen van uitlopers in var. 
furusei ’Hodo’ konden worden gecombi
neerd. De F1 maakte wel uitlopers maar 
deze bloeiden tegelijk met de hoofdrozet. 
In de F2 waren er bij de ongeveer 200 nako
melingen geen planten die uitlopers maak
ten. Dit betekent dat het niet eenvoudig is 
om het maken van uitlopers in te kruisen. 
Het feit dat voornoemde hybride fertiel is, 
toont overigens aan dat de beide taxa tot 
één soort moeten worden gerekend.

Cultuur
Orostachys kan in de praktijk worden ver
deeld in planten die wel en planten die 
geen uitlopers maken. De planten zonder 
uitlopers moeten elk jaar worden gezaaid. 
In tegenstelling tot Azië, waar ze eind 
augustus bloeien, bloeien de planten hier 
pas in november. Daarbij doet zich de vol
gende moeilijkheid voor. Door de dichte 
pakking van de bloemtros verrotten ze als 
we ze buiten laten staan. Om dezelfde 
reden beschimmelen ze als we ze in de kas 
zetten. Zetten we ze in de huiskamer dan 
verdrogen de bloemen. De enige goede 
plek om zaad te kunnen oogsten, is een 
droge en koele omgeving, dus bijvoorbeeld 
een onverwarmd vertrek. De bloemtrossen 
worden bevrucht door er af en toe langs te



vegen. De zaden behouden goed hun kiem- 
kracht (zeker twee jaar) en kunnen in het 
voorjaar op warmte worden uitgezaaid. 
De planten met uitlopers kunnen via deze 
uitlopers worden vermenigvuldigd. De 
afgelopen winter heb ik er veel verspeeld 
doordat ik ze te lang droog in de kas heb 
laten staan (5 °C). Ze waren beter afgeweest 
met meer water. Het beste is ze zo te plaat
sen dat ze niet uitdrogen en toch niet 
beschimmelen, dus bijvoorbeeld buiten op 
grind. Het verdient dan aanbeveling ze bij 
vorst binnen te halen. De grondsoort doet 
niet zo veel terzake en ’s zomers kunnen ver
tegenwoordigers van de sectie Malacophyllus 

goed buiten worden geplaatst. De sectie 
Appendiculatae doet het ’s zomers toch beter 
in een hete kas.
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THELOCEPHALA ODIERI 
(SALM-DYCK)RITTER

Simon Kooi

Een van de oudst bekende en meest 

vormtypische planten binnen het 

geslacht Thelocephala is de soort 

T. odieri.

Salm-Dyck geeft in zijn originele beschrij
ving geen precieze vindplaats aan. Labou- 
ret schrijft driejaar later dat de vindplaats 
Copiapó is. Niet verwonderlijk, want in die 
tijd was de omgeving van de havenplaats 
Copiapó een veel doorzochte regio. De 
beschrijving die Salm-Dyck maakte, is zo 
treffend dat Ritter, zoals hij dat in zijn boek 
beschrijft, de planten direct kon herkennen 
toen hij op de bewuste groeiplaats aan
kwam, al wijkt de kleur van de epidermis 
dan af. Zo gaf Salm-Dyck een kleurstelling 
rood/zwart, terwijl Ritter er olijfgroen, 
bruin of roodbruin van maakt.

Een inderdaad veel voorkomend probleem 
bij het determineren van planten met 
behulp van de literatuur is de kleur. Ieder
een blijkt toch zijn eigen interpretatie van
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Thelocephala odieri

Foto van de schrijver

kleuren te hebben. Wat voor de één rood
bruin is, is voor iemand anders toch weer 
een andere kleurschakering. Bekend zijn de 
voorbeelden uit de wereld van de schilder
kunst waar men de soort oogafwijking van 
de schilder kan herkennen door middel van 
de door hem gebruikte kleurstelling.

Terug naar Thelocephala odieri. De plant is 
op de vindplaatsen zeldzaam geworden. 
Niet zozeer door de plantenhonger van de 
verzamelaars, maar mede door de aanwe
zigheid van de alom in het wild voorko
mende guanaco en de verwilderde ezels die 
de weke nieuwgroei met hun scherpe tan
den uit de planten vreten, of met hun hoe
ven de planten uit de grond woelen. De 
woeste gebieden waar de planten voorko
men, bieden de uitgehongerde ezels haast 
niets anders en noodgedwongen vreten zij 
de cactussen die er voorkomen op. Ritter 
vond vele op de vindplaats kapotgevreten 
planten.
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Waar thelocephala voorkomt, groeien ook 
pyrrhocactussen en het is niet zo vreemd 
dat er hybridisering optreedt. De in de 
buurt van Monte Amargo voorkomende en 
als thelocephala beschreven vorm Theloce-

phala monte-amargensis zou een natuurhy- 
bride zijn van Pyrrhocactus confinis en Thelo
cephala odieri. Zelf had ik de mogelijkheid 
om zaden van typeplanten van 
T. monte-amargensis te zaaien en hoewel er 
sprake zou zijn van een hybride, zijn alle 
nakomelingen voor 100% gelijk van uiter
lijk. Bij hybriden van bijvoorbeeld diverse 
pyrrhocactussen is gewoonlijk differentia
tie in bedoorning te zien.

Is derhalve Pyrrhocactus confinuis inderdaad 
met Thelocephala odieri 'gefuseerd’ tot T. 
monte-amargensis? Voor de komende jaren 
staat er een verzoeknummer op mijn lijst en 
dat is vermeerdering van de kruising 7? 
odieri en P. confinis, beide met planten van 
de typevindplaats. Binnen een paar jaar 
moet duidelijk zijn wat het resultaat is. Mijn 
planten van 7? monte-amargensis vertonen 
wel de uiterlijke kenmerken van T. odieri 
maar niet van Pyrrhocactus confinis, een vrij 
stevig bedoornde plant.

Een heel interessante polemiek staat 
beschreven op bladzij 1015-1016 van Rit- 
ter’s boek Kakteen in Süd-Amerika deel 3. 
Het volledig vertalen van dit verhaal zou 
hier te ver gaan. Wie geïnteresseerd is in de



planten, is welkom. Aan de hand van divers 
materiaal in mijn verzameling kan er wel
licht een interessante discussie ontstaan.

Kweken
In een gespecialiseerde verzameling zal de 
kweek anders gaan dan in een gemengde 
verzameling. De planten vragen licht, maar 
geen direct zonlicht. De planten komen in 
de natuur haast niet boven de grond uit. 
Dat betekent dat volle zon tot verbranding 
zal leiden. Een wat beschutte plek doet de 
planten geen kwaad. Plant de plantjes uit in 
diepe potten. Hoewel Thelocephala odieri in 
tegenstelling tot de andere vertegenwoor
digers in zijn familie geen al te grote pen- 
wortels maakt, is diepte gewenst om de 
wortels alle ruimte te geven. Meerdere in 
een pot geeft een positieve ’struggle for life’. 
Water met mate, nevel volop. In de natuur 
krijgen de planten meer dauw dan regen. 
Laat geen water in de kop staan. De plant is 
weliswaar voorzien van een klein kuiltje in 
de schedel, maar dat is niet bedoeld als vij

ver voor dorstige vliegen. Het grondmeng- 
sel moet luchtig en doorlatend zijn. Het 
behoeft niet al te voedselrijk te zijn, voeg 
veel zand of bims toe. Zaaien vanaf maart is 
mogelijk zonder onderwarmte op een 
lichte plek, niet in volle zon.

Thelocephala odieri (Salm-Dyck)Ritter
Synoniemen:
Echinocactus odieri Salm-Dyck 1850 
Neoporteria odieri (Salm-Dyck)Berger 1929 
Chileorebutia odieri (Salm-Dyck)Ritter 1959 
Neochilenia pseudoreichei Lembcke & Backbg. 
1959
Neoporteria reichei var. reichei forma pseudo
reichei (Lembcke 8c Backbg.)Don. & Rowl. 
1966

Thelocephala odieri

Lichaam: normaal niet spruitende plant, in de natuur niet of nauwelijks boven de 
aarde uitkomend. Lichaam olijfgroen tot roodbruin. De plant heeft een korte coni
sche penwortel en in rust een verdiepte schedel. Bloeibaar bij een diameter van 3-6 
cm.
Ribben: volledig opgelost in kleine tepels.
Doorns: normaal alleen randdoorns, 7-12, recht, naar buiten gericht, iets naar het 
lichaam gebogen, geel of geelbruin van kleur, later wit, in de schedel eerst ruw en 
daarna glad. De vorm aan de kust heeft korte tot 3 mm lange doorns, de plant uit het 
heuvelland heeft doorns die 5 mm lang worden, hier komt dan ook een midden- 
doorn van gelijke lengte voor.
Bloem: Lengte 30-38 mm, doorsnee 30 mm. Vorm van de kroonbladen is recht lan
cetvormig, wit, geelwit of roze met een paarse middenstreep; zeer variabel.
Vrucht: dieprood, een echte windverspreidingsvrucht. Bij droging vallen de zaden 
door een opening onder uit de vrucht droog naar buiten.
Zaad: zwart.
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MADAGASCAR, HET RODE EILAND
5. IN HET DOORNIGE ZUIDEN

Aat van Uijen

Wat een enorme luxe stromend water 

kan zijn, ervaart de reiziger pas goed als 

in het warme zuiden van Madagascar 

ook in de regentijd elk drupje neerslag 

uitblijft.

De hoofdweg door het didiereabos in Zuid-Madagascar
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De bus die over de enige weg langs de zuid
kust naar Tulear rijdt, vertrekt ’s middags 
en is ben net zo vol als een taxi brousse. 
Gelukkig bemachtig ik een goede plaats. 
Naast me zit een jongen die in de loop van 
het gesprek student fysische chemie in 
Tulear blijkt te zijn. Het is erg handig, zo’n 
goed Frans sprekende Madagask in de 
buurt te hebben, want zo blijf je op de 
hoogte van wat er gebeurt. Bovendien is het 
een sympathieke knaap, Honoré geheten. 
De rit voert weer door vlak landschap met 
didierea-struweel, dat toch steeds weer 
blijft boeien. Tsiombe, waar de bus stopt 
voor vandaag, is een schilderachtig dorp 
met een merkwaardig oud gebouw bij de 
markt, zoals je ze hier wel meer ziet. Heel 
ontropisch. Met Honoré ga ik een kamer in 
het dorp zoeken, wat al snel lukt. Het water
gebrek in het dorp blijkt nijpend te zijn. Ik 
moet me wassen in de rivier, die is geredu
ceerd tot een langzaam stromend geultje 
van een halve meter breed, waar het hele 
dorp zich baadt en de was doet. Drinkwater 
is er nauwelijks.

Aepyornis
Als we in het dorp wat limonade uit een 
flesje gaan kopen, het enige waarmee de 
dorst kan worden gelest, komt er een man 
met één arm op me af en biedt me een 
aepyornis-ei aan. De aepyornis was een kolos
sale struisvogel die nu is uitgestorven, maar 
waarvan de resten van de eieren nog zijn te 
vinden, vooral in deze streek. Natuurlijk 
koop ik het ei niet, het is veel te groot, wel 
zo’n 30 cm lang, en bovendien is het verbo
den ze uit te voeren. Maar ik wil wel voor 
een kleine vergoeding een foto van hem



Euphorbia capsaintmariensis
Foto's van de schrijver

nemen en dat vindt hij ook uitstekend. 
Triomfantelijk houdt hij het enorme ei in 
z’n uitgestrekte arm omhoog als ik afdruk. 
We gaan nog even wandelen voor zonson
dergang, over het pad richting Faux Cap. 
Daar groeit veel. Ik fotografeer, en verzamel 
zaden, onder andere van een eenjarig 
mesempje dat ik nog steeds niet heb kun
nen determineren. Ook komen we langs 
een groot aantal graftomben. Honoré 
vraagt netjes aan een voorbijganger of ik er 
foto’s van mag nemen, wantje moet heel 
voorzichtig zijn de mensen niet voor het 
hoofd te stoten; in die tomben liggen ten
slotte de vereerde voorouders begraven.
’s Avonds na een zeer simpel maal (kip en 
rijst) zitten we nog even met de bewoners 
voor het huis in de tropennacht en gaan 
dan vroeg naar bed. Weer een nacht zonder 
enige verkoeling.

Ampanihy
Ik zie af van mijn plan om in dit dorp te 
blijven. Om naar Faux Cap te gaan is nog 
wel een hele tocht en er is hier nauwelijks 
water. Wat er is, stinkt en is troebel. Ook is 
er nauwelijks proviand te krijgen. Geen 
geschikte plaats om als uitvalsbasis te die
nen. Ik ga dus weer verder met de bus, een 
stoffige tocht. Het hoogtepunt is een stop 
bij een beroemde graftombe. De Madags- 

ken in het zuiden begraven hun doden in 
grote graftomben, die zijn versierd met 
schilderingen en sculpturen. Deze tombe 
wordt in alle reisgidsen afgebeeld en is 
beroemd vanwege het kleurig beschilder
de model van een vliegtuigje dat erboven
op staat. Kennelijk is de overledene 
omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Ik 
vermoed dat het geen toeval is, dat de 
chauffeur de bus zodanig parkeert dat ik er 
net geen foto van kan nemen.
Er worden allerlei etenswaren te koop aan
geboden. Het intrigrerendst zijn gefrituurde 
tenreks. Dat zijn kleine egelachtige diertjes 
die in hun geheel in de hete olie worden 
gegooid en een delicatesse schijnen te zijn. 
Woedend en met blikkerende tandjes sta
ren de opgezwollen en waarschijnlijk heer
lijk krokante beestjes me vanaf het mandje 
aan.
De dorpjes onderweg zijn verder oninteres
sant en ik verwacht weinig van Betioky, het 
volgende dorp op de route. Dat wordt 
waarschijnlijk zo snel mogelijk naar Tulear 
en vandaar uit tochtjes maken. Jammer dat 
het zo droog is (officieel is het nu regen
tijd), anders was er waarschijnlijk veel beter 
te reizen.
Betioky halen we vandaag echter niet. We 
stoppen voor de nacht in Ampanihy. En dat 
blijkt onverwacht een heel leuk plaatsje.
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Het heeft een prima hotel. Ik besluit hier 
een dag te blijven en de omgeving te gaan 
verkennen. Tijdens de maaltijd in het hotel 
(prima keuken) word ik aangesproken door 
een Duits stel. Ze gaan morgen een excursie 
maken en vragen of ik mee wil om de kos
ten te drukken. Het doel, een bos met lemu- 
ren en planten, klinkt aantrekkelijk, dus ik 
ga op het voorstel in. Wel moeten we om 
vijf uur ontbijten en vertrekken om het 
heetst van de dag te vermijden, dus om half 
vijf op!
Het heeft geen zin om vroeg te gaan slapen. 
Te heet in de kamer. Ik kijk nog even naar 
het franstalige nieuws op Antenne 2. Voor 
het eerst sinds een week hoor ik weer 
nieuws over de golfoorlog, die hevig schijnt 
te woeden. Het komt allemaal erg luguber 
over en is niet bevorderlijk voor de stem
ming.

Schildpadden
Na een hete en muggenrijke nacht is het 
moeilijk opstaan. Het ontbijt doet goed en 
iets wakkerder gaan we op pad. De zijweg
getjes die we berijden, zijn nauwelijks slech
ter dan de hoofdweg. Onderweg zien we 
veel schildpadden, die de Duitser stuk voor 
stuk fotografeert. Ik moet weer flink over
drijven om duidelijk te maken dat ik me 
voor planten interesseer, maar men is 

bereidwillig om te helpen met zoeken. 
Alleen is niet goed uit te leggen dat ik van 
die kleine euphorbia’tjes zoek.
Na anderhalf uur rijden door een open 
didierea-bos komen we bij een rivier. Hier 
is een weelderige oeverbegroeiing en we 
gaan lemuren zoeken. Er liggen veel schil
den van geconsumeerde schildpadden 
Voor de plaatselijke bewoners, de Atandroy, 
is het taboe om ze te eten. De Betsileo uit 
het hoogland hebben zo’n taboe niet en 
komen dus hier de schildpadden vangen en 
opeten.
Lemuren zijn niet te vinden. Wel twee 
kameleons, waarvan er één uit de boom 
wordt gehaald voor de foto. We rijden terug 
om naar grote schildpadden te zoeken. 
Althans de Duitsers, ik ga op zoek naar 
planten. Er groeit en bloeit veel, onder 
andere Decaryia mada^ascariensis (Didierea- 
ceae), echter weinig kleine succulenten in de 
ondergroei. Maar ik geef het niet op. Na 
een tijdje wordt mijn aandacht getrokken 
door een bosschage met alluaudia en xero- 
sycios. Dat werkt altijd heel vreemd in het 
veld, op een of andere manier zie je soms 
op een afstand al dat een plek er veelbelo
vend uitziet. Vaak zitje er dan toch nog 
naast, maar dit keer niet. De grond onder 
de struiken is geheel bedekt met Euphorbia 
capsaintmariensis. Ik had het al bijna opge-
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geven, dat ik die nog zou vinden. Er bloeien 
enkele exemplaren en ik neem foto’s. 
Uiteindelijk komt de rest van de groep me 
zoeken, omdat ik zo lang wegbleef, ik kon 
moeilijk van de plek scheiden. 
Schildpadden zijn niet gevonden, maar als 
we door een grote plas op het pad rijden, 
zie ik er een wegzwemmen. We stoppen en 

het blijkt volgens mijn Duitse tochtgenoot 
een vrij zeldzame waterschildpad te zijn. 
Als de auto verderop even vastloopt, heb ik 
ook nog de gelegenheid een bloeiende 
Decaryia madagascariensis te fotograferen. 
Zeer tevreden kom ik weer aan bij het hotel.

Wordt vervolgd

ECHINOCEREUS SUBINERMIS
Theo Heijnsdijk

Toen ik enkele jaren geleden in een 

lokale plantenwinkel naar de vele 'stan- 

daardcactusjes' stond te kijken, viel mijn 

oog op een plantje dat veel weg had van 

een kale astrophytumhybride. Voor het 

luttele bedrag van ƒ 0,95 was hij van mij.

Zonder te weten wat voor een plant het 
eigenlijk was, leek het me vanwege de over
eenkomst in vorm wel een aardig idee om 
hem tussen mijn redelijk uitgebreide 
astrophytumcollectie te zetten. Toen de 
flink gegroeide plant het volgende jaar 
maar liefst vier knoppen produceerde, wist 
ik nog steeds niet tot welk geslacht hij 
behoorde. Pas toen de eerste bloem zich 
opende en de groene stempel onthulde, 
besefte ik met een echinocereus te doen te 
hebben. De schitterend gele bloemen die 
wel een week goed bleven, gaven genoeg 
houvast om na enig speurwerk in de boeken 
de naam Echinocereus subinermis op te leve
ren.
Echinocereus subinermis werd in 1845 voor 
het eerst naar Europa gebracht en in 1857 
door Salm-Dyck beschreven. De soortnaam 
subinermis die hij aan de plant gaf, bete
kent 'tamelijk ongewapend’ en heeft betrek
king op de zeer spaarzame bedoorning van 
de plant. In de beschrijving van Salm-Dyck 
ontbreken nogal wat belangrijke gegevens, 
zoals grootte van de plant en aantal ribben. 
Deze zijn pas later door Britton en Rosé en 
anderen vermeld. Als we de diverse 
beschrijvingen bij elkaar leggen, gaat het
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hier om een blauwgroene (in de nieuwgroei 
lichtgroene), later donkergroen wordende 
plant met 5 tot 8 ribben, die tot 12 cm hoog 
wordt bij een diameter aan de basis van 7 
tot 9 cm. Later verlengt de plant zich en kan 
daarbij tot 20 cm hoog worden. Backeberg 
toont in zijn „Blatter für Kakteenfor- 
schung” een duidelijk zuilvormige plant die 
wel drie keer zo hoog als breed is. Oudere 
planten spruiten enigszins aan de basis. 
Jonge areolen zijn viltig en hebben tot 8 
randdoorns en 1 middendoorn, alle 2 tot 4 
mm lang. Oudere areolen dragen geen 
middendoorn en slechts 3 tot 4 iets dikkere 
randdoorns van onbestemde kleur die nau
welijks 1 mm lang zijn. De breed uitstaande 
gele bloemen zijn tot 8,5 cm lang en 9 cm in 
doorsnede. De voor echinocereus kenmer
kende groene stempel bestaat uit 8 lobben. 
Zoals op de foto is te zien, zijn de bloem- 

buis en het vruchtbeginsel met bedoornde, 
viltige areolen bezet. De plant stamt uit 
Mexico (Chihuahua).
Uit Sonora (Mexico) komt de nauwelijks 
afwijkende variëteit luteus met een iets klei
nere bloem (7 cm lang en 5,5 cm door
snede) die in 1913 door Britton en Rosé als 
zelfstandige soort werd beschreven. Dit 
laatste verklaart de ietwat merkwaardige 
variëteitsnaam (luteus = geel) voor een 
plant die toch al geel bloeit.
Overigens treffen we in de diverse zaadlijs
ten van de laatste jaren ook nogal eens de 
voor mij verder onbekende variëteit acu
leatus (= bedoornd) aan. In de nieuwste 
lijst van Succulenta met de toevoeging: 
„bloem tot 13 cm”, zo’n 50% groter dan de 
soort dus. Verder ben ik ook een keer de 
benaming var. inermis (= onbewapend) 
tegengekomen.

Foto van de schrijverEchinocereus subinermis



Samen met E. ochotereruu, E. tayopensis en E. 
stoloniferus behoort E. subinermis tot de zeer 
weinige geel bloeiende planten in het 
geslacht Echinocereus, waarvan de meeste 
soorten lila, rood of paars bloeien. Dit ■ 
heeft, samen met de lange duur van de 
bloemen, ertoe bijgedragen dat de plant 
zich in de vorige eeuw door middel van 
importen en stekken snel in de verzamelin
gen verbreidde. Tegenwoordig komen we 
deze soort toch niet zo vaak meer tegen. 
Misschien heeft dit te maken met het feit 
dat hij zelfsteriel is, zodat we voor zaadwin- 
ning minstens twee planten nodig hebben. 
In sommige boeken wordt de plant voorge
steld als een langzame groeier die slechts 
zelden zijn bloemen laat zien en raadt men 
aan om te enten. Mijn exemplaar bevestigt 
die reputatie in ieder geval niet. Meteen na 
aankoop heb ik hem op lava gezet en in 
enkele jaren tijd is hij uitgegroeid tot een 
plant van 8 cm doorsnee bij een hoogte van 
7 cm. Om de wortels, die zich steeds een 
uitweg buiten de pot zochten, meer ruimte 
te geven, heb ik hem al twee keer verpot 
zodat hij nu in een pot van 9 cm staat. Hij 
staat ongeschermd en krijgt in het voorjaar 
en ’s zomers volop water, ’s Winters houd ik 
de planten tegen de 10 °C. Tot nu toe bloeit 
hij iedere zomer met drie a vier bloemen. 
Al met al een plant die het zeker waard is 
om te worden gekweekt.
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IN MEMORIAM

Walther Haage
In april is in Erfurt (Duitsland) de bekende 
succulentenkweker Walther Haage op 92- 
jarige leeftijd overleden. Hij was lid van een 
familie die zich al sinds het begin van de 
vorige eeuw met het kweken van cactussen 
bezighield. In 1822 werd de kwekerij door 
Friedrich Adolph Haage opgericht en in de 
loop der tijd bouwde het bedrijf een grote 
bekendheid op. De kwekerij van de familie 
Haage overleefde de beide wereldoorlogen 
en zelfs de naoorlogse jaren van voor de 
Duitse hereniging, toen particuliere bedrij
ven in feite niet waren toegestaan.
Walther Haage heeft naast zijn inspannin
gen op het gebied van de studie der succu
lenten en het kweken van onder andere 
phyllocactushybriden, ook een groot aantal 
boeken over cactussen en vetplanten 
geschreven. In Nederland is vooral zijn 
„Praktische cactusboek in kleuren” op veel 
boekenplanken te vinden. Dit boek heeft al 
menig beginnende liefhebber op het pad 
van het succulentenkweken verder gehol
pen.
Met hem is een belangrijke stimulator van 
de cactusliefhebberij heengegaan.

Aat van Uijen
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Venlo

Naamgeving is een probleem dat in onze hobby tot vele discus
sies en onenigheid heeft geleid. Voor sommige liefhebbers is het 
geen enkel probleem, het zal ze een zorg zijn hoe het plantje 
heet, als het maar groeit en bloeit. Voor enkelen is de juiste naam 
een van de hoekstenen van de liefhebberij: „is dit echt....?!” 
Problemen rondom de juiste naam hebben zowel amateurs als 
beroepsmatig geïnteresseerden. Bij cactussen is het probleem 
van de juiste naam groot; er zijn ongeveer 12.000 cactusnamen 
bekend. Een van de oorzaken is dat cactussen tamelijk intensief 
bestudeerd zijn en de planten in de belangstelling staan van veel 
(amateur)botanici. Bij een geschat aantal cactussoorten van 2000 
levert dat zes namen per soort op. In dit donkere namenbos is de 
weg snel verloren en dreigt een lange dwaaltocht.
De International Organization for Succulent Plant Study (IOS) 
heeft dit probleem ook onderkend en reikt ons een wandelkaart 
door het nomenclatorisch moeras aan. Onder aanvoering van 
David Hunt van Kew Botanie Gardens is een Cactaceae Checklist 
samengesteld. Dit boekwerk bevat een selectie van 6500 
cactusnamen uit het totaal van 12.000 bekende namen. Met 
medewerking van de meest vooraanstaande cactusspecialisten is 
de wetenschappelijk juiste naam van zoveel mogelijk cactussoor
ten vastgesteld.
De redactie van Succulenta heeft zich na bestudering van de 
Checklist beraad over het te volgen beleid inzake cactusnamen. 
Het ziet ernaar uit dat deze Checklist de internationaal erkende 
standaard zal worden. Een sterke aanwijzing hiervoor is onder 
andere het besluit op de CITES-conferentie in Japan (zie elders 
in ons blad) om de Checklist als standaardlijst te nemen. 
Binnenkort zal er een boekbespreking van deze CITES Cacta
ceae Checklist in uw lijfblad verschijnen.
Het is zeer aannemelijk dat deze Checklist in boeken en tijd
schriften meer en meer als de norm zal worden gehanteerd. Uw 
redactie wil op deze ontwikkeling inspelen door waar nodig als 
voetnoot bij artikelen de door het IOS erkende naam op te 
nemen. Dit zal lang niet altijd het geval zijn, van een groot aantal 
cactussoorten is de juiste naam nog niet vastgesteld en bij som
mige artikelen is het niet nodig of wenselijk om de systematisch 
correcte naam volgens het IOS te vermelden. Deze beleidslijn 
maakt het mogelijk dat u over tien of twintig jaar een nu gangba
re maar dan niet meer gebruikte naam kunt herleiden. Mis
schien maken deze voetnoten de schok straks in 1995, wanneer 
alle cactusnamen in de Checklist staan, wat kleiner...

Ben Groen



BESLUITVORMING OP
CITES-CONFERENTIE 1992

Ben Groen

Van 2-13 maart 1992 werd in Kyoto, 

Japan, de achtste conferentie van de 

Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (CITES) gehouden. Deze bijeen

komst is van belang voor de natuurbe

scherming over de gehele wereld, een 

reden om de resultaten ervan op een rij 

te zetten.

De aandacht van pers en publiek was in 
Kyoto voornamelijk gericht op de handel in 
dieren(produkten) en veel minder op plan
ten. De CITES-wetgeving krijgt steeds meer 
aandacht en ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat de conventie nu zo belang
rijk is geworden, dat politici zich er uit
drukkelijk mee gaan bemoeien. Dit heeft 
inmiddels geleidt tot koehandel in de vorm 
van „als jullie de handel in ivoor willen blij
ven verbieden, dan stellen wij voor om de 
haring op de lijst van bedreigde diersoor
ten te zetten”.
Om ons tot de planten te beperken: het zal 
niemand verbazen dat de lijst met streng 
beschermde plantesoorten (Bijlage 1) ver
der is uitgebreid, maar er zijn ook soorten 
afgevoerd (zoals Areca ipot). Van Bijlage 2 
zijn nu de soorten van Ariocarpus, Disco- 
cactus, Turbinicarpus en Uebelmannia naar 
Bijlage 1 verhuisd, voor zover ze daar nog 
niet opstonden. Deze geslachten staan nu 
dus in hun geheel op Bijlage 1. Bij Ario
carpus was het probleem ‘gelijkend op’ 
medebepalend voor de plaatsing van het 
gehele geslacht op Bijlage 1. In de praktijk 
waren de verschillen tussen de soorten van 
Bijlage 1 en 2 zo klein, dat er gemakkelijk 
identificatiefouten ontstonden. Enkelen 
maakten er ook een gewoonte van per ver
gissing Bijlage 1-soorten als Bijlage 2-soor- 
ten te importeren.
De legale handel in sommige soorten was 
ook groot, in 1989 werden 42.727 exempla
ren van Ariocarpus kotschoubeyanus uit 
Mexico geïmporteerd. Discocactus is in zijn 
geheel op Bijlage 1 gezet omdat zes van de
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acht soorten momenteel met uitroeiing 
worden bedreigd. Ook de laatste zes soor
ten van Turbinicarpus op Bijlage 2, met 
inbegrip van degene die vroeger in Neolloy- 
dia zaten, zijn nu naar Bijlage 1 verhuisd. 
De argumenten voor plaatsing op Bijlage 1 
zijn de grote commerciële waarde en de 
oververzameling in het wild van deze lang
zaam groeiende soorten.
Nieuw op Bijlage 1 is Melocactus, met de 
soorten M. conoideus, M. deinacanthus, M. 
glaucescens en M. paucispinus. De handel is 
de belangrijkste reden om alleen genoemde 
vier soorten Melocactus van het geslacht in 
Bijlage 1 te zetten. Terwijl andere Brazi
liaanse melocactussen vooral worden 
bedreigd door habitatvernietiging, worden 
deze vier ook nog eens door verzamelaars 
belaagd. Ook hier wordt aangevoerd dat de 
vermeerdering eenvoudig genoeg is om de 
soorten in cultuur te handhaven. Uebelman- 
nia wordt vanwege de bedreiging op de 
groeiplaatsen op Bijlage 1 gezet en niet 
vanwege de grote handel in dit geslacht. 
Van al deze geslachten is vastgesteld dat er 
voldoende planten worden gekweekt om de 
handel en de liefhebbers te voorzien. Er is 
derhalve geen enkele reden om het verza
melen van deze cactussen te verbieden.

Bijlage 1
Hieronder volgen de cactussoorten van 
Bijlage 1. Wat betreft de overige succulen
ten zijn er geen wijzigingen ten opzichte 
van de vorige conferentie, deze worden hier 
dan ook niet vermeld.
Vetgedrukt zijn door het IOS erkende cac
tusnamen (conform de recente IOS- 
nomenclatuur). Variëteiten vallen per defi
nitie onder de bescherming van de soort en 
worden niet apart genoemd.

Ancistrocactus tobuschii (= Sclerocactus 
brevihamatus)
Alle Ariocarpus-soorten:

Ariocarpus agavoides
A. fissuratus (syn. Roseocactus fissuratus, R. 
intermedius, R. lloydii)
A. kotschoubeyanus (syn. Roseocactus kot- 
schoubeyanus)
A.retusus
A. scapharostrus
A. trigonus
Astrophytum asterias
Aztekium ritteri
Backebergia militaris (= Pachycereus mili
taris)
Coryphantha minima
C. sneedii
C. werdermannii
Alle Discocactus-soorten:
Discocactus bahiensis
D. buenekeri
D. heptacanthus (syn. cangaensis, D. catin- 
gicola, D. cephaliaciculosus, D. diersianus, 
D. estevesii, D. flavispinus, D. goianus, D. 
griseus, D. lindaianus, D. magnimammus, 
D. mamillosus, D. melanochlorus, D. nigri- 
saetosus, D. pachythele, D. paranaensis, D. 
patulifolius, D. prominentigibbus, D. rapi- 
rhizus, D. semicampaniflorus, D. silicicola, 
D. silvaticus, D. spinosior, D. squamibac- 
catus, D. subterraneo-proliferans)
D. horstii (syn. D. woutersianus)
D. placentiformis (syn. D. alteoides, D. 
crystallophilus, D. insignis, D. latispinus, D. 
lehmannii, D. linkii, D. multicolorispinus, 
D. pseudolatispinus, D. pugionacanthus, D. 
pulvinicapitatus, D. tricornis)
D. pseudoinsignis
D. subviridigriseus
D. zehntneri (syn. D. albispinus, D. aranei- 
spinus)
Disocactus macdougallii (syn. Nopalxochia 
macdougallii)
Echinocereus lindsayi
Echinomastus erectocentrus (= Sclero
cactus erectocentrus)
E. mariposensis (= Sclerocactus maripo- 
sensis)



Leuchtenbergia principes
Mammillaria pectinifera
M. plumosa
M. solisioides
Melocactus conoideus
M. deinacanthus
M. glaucescens
M. paucispinus
Nopalxochia macdougallii (= Disocactus 
macdougallii)
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris
Pediocactus bradyi
P. despainii
P. glaucus (= Sclerocactus glaucus)
P. knowltonii
P. mesae-verdae (= Sclerocactus mesae- 
verdae)
P. papyracanthus (= Sclerocactus papyra- 
canthus)
P. paradinei
P. peeblesianus
P. sileri
P. whipplei (= Sclerocactus whipplei)
P. winkleri
P. wrightiae (= Sclerocactus wrightiae)
Alle Pelecyphora-soorten:
Pelecyphora aselliformis
P. pseudopectinatus (= Turbinicarpus 
pseudopectinatus)
P. strobiliformis
P. valdezianus (= Turbinicarpus valde- 
zianus)
Sclerocactus brevihamatus
S. erectocentrus
S. glaucus
S. mariposensis
S. mesae-verdae
S. papyracanthus
S. pubispinus
S. whipplei
S. wrightiania
Alle Turbinicarpus-soorten:
Turbinicarpus flaviflorus (= T. schmie- 
dickeanus var. flaviflorus)

T. gautii
T. gielsdorfianus (syn. Neolloydia gielsdor- 
flana)
T. gracilis (= T. schmiedickeanus var. gra
cilis)
T. horripilus
T. klinkerianus (= T. schmiedickeanus var. 
klinkerianus)
T. knuthianus (syn. Neolloydia knuthiana)
T. krainzianus = T. pseudomacrochele
T. laui (syn. Neolloydia laui)
T. lophophoroides (syn. Neolloydia lo- 
phophoroides)
T. macrochele = T. schmiedickeanus var. 
machrochele
T. mandragora (syn. Neolloydia mandra
gora)
T. polaskii = T. schwarzii
T. pseudomacrochele (syn. Neolloydia 
pseudomacrochele)
T. pseudopectinatus (syn. Neolloydia pseu
dopectinatus)
T. roseiflorus (= Nomen inval. Deze soort 
is alleen in cultuur bekend, dus in de prak
tijk altijd Bijlage 2)
T. saueri (syn. Neolloydia saueri)
T. schmiedickeanus (syn. Neolloydia 
schmiedickeanus)
T. schwarzii (= T. schmiedickeanus var. 
schwarzii)
T. subterraneus
T. swobodae
T. valdezianus (syn. Neolloydia valde
zianus)
T. viereckii (syn. Neolloydia viereckii)
T. ysabelae (= T. knuthianus)
Alle Uebelmannia soorten:
Uebelmannia buiningii
U. centeteria (= Neoporteria centeteria)
U. flavispina
U. gummifera
U. meninensis (= U. gummifera)
U. pectinifera
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MEDIOLOBIVIA HAEFNERIANA
CULLM.

Ton Pullen

Sommige cactusbloemen zijn groter dan 

de plant zelf. Hier stellen we een van die 

minuscule superbloeiers voor.

Dit dwergcactusje, dat in 1955 door W. 
Cullmann werd beschreven, is vernoemd 
naar Heinrich Haefner, inspecteur van de 
Botanische Tuinen van Darmstadt.
De plant is langer dan breed, enkele centi
meters hoog en 1-2 cm in diameter. Het 
lichaam is donkergroen van kleur, met 
ongeveer vijftien rechte ribben. Het plantje 
heeft, zoals de meeste vertegenwoordigers 
van dit geslacht, een penwortel. Soms lijkt 
het wel of er meer plant onder de grond zit, 
dan dat er boven staat. De circa twaalf 
spitse, borstelachtige doorns per areool 
zijn ongeveer 0,5 cm lang en zijn bruin tot 
geelbruin van kleur. De oranjerode bloe
men zijn 3-4 cm in doorsnede en even 
hoog. De plantjes kunnen zo rijk bloeien, 
dat ze zelf niet meer zichtbaar zijn. 
Deze plant moet ’s zomers zo zonnig moge
lijk worden gekweekt. Bij warm en zonnig 
weer kan de opperhuid zelfs wat roodachtig 
verkleuren, zeker als de plant wat aan de 
droge kant wordt gehouden. Dat betekent,

Medilobivia 
haefneriana

Foto van de schrijver



dat deze soort in de groei- en bloeitijd vol
doende water moet krijgen.
De bloeitijd valt in mijn verzameling in 
april en mei. Deze soort doet het goed in 
een mineraal grondmengsel met niet te veel 
humus, maar met klei, zand, steenslag en 
dat soort materiaal. Na de bloei ruim
schoots water met wat voeding is dan 
prima. De laatste jaren staan mijn planten 
op lava en ook dat voldoet uitstekend. In de 
winter moeten ze droog worden gehouden, 
ze kunnen dan temperaturen tot dicht bij 
het vriespunt, misschien zelfs wel even 
daaronder, verdragen.
Deze soort is afkomstig uit Argentinië, waar 
hij voorkomt van Llallagua-Potosi tot 
Iscayachi.
Walter Rausch, die alle planten die eertijds 
tot Mediolobivia of Digitorebutia werden 

gerekend nu bij Lobivia onderbrengt, 
beschouwt deze soort als een variëteit van 
Lobivia atrovirens Backbg. (synoniemen Digi
torebutia atrovirens Buin., Mediolobivia atrovi
rens (Backbg.)Backbg., Rebutia pygmaea var. 
atrovirens (Backbg.)Buin. & Don.). Men kan 
de plant ook onder de geslachtsnaam Rebu
tia tegenkomen.
De volledige (?) synoniemie luidt dan: 
Mediolobivia haefneriana Cullm. 1955 
Rebutia pygmaea f. haefneriana (Cullm.)Buin. 
&Don. 1955
Digitorebutia haefneriana (Cullm.)Don. 
Lobivia atrovirens var. haefneriana (Cullm.) 
Rausch 1985.
Deze soort draagt Rausch’ veldnummer WR 
208a.

NEOPORTERIA NIDUS VAR.
GEROCEPHALA

Deze plant is de grijsaard onder de Chile- 

nen en valt niet alleen op door de witte 

haren en doorns, maar ook door de 

fraaie bloemen.

Simon Kooij

Dit is een van de allermooiste planten in 
mijn verzameling van Chileense planten en 
neemt een eigen plaats in. De plant is het 
hele jaar door mooi om te zien. Zachte 
witte haardoorns omhullen het lichaam en 
wanneer er knoppen verschijnen, wordt het 
past echt een juweel, zeker wanneer de 
bloemen zich openen. De zachte kleurstel
ling is heel apart. Het pastelroze geeft tus
sen de zachte doorns een mooi cachet aan 
het geheel.
Een waar genoegen om deze plant te kwe
ken, echter met één groot probleem. Soort- 
echt kom je de plant haast niet meer tegen 
en door een wonder vond ik een aantal 
jaren geleden bij een oudere liefhebber op
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Neoporteria nidus gerocephala 
Foto van de schrijver
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een cactusbeurs twee planten. Slecht aan de 
wortel, doordat het grondmengsel te veel 
turf bevatte, maar verder in een goede con
ditie. Na het schoonmaken van de plant 
bleek namelijk dat de wortelhals hard was 
en een goede basis vormde voor nieuwe 
wortels. Na een paar weken drogen kwa
men de nieuwe wortelpunten door de huid 
heen en vormden een stevig wortelstelsel. 
Inmiddels is de verzameling van deze soort 
uitgebreid met exemplaren die komen uit 
vermeerdering van planten die zijn gevon
den in de buurt van Auco (noordelijk van 
Illapel). Het wachten is op het moment dat 
deze gaan bloeien en zaad zetten. Dat zaad 
kan dan weer via het Clichéfonds zijn weg 
naar de liefhebbers vinden.
De echte Neoporteria nidus var. gerocephala 
herken je direct door de zachte vaalwitte 
bedoorning met donkerdere zwarte, stevige 
doorns er fraai doorheen gewikkeld. Er 
bestaan ook geheel witte vormen, maar ik 
betwijfel of deze wel dezelfde soort zijn. De 
bloemkleur is duidelijk meer rood. Het kan 
natuurlijk best zijn dat het een regionale 
vorm is. Het verspreidingsgebied van N. 
nidus is beperkt rond Ovalle, var. gerocephala 
bestrijkt een gebied van Auco tot in het 
Elquidal westelijk van Vicuna.

De plant is het kweken waard. Door de 
fraaie bedoorning, de kleine ruimte die hij 
inneemt (de plant wordt niet dikker dan 
6-8 cm) en zeker door de vele bloemen die 
in de maanden april en mei verschijnen. 
De planten stellen weinig eisen. Te veel turf 
in de grond geeft problemen. Mijn planten 
staan in fijnere lava en doen het, in tegen
stelling tot pyrrhocactussen, op dit medium 
goed. Weinig bijmesten, de planten moeten 
langzaam groeien. De bedoorning blijft 
dan compact en krachtig. Bloeien doen de 
planten, na zaaien, al na een jaar of drie tot 
vier. Neoporteria’s verlangen een wat licht
ere plek in de winter, want de bloeiperiode 
ligt bij ons net voor het voorjaar. Geef niet 
al te overvloedig water, zeker niet over de 
kop, want ook hier bestaat het gevaar dat 
water tussen de harige doorns blijft staan. 
Bij donkere dagen kan dit schade veroorza
ken, zeker wanneer de bloemresten zijn ver
wijderd, waardoor een klein putje 
achterblijft.

Neoporteria nidus var. gerocephala (Y Ito)Rit- 
ter
Synoniemen: Neoporteria gerocephala Y. Ito 
(1957)
Neoporteria senilis sensu Backbg. (1935)



GESCHIEDENIS VAN DE
KAMERPLANT

Voor 1850 was het houden van kamer

planten nog nauwelijks in zwang in de 

Nederlandse huishoudens. Hoe de smaak 

zich sinds die tijd ontwikkelde en hoe wij 

omgingen met kamerplanten is nog wel 

na te gaan, de laatste jaren onderbouwd 

met stevige statistieken.

In 1990 werd per hoofd van de bevolking 
f 119,- besteed aan potplanten. Van alle 
Nederlandse huishoudens bezit 98,5% ten 
minste één groene bladplant, 73,6% ten 
minste één bloeiende plant en 77,3% ten 
minste één cactus of vetplant. Gemiddeld 
bezit een Nederlands huishouden 22 pot
planten, waarvan 14 groene potplanten, 
vier bloeiende potplanten en vier cactussen 
of vetplanten.

Deze wetenswaardigheden staan vermeld in 
„De geschiedenis van de kamerplant”. Dit 
boekje is de verslaglegging van een onder
zoek naar de geschiedenis van de kamer
plant en is in 1991 uitgegeven door het 
Informatiecentrum Volkscultuur in 
Utrecht. In het onderzoek is getracht ant
woord te geven op vragen als „waarom hou
den mensen kamerplanten en hoe lang 
doen ze dit al?”, „hoe is de teelt van de 
kamerplanten ontstaan en hoe heeft dit

P. Knippels

zich in de loop der eeuwen ontwikkeld?” en 
„welke modetrends zijn er (geweest)?”.

Vijf eeuwen groene geschiedenis
Voor 1500 werden tuinbouwgewassen op 
kleine schaal verbouwd, meestal voor eigen 
gebruik of om te ruilen. De levensstandaard 
was laag en men had dus weinig behoefte 
aan luxeprodukten zoals siergewassen. 
Daarnaast bezaten mensen niet de kennis 
over planten en hoe ze moesten worden 
gekweekt. Sierplanten die in deze periode 
voorkomen, veelal in tuinen van welgestel- 
den, zijn rozen, herfsttijloos, viooltjes, lelies 
en krokussen.
In 1594 werd in Leiden de eerste botani
sche tuin geopend, die in de eerste plaats 
was bedoeld voor medische studenten. 
Daarnaast was ook reeds sprake van puur 
botanische belangstelling, maar planten 
werden nog niet in kassen gekweekt. In 
huishoudens trof je in die tijd geen kamer
planten.

In de zeventiende eeuw begon de tuinbouw 
zich uit te breiden en nam ook het aantal 
siergewassen toe. Dit is toe te schrijven aan 
het feit dat in deze eeuw veel (levende) 
planten mee terug werden gebracht van 
verre zeereizen. Daarnaast steeg de vraag 
naar planten door een groeiende welstand 
van sommige bevolkingslagen en door de 
toename voor eigen gebruik en voor de 
handel. De eerste orangerieën werden 
gebouwd. De anjer was in deze eeuw popu
lair als vaste plant in de tuin en onder 
andere werd de cyclamen als kamerplant 
gekweekt.
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In de volgende honderd jaar nam de rol 
van de beroepstuinbouw toe ten koste van 
het zelf telen. Bezitters van buitenplaatsen 
besteedden veel geld aan luxeplanten. De 
orangerie stond in de achttiende eeuw in 
hoog aanzien. Haarlem werd het centrum 
van de bloemisterij en er werden planten 
en bloemen naar verschillende plaatsen in 
ons land verzonden.
In de negentiende eeuw nam de kennis over 
planten onder de arbeidersklasse toe, mede 
onder invloed van de vele bloementen
toonstellingen en de oprichting van de Flo- 
raliaverenigingen na 1870. Deze kennistoe
name zorgde voor een vergroting van de 
vraag en hiermee van de afzet van de 
beroepskwekers. Deze afzet richtte zich op 
de grote steden. Aalsmeer en het Gelderse 
Lent ontwikkelden zich tot belangrijke sier- 
teeltcentra.
Aan het eind van de negentiende eeuw en 
aan het begin van deze eeuw breidde de 
bloementeelt zich sterk uit. Door de toepas
sing van verwarmde kassen nam de kwali
teit en de produktie toe. Door het vergrote 
aanbod was het houden van kamerplanten 
niet meer alleen weggelegd voor de hogere 
welvaartsklassen. Na de Tweede Wereldoor
log groeide de potplantenteeltsector zeer 
sterk. Nederland werd de grootste expor
teur van potplanten.

Succulenten in de kamerplantengeschie
denis
Succulenten staan reeds vanaf het vroege 
begin van de kamerplantencultuur in de 
belangstelling: Agave americana was rond 
1500 een van de eerste planten die werd 
ingevoerd (uit Mexico). Voor de zestiende 
eeuw werden geen levende planten inge
voerd, omdat het toen niet mogelijk was 
planten gedurende de lange zeereizen in 
leven te houden. Daarnaast was er nog geen 
belangstelling voor levende planten. Plan
ten werden veelal verzameld in het wild, 

vervolgens beschreven en gedroogd om te 
worden opgenomen in herbaria.
In de volgende eeuwen werden veel andere 
succulenten ingevoerd, bijvoorbeeld Eu
phorbia milii (1825, Madagascar), Euphorbia 
splendens (1828, Madagascar), Hoya carnosa 
(1780, Zuid-China tot Australië), Kalanchoe 
blossfeldiana (1928, Madagascar) en de san- 
sevieria (1905, westelijk tropisch Afrika).
In de loop van de negentiende en twintigste 
eeuw zijn perioden geweest waarin succu
lenten erg populair waren. Pieken zijn de 
periode 1860-1880, de jaren vlak voor en na 
de Eerste Wereldoorlog en middenjaren 
zeventig van deze eeuw. In het algemeen 
heeft de succulentenverkoop en -versprei
ding een vlucht genomen door de introduc
tie van de centrale verwarming. Dit geldt 
eveneens voor de andere thans populaire 
kamerplantensoorten.

Literatuur
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OP BEZOEK BIJ
COK GROOTSCHOLTEN

Jan Jaap De Morree

In het Westland, diep verscholen tussen 

rijen kassen van de zo bekende groente

en bloementeelt, ligt het huis waar Cok 

en zijn gezin wonen en waar zijn bedrijf 

gevestigd is. Van professie hield hij zich 

ten tijde van mijn bezoek nog bezig met 

de paprikateelt en toen ik voor het 

bedrijf stopte, keek ik al direct aan tegen 

de glaswand van de succulentenkas. Het 

bedrijf en de hobby liepen wat betreft de 

kasruimte naadloos in elkaar over, want 

zonder noemenswaardige scheiding 

begonnen achter de cactussen de rijen 

met paprikaplanten.

Als hobbyist heeft Cok niet te klagen over 
ruimte en er zullen in Nederland weinig 
liefhebbers zijn, die hem qua oppervlak 
kunnen evenaren. Als je de ruimte hebt, 
kan er een grote diversiteit aan geslachten 
worden verzameld. Het voordeel van een 
grote kas is daarbij dat de nok hoog is en 
dat zuilcactussen de ruimte hebben om te 
groeien.
Veel cactusgeslachten zijn in een rijke ver
scheidenheid aanwezig en het was voor mij 
verrassend om te merken dat weinig voor
komende geslachten als TephrocMtus, Mai- 
huenia en Frailea verscholen tussen de 
grotere planten aanwezig zijn. Het is een 
verrassend spel om een lastig te vinden 
soort op te noemen die je al lang eens had 
willen aanschouwen om dan na enig zoek
werk van Cok inderdaad de genoemde 
plant tevoorschijn te zien komen.
Naast de cactusverzameling waar je op heel 
aparte soorten kan stuiten, is de collectie 
andere succulenten bijzonder interessant. 
Tot nu toe houden weinig Nederlandse ver
zamelaars zich echt intensief met de andere 
vetplanten bezig en dat komt deels omdat 
ze moeilijker te krijgen zijn. Dat begint ech
ter langzaamaan te veranderen en de arti
kelenreeks van Frans Noltee en Arie de 
Graaf heeft de aandacht voor deze planten 
wel geactiveerd.
Cok heeft in de loop der jaren een ruime 
keus aan contacten verworven en door zijn 
specialistische verzameling van haworthia’s, 
aloe’s en astroloba’s, met naast zeldzame 
ook ronduit unieke exemplaren, is hij in 
staat om door vermeerderen en ruilen de 
meest vreemdsoortige planten te krijgen.
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Aan bezoek en briefwisseling heeft hij dan 
ook geen gebrek. Vanuit verre windstreken 
komen liefhebbers naar Honselersdijk toe 
en zo kan het regelmatig gebeuren dat gas
ten uit Engeland, Tsjechoslowakije of uit 
Zuid Afrika een paar dagen in de caravan 
achter zijn huis komen logeren. Dan kun
nen ze in alle rust een studie maken van het 
aanwezige plantenmateriaal. Het gasten
boek in de kas geeft een groot aantal 
namen van bekende persoonlijkheden uit 
de wereld der succulenten te zien. Ander
zijds steekt Cok ook gemakkelijk de Noord
zee over om in Engeland liefhebbers te 
bezoeken.
Zelfben ik geen echte vetplantenkenner, 
zodat de vormenrijkdom van die groep me 
verbaasde. Succulente vertegenwoordigers 
van Pelargonium, Anacampseros, Othonna, 
Jathropha, Conophytum, Kedrostis en een 
breed scala aan aasbloemen inclusief lan- 

taarnplanten leiden een voorspoedig leven. 
Echte caudexplanten met een voetbalgrote 
knol en een paar dunne bladdragende ran
ken hebben me altijd al gefascineerd en 
deze blijken dan ook nog in staat om kleine 
meloen- of komkommerachtige minivruch- 
ten te produceren, als ze maar goed besto
ven worden. Tijdens de rondwandeling, 
want in deze kas kan men echt wandelen, 
signaleert de gastheer regelmatig wat 
onverwacht bloeiende planten die en pas
sant deugdelijk worden bestoven of waar
van zaden worden geoogst.
De hobby heeft zich dusdanig uitgebreid - 
en dat kun je wel aan een kweker overlaten - 
dat er een ruime sortering zaailingen en 
gestekte planten voorradig is, die geïnteres
seerde liefhebbers zich kunnen aanschaf
fen.
Bij de diverse afdelingen van Succulenta 
wordt bij een excursie naar kwekers in het 
Westland ook de kas van Cok aangedaan en 
veel verzamelaars kunnen met een aantal 
plantjes die ze misschien al jarenlang zoch
ten huiswaarts keren. Als de groep met een 
touringcar arriveert kost het de buschauf
feur overigens de nodige zweetdruppels om 
het vervoermiddel veilig tussen de muur 
van kassen en de nadrukkelijk aanwezige 
sloot aan de rechterzijde van het pad door 
te sturen, want de Vijverberglaan is tame
lijk krap bemeten voor dat soort vervoer. 
Overigens heeft Cok de paprikateelt er 
inmiddels geheel aangegeven en verhuurt 
hij zijn kassen aan een andere kweker.



LOBIVIA JAJOIANA VAR. 
NIGROSTOMA

H.G. Krijnen

We bespreken hier een oude bekende.

Dank zij de fraaie bloemen is deze lobivia 

nog steeds populair.

Dit plantje kocht ik enige jaren geleden op 
een excursie in het Westland. Hij had al een 
paar keer gebloeid, maar de bloem had ik 
zelf nog niet kunnen zien. Op een keer 
vond de bloei in het weekend plaats en kon 
ik wat foto’s maken. Op zaterdag maakte ik 
de opname van de knoppen en op zondag 
die van de prachtige bloemen, die zo groot 
zijn, dat het plantje zelf bijna niet meer 
zichtbaar is.
De bloemen gaan alleen bij zonnig weer 
open. Bij mij was dat om ongeveer elf uur 
en ze gingen dezelfde dag om ongeveer drie 
uur voorgoed dicht. De bloei duurt dus 
slechts zo’n vier uur. Als de plant wat groter 
wordt, worden er wel meer knoppen 
gevormd en bloeit hij meerdere keren in 
een zomer.
Lobivia jajoiana werd in 1959 door Backe- 
berg beschreven. De plant komt uit de 
Noordargentijnse provincie Salta en groeit 
daar op ongeveer 3000 m hoogte. Hij is

Lobivia jajoiana 
nigrostoma in knop...
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...en met 
geopende 
bloemen 
Foto's van de 
schrijver

genoemd naar de Tsjech B. Jajo 
(1898-1967).
De plant is eerst bolvormig, later langwer
pig, groen, met ongeveer 14 ribben, 8-10 
randdoorns van ongeveer 1 cm lengte en 1 
middendoorn die ongeveer 2,5 cm lang, 
schuin naar boven gericht en enigszins 
krom is.
De bloemen zijn bij Lobiviajajoiana wijn
rood van kleur en de variëteit nigrostoma 
bloeit geel. De donkerpaars getinte keel met 
de stamper en vele meeldraden en de 
opvallende donkere ring met een rand van 
meeldraden (hymen) steken hiertegen 
prachtig af. Deze plant wordt vanwege de 
schoonheid van de bloemen wel de konin
gin der lobivia’s genoemd.

Literatuur
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Lezers vragen

Ja beste lezers, het lijkt erop dat de 
Succulentaleden alles al weten en 
geen enkele probleem en geen enkele 
vraag meer hebben op het gebied 
van kweken en kennis van planten. 
De rubriek Lezers Vragen ontvangt 
namelijk al enige tijd nog maar bar 
weinig brieven. We hopen dat dit een 
seizoensverschijnsel is en dat u, nu 
de winter nadert, weer in de pen 
klimt. U kunt alles vragen wat met 
succulenten te maken heeft en u kunt 
natuurlijk ook reageren op de ant
woorden die op de vragen wordeti 
gegeven.

Schrijft u naar: 
Ton Pullen

Prinses Beatrixlaan 10 
7711 KG Nieuwleusen



MADAGASCAR, HET RODE EILAND
6. TULEAR

Aat van Uijen

Het zuidwesten van Madagascar blijkt 

heel afwisselend te zijn. Een verblijf van 

enkele weken is eigenlijk veel te kort om 

zo'n gebied met zijn rijke plantengroei 

goed te leren kennen.

De bus waarmee ik in Ampanihy arri
veerde, was kennelijk een toevalstreffer. In 
de paar dagen dat ik nu in Ampanihy ben, 
heb ik er geen één meer voorbij zien 
komen. Kennelijk op z’n best een week- 
dienst. Ik wil echter wel doorreizen naar 
Tulear, ten eerste omdat ik weer eens geld 
moet wisselen en ten tweede omdat ik daar 
het vliegtuig naar Tana moet halen. Er 
komen hier helaas erg weinig taxi-brousses 
langs. Helemaal geen, eigenlijk. Tenminste, 
de dag na de excursie niet. Niemand weet 
ook wanneer er wel een zal komen, dus ik 
hang de hele dag in de buurt van het hotel 
rond. De avond wordt weer met het jour
naal doorgebracht.
De volgende ochtend wordt er al kort na 
het ontbijt op de deur van mijn hotelkamer

Een baobab in de omgeving van Tulear



Didierea madagascariensis bij
Mora Mora
Foto's van de schrijver
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geklopt. Er is een taxi-brousse, kennelijk 
’s nachts gearriveerd. Ik pak gauw m’n spul
len en na het gebruikelijke ritueel van 
rondjes rijden en spullen in- en uitladen 
vertrekken we. De voiture is een wrak en 
heeft al snel de eerste panne. Gelukkig ook 
de laatste.

Chez Alain
Tijdens de rit verandert het landschap al 
snel. De didiereaceeën verdwijnen en er 
komt een wat opener begroeiing met meer 
loofhout. Voorbij Betioky wordt het nog 
savanneachtiger. Er groeien hier wat meer 
baobabs. Aan het eind van de middag rij
den we over de brug van een brede rivier, 
de Onilahy. Het is hier wat bergachtiger en 
weer erg mooi. Het gaat nu bergopwaarts 
en we hebben een mooi uitzicht over het 
laagland achter ons. Na deze heuvelrug ver
andert het landschap alweer: nu een fris
groen heuvellandschap dat een onverwacht 
vochtige indruk maakt. Het heeft hier ken
nelijk pas nog geregend, want er liggen 
plassen op de weg. Het begint te schemeren 
en het avondrood geeft onwerkelijke tinten 
aan het landschap. Jammer dat ik van het 
laatste stuk naar Tulear door ’t donker niets 
kan zien. Het zal zo’n uur of tien zijn als we 
arriveren. Chez Alain, het mij aanbevolen 

hotel, is snel gevonden. Een hotel zoals er 
vrij veel zijn in de grotere plaatsen: bunga
lows rond een tropische tuin en een goede 
keuken. Het is hier iets koeler dan in Ampa- 
nihy en ik slaap eindelijk eens lekker uit.

Mora Mora
Na het ontbijt loop ik Tulear in om geld te 
wisselen en mijn vlucht naar Tana te beves
tigen. Het is geen onsympathiek plaatsje, in 
ieder geval een stuk prettiger dan Fort 
Dauphin. Echt veel moois is er echter niet 
te zien, wel is er redelijk wat straatactiviteit. 
Het is alleen in het geheel niet schilderach
tig gelegen. Het is een havenplaats aan een 
soort wad, zonder witte stranden.
De volgende dag ga ik dan ook een tocht 
maken naar Mora Mora dat een mooi 
strand schijnt te hebben en in een didie- 
reabos is gelegen. Het is een heel eind naar 
het taxi-broussestation, dus ik overwin mijn 
tegenzin en neem dan toch maar een 
pousse pousse (riksja). Eigenlijk zitten die 
dingen heel oncomfortabel, je hangt veel te 
ver achterover.
Er gaat al snel een taxi brousse. Mora Mora 
ligt slechts 30 km van Tulear, maar het 
landschap is afwisselend op dit korte stuk. 
Een beetje duinachtig, waarin al snel de 
eerste didierea’s verschijnen, dit keer Didie-



rea madagascariensis. Het smalle zandstrand 
wordt gevolgd door een soort strand, dat 
op sommige stukken is begroeid met man
groven. Na zo’n anderhalf uur zijn we er. 
Mora Mora heeft een aardig strand, maar 
niet spectaculair. Het is laag water, zodat 
het wad voor het strand zichtbaar is. Er lig
gen wat boten en er is een hotelrestaurant. 
Daar drink ik wat en ga vervolgens het 
didierea-struweel in. Ook hier kan ik geen 

succulenten in de ondergroei vinden, dat 
valt me toch wel tegen. Vermoedelijk speelt 
de onverwachte droogte me ook wel parten. 
Wel staan er prachtige baobabs en een 
enorme bloeiende Pachypodium geayi. Ook 
de didierea’s zijn heel indrukwekkend en er 
zijn veel vogels.
De terugweg leg ik gezamenlijk af met vier 
toeristen die ook Chez Alain bivakkeren. 
Het is ondertussen hoog water geworden

Pachypodium 
bij Mora Mora



en de mangroven staan tot hun kruin in het 
water. Een merkwaardig gezicht, ’s Avonds 
gaan we met z’n vijven eten in het sjieke 
hotel Plazza. Het is heel lekker en het is ein
delijk weer eens een gezellige avond.

Périnet
De volgende dag ga ik naar het vliegveld en 
neem de kist naar Tana. Het valt op dat het 
daar een stuk koeler is dan in het laagland. 
Ik koop wat souvenirs en een kaartje voor 
de trein naar Andasibe, waar een reservaat 
is met tropisch regenwoud, het bekende 
Périnet. Later op de dag zoek ik de Zuid- 
afrikanen op waar ik eerder mee was opge
trokken en we gaan eten bij de Chinees.
De trein naar Andasibe vertrekt de vol
gende ochtend om zes uur. Het is nog te 
vroeg om ergens ontbijt te krijgen en ik 
voel me niks lekker. Ik probeer onderweg 
wat te slapen. Bij een van de stationnetjes 
wordt eten verkocht en ik koop een broodje 
gezond dat er vijf minuten later weer uit

komt. Als de trein in Andasibe aankomt, 
ben ik doodziek, maagpijn, duizelig en 
diarree. Gelukkig is de voormalige stations
restauratie nu een hotel. Het heeft wat ver
gane glorie, met de nadruk op vergaan. Zo 
is er nauwelijks stromend water. Gelukkig 
regent het hier elke dag. Eindelijk is de 
regentijd losgebroken, het is hier overal 
frisgroen. Ik heb er echter weinig oog voor 
en ga zo snel mogelijk naar bed. Ik kan nau
welijks slapen en heb waarschijnlijk koorts. 
De nacht duurt eindeloos.
Ik breng de dag erna op bed door. Ik ga me 
langzamerhand beter voelen en ’s middag 
probeer ik wat soep. Dat blijft binnen en ik 
knap er aardig van op. ’s Middags dommel 
ik nog wat, maar m’n hele lichaam doet 
pijn, zodat ik geen twee minuten in 
dezelfde houding kan liggen.
’s Avonds ontmoet ik een groepje Nederlan
ders, de eerste die ik hier tegenkom. Ze bie
den me aan morgen mee terug te rijden 
naar Tana. Dat neem ik graag aan, want als

Een rhipsalis op een boom in het reservaat Périnet



je je niet helemaal lekker voelt is een auto 
iets comfortabeler dan een schuddende 
trein die stinkt en vaak stopt.

’s Ochtends voel ik me weer zo lekker, dat ik 
toch nog even een wandeling ga maken in 
het reservaat. Het is rijk begroeid en ik 
loop een heel eind het bos in. Maar na een 
uurtje ben ik toch wel erg moe en duizelig 
en krijg steeds meer last van de bloedzui
gers. Ik ga dus maar weer terug. Onderweg 
zie ik veel dieren, vlinders, insekten, kik
kers, tenreks. En zowaar, in de bomen 
groeien rhipsalissen! Ik ben blij dat ik toch 
nog even ben gegaan, dit bos is toch wel erg 
mooi.
De rit per auto terug naar Tana is heel pret
tig, ook doordat ik aan mijn landgenoot, 
die ontwikkelingswerker in Tana is, natuur
lijk heel wat aanspraak heb.

De thuisreis
Na vier weken over het Rode Eiland te heb
ben getrokken, is de thuisreis aangebroken. 
Op het vliegveld word ik zorgvuldig gevisi
teerd, men let ook op het meesmokkelen 
van planten. De zaden uit de tuin van Tsim- 
bazaza kan ik gelukkig langs de controle 
loodsen. Er hangen op het vliegveld ook 
affiches waarop staat dat het verboden is 
planten mee te nemen. Toch zijn er wel 
mogelijkheden om de bepalingen te omzei
len, zoals bleek uit gesprekken tijdens mijn 
reis en uit de importplanten die toch steeds 
nog in cultuur opduiken.

Madagascar is een prachtig eiland, maar de 
bittere gedachte dat over enkele jaren veel 
van wat ik heb gezien, verdwenen zal zijn, 
blijft me na mijn terugkomst in Nederland 
regelmatig achtervolgen en versterkt de 
drang tot het maken van nieuwe reizen.

BORZICACTINAE

4. AKERSIA ROSEIFLORA

Rob Bregman

Het geslacht Akersia wordt tegenwoor

dig nog maar door weinig specialisten 

erkend. In welk geslacht het dan wel 

moet worden ondergebracht, is momen

teel nog niet duidelijk.

Het is overigens wel amusant om de discus
sie hierover binnen de IOS te volgen. Vol
gens meneer A moet Akersia in 
Loxanthocereus worden ondergebracht, 
meneer B vindt het een Cleistocaetus en 
meneer C (ja, de IOS is hoofdzakelijk een 
mannenclub) wil er weer een Borzicactus van 
maken. We wachten maar rustig af wat het 
uiteindelijk gaat worden. Vast staat wel dat 
Akersia als apart geslacht geen bestaans
recht meer heeft, daarvoor zijn de verschil
len met andere geslachten te klein.
Voorlopig zullen we in dit stukje echter nog 
over Akersia spreken.
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Er is slechts één akersiasoort bekend: Aker- 
sia roseiflora. Deze prachtige plant werd 
door John Akers bij de kustplaats Chala in 
het Zuidperuaanse departement Arequipa 
gevonden. Hij stuurde een exemplaar op 
naar onze landgenoot Albert Buining. Deze 
vond de plant niet in een van de destijds 
bekende geslachten passen en beschreef 
daarom in 1961 het nieuwe geslacht Akersia 
(genoemd naar de ontdekker van de plant) 
met als enige soort Akersia roseiflora. 
Omtrent de exacte groeiplaats van deze 
plant leest men tegenstrijdigheden. Backe- 
berg geeft Noord-Peru op, terwijl Buining 
het in de originele beschrijving toch duide
lijk over Zuld-Peru heeft. Misschien heeft 
Backeberg gedacht dat Akers of Buining 
zich wel vergist zullen hebben, of misschien 
zijn de natuurlijk populaties wel helemaal 
verdwenen. Dat zou een reden kunnen zijn 
waarom Ritter de plant niet heeft gevon
den. In deel 4 van zijn levenswerk Kakteen 
in Südamerika zal men Akersia dan ook niet 
aantreffen. Ik vermoed dat Ritter er wel 
naar heeft gezocht.

De plant ziet er zonder bloemen uit als een 
cleistocactus: de dunne stammetjes zijn 
bedekt met een dichte, korte, gele bedoor- 
ning en vallen al snel door hun gewicht om. 
Doordat de plant rijkelijk aan de basis 
spruit, ontstaat na verloop van tijd een veel
koppige, uit liggende takken bestaande 
plant waarvan de topppen zich oprichten. 
De bloem is roze, met gele meeldraden en is 
niet zygomorf. De vrucht is een sappige, 
groene, beschubde en behaarde bes die veel 
zaden bevat. Het zaad is buidelvormig, 
glimmend zwart, ongeveer 1,5 mm lang en 
ongeveer 1 mm breed. De zaadhuid is van 
putjes voorzien, zoals dat ook bij bijvoor
beeld Cleistocactus het geval is. Het hilum is 
tamelijk klein en verdiept.
In bloem-, vrucht- en zaadkenmerken ver
toont Akersia affiniteit met Loxanthocereus,

Haageocereus, Borzicactus en Cleistocactus. Een 
opmerkelijke overeenkomst met Cleisto
cactus betreft de vorm van het embryo in 
het zaad. Dit is bij Akersia sterk gekromd, 
zoals dat ook bij Cleistocactus voorkomt 
(Loxanthocereus en Haageocereus hebben een 
recht embryo). Dit zou kunnen betekenen 
dat Akersia een zeer vroege afsplitsing van 
Cleistocactus is en veel eerder is ontstaan 
dan bovengenoemde geslachten.
Akersia roseiflora wordt als plant weinig in de 
handel aangeboden. Daarentegen is zaad 
wel overal te koop. Omdat de plant in de 
natuur zeldzaam is of misschien al niet 
meer bestaat, is het des te meer van belang 
dat deze soort ten minste in cultuur blijft 
bestaan. De kweek uit zaad is niet moeilijk 
en de plant groeit vooral in geënte toestand 
vrij snel.
Een foto van de plant vindt u op de omslag 
van dit nummer.

Literatuur
Buining, A.F.H. - Akersia roseiflora Buining gen. et spec. 
nova - Succulenta 40:25-27 (1961)



KWEKEN OP LAVA
André van Zuijlen

Het kweken van cactussen op lava is een 

vak apart. Er gelden andere regels voor 

dan voor de normale cultuur op aarde. Er 

zijn al vrij veel liefhebbers die cactussen 

kweken op lavacultuur overgestapt, een 

goed reden om er eens meer aandacht 

aan te besteden.

Ongeveer zeventien jaar geleden kocht ik 
mijn eerste cactus, maar pas in 1982 was ik 
in staat om een echte verzameling op te 
gaan bouwen. In het begin kocht ik de plan
ten voornamelijk bij een cactusgroothandel 
in de buurt en in supermarkten. De hier 
gekochte planten waren echter over het 
algemeen snel grootgekweekte planten, met 
vaak onjuiste benamingen.
In 1984 werd ik lid van Succulenta en door 
het bezoeken van beurzen legde ik contact 
met diverse mensen die zich beroepsmatig 
dan wel uit liefhebberij met cactussen 
bezighielden. Vanaf 1985 ben ik begonnen 
met het verzamelen van mammillaria’s, 
vooral omdat de variatie in planten en 
bloeiwijze mij fascineerde. De bijna com
plete verzameling van dit geslacht staat in 
zijn geheel ’op lava’.

Het overplanten in lava
Eind 1984 bezocht ik voor de eerste keer 
een bekende cactuskweker in Noord-

Limburg. Deze had zowel zijn planten in de 
verzameling als alle in de verkoop staande 
planten op lava staan. Het toen gevoerde 
gesprek met deze kweker heeft me dermate 
enthousiast gemaakt, dat ik niet alleen met 
planten, maar ook met lava en vloeibare 
voeding naar huis ging.
De eerste ervaringen met overgepotte plan
ten in lava waren zo goed, dat ik in 1985 
alle planten in lava heb overgepot. Tot aan 
de dag van vandaag ben ik er erg tevreden 
over en de aanblik van de planten is voor 
mij elke keer een bevestiging dat ik een 
goede keus heb gemaakt.
De meeste planten die men koopt, zijn ech
ter in gewone potgrond gekweekt. Als men 
deze planten wil overzetten op lava, dan 
moet men de door Wortel aangegeven 
methode (persoonlijke handleiding) nauw
keurig navolgen:
- Verwijder alle (maar dan ook echt alle) 

grond van de wortels. Het verdient de 
voorkeur dit te doen in de rusttijd van de 
planten, maar dit is niet beslist noodzake
lijk.

- Kort de wortels behoorlijk ver in.
- Bestrijd (indien nodig) ongedierte.
- Laat de planten ongeveer één week rus

ten.
- Zet de planten in droge lava.
- Begin na ongeveer twee weken met voor

zichtig wat water te geven.
Zelfs als men deze werkwijze pijnlijk nauw
keurig volgt, zal men toch zeker nog enige 
planten verliezen. De bovenstaande werk
wijze zal vooral succesvol zijn als de planten 
goed hard zijn gekweekt. In de praktijk is 
dit echter lang niet altijd het geval. Vooral 
grote kwekerijen, maar ook veel liefheb
bers, zien hun planten liefst zo snel moge
lijk groeien. De gebruikte potaarde is dan



vaak erg humusrijk en laat zich moeilijk van 
de wortels verwijderen. Deze planten zijn 
meestal lichtgroen en de doorns staan ver 
uit elkaar.
Door schade en schande wijs geworden, 
laat ik deze planten vaak meerdere weken 
drogen en het duurt soms zes weken voor
dat ik ze in droge lava plant. Bij deze plan
ten moet men in het begin zeer voorzichtig 
zijn met water geven. Beter is het van tijd 
tot tijd licht te nevelen.
Na twee tot vier weken laat men de potjes 
water opzuigen en daarna zorgt men 
ervoor dat de lava niet meer helemaal 
droog wordt. Het komt voor dat snel opge
kweekte planten maar heel moeilijk weer 
wortels vormen en bij sommige planten 
duurde het bij mij zelfs een jaar voordat de 
planten weer aan de groei waren.
Als men de planten op lava overzet, moet 
men ze nauwkeurig bekijken. Men moet een 
soort gevoel krijgen hoe men het omplan
ten het beste kan uitvoeren. Ondanks dat 
gaat het toch nog regelmatig fout, waarbij 
de zeldzaamste planten zich het moeilijkst 
laten overzetten.

Het uitzaaien op lava
Als men het overplanten in lava wil vermij

den, kan men het beste cactuszaad direct in 
lava uitzaaien. Omdat het zaaien op lava 
over het algemeen als lastig wordt 
beschouwd, ben ik enige jaren geleden 
begonnen met een mengsel van half lava en 
half potaarde.
Het ontkiemen hierop ging voortreffelijk, 
maar bij het overzetten op pure lava gingen 
toch weer veel zaailingen verloren. Om dit 
te vermijden heb ik besloten om toch in 
pure lava te zaaien en ik heb hierbij de vol
gende methode gebruikt.
Potjes van 5,5 cm worden met droge lava 
(0 tot 3 mm korrelgrootte) gevuld. Deze lava 
is zoals altijd op de goede zuurgraad 
(pH 6,5) gebracht. De potjes worden in een 
sterk verdunde voedingsoplossing 
geplaatst, tot ze voldoende water hebben 
opgenomen. In elk potje wordt dan één 
soort zaad gezaaid, waarna ze met een 
laagje gewassen kiezelsteentjes (1 tot 2 mm) 
worden bedekt. Direkt daarna wordt verne
veld met een middel tegen schimmel 
(TMTD). De potjes worden dan in een zaai- 
toestel gezet en op een temperatuur van 20 
tot 25°C gehouden.
In verband met het mogelijk samenklinken 
van de lava verdient het aanbeveling van 
tijd tot tijd even in de potjes te knijpen,
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zodat de wortels van het zaaigoed in de lava 
kunnen doordringen. Op deze wijze zijn in 
elk geval met de niet moeilijk zaaibare 
soorten zeer goede resultaten te verkrijgen. 

met lava nog steeds zeer enthousiast over 
deze manier van kweken en ik hoop dat ik 
met dit artikel iets hiervan heb kunnen 
overdragen.

Het kweken op lava
Het kweken van planten op lava geeft ver
der weinig problemen. Het enige lastige 
werk is eigenlijk het instellen van de zuur
graad op de juiste waarde. De grijze lava 
zoals deze in Nederland te koop is, heeft 
een voor de cactuskweek te hoge zuurgraad 
(pH ongeveer 8,5). De zuurgraad dient dus 
te worden verlaagd tot een pH van onge
veer 6,0. Dit kan gebeuren door te lava in 
verdund salpeterzuur te zetten of te over
gieten met een oplossing van superfosfaat. 
In beide gevallen wordt de lava kletsnat en 
dient te worden gedroogd. Dit is dus bij 
voorkeur een werkje voor in de zomer. 
Ondanks dat soms zogenaamde lava van 
tuinbouwkwaliteit wordt aangeboden, heb 
ik nog geen lava kunnen vinden met een 
geschikte zuurgraad.
Als de cactussen eenmaal goed in lava zijn 
gegroeid is de verdere kweek eenvoudig. 
Evenals bij andere kweekmethodes wordt in 
de zomermaanden water gegeven als het 
substraat geheel is uitgedroogd. Een groot 
voordeel van lava is dat het te veel gegeven 
water heel eenvoudig weer onder uit de pot 
loopt.
Aangezien lava geen voedingsstoffen bevat, 
moet er wel altijd in zekere mate worden 
bijgevoed. Om te snelle en onnatuurlijke 
groei te voorkomen, krijgen de planten bij 
mij slechts één keer per maand (dus onge
veer vijf keer per jaar) speciale voeding. De 
door mij gebruikte voeding is nog steeds 
gebaseerd op de door Wortel ontwikkelde 
meststof. De op deze wijze gekweekte plan
ten vertonen vaak een veel zwaardere 
bedoorning en hebben een veel diepere 
kleur dan op potgrond gekweekte planten. 
Al met al ben ik ook na zeven jaar ervaring

Tijdschriften
Ludwig Bercht 

Kaktusy 27 (1991)
Nr. l.Riha stelt Echinocereus morrocalii, Mammilla
ria perezdelarosae en Cleistocactus brookei voor. 
Sedivy beschouwt Coryphantha sulcata. Na een 
artikeltje over Trichocereus macrogonus in bloei 
bespreken Chvastek en Zwak hun vondst CZ 124 
bij Dr. Arroyo; helaas zijn de foto’s te slecht om 
het artikel te verduidelijken, maar het zou om 
Mammillaria arroyensis gaan. Stuchlik belicht de 
variëteiten van Notocactus concinnus. Verder nog 
korte artikelen over Pachyphytum oviferum en 
Cotyledon dinteri.
Nr. 2. Slaba bespreekt Neoporteria multicolor. 
Hoock gaat in op de vormen van Astrophytum 
myriostigma en in het bijzonder op de vormen die 
bij San Antonio groeien. Kortere artikelen over 
Uebelmannia pectinifera de vele ‘soorten’ in het 
geslacht Parodia en Stapelia nobilis. Chvastek en 
Zwak gaan in op het complex rond Neolloydia 
conoidea.
Nr. 3. Busek stelt Sclerocactus parviflorus voor. 
Chvastek schenkt aandacht aan Echinocereus 
enneacanthus en verwanten. Gratias en Mitiska 
bespreken Ceropegia cimiciodora. Slaba wijdt een 
artikel aan Denmoza rhodacantha. Baborak 
beschrijft de cultuur van Islaya copiapoides. Riha 
behandelt het interessante thema hoe vaak ver
pot moet worden. In een soort ten huize van de 
broers Cervinka (fantastische liefhebbers en 
goede vrienden van me, LB). Riha sluit af met 
een opzet over Euphorbia neohumbertii.
Nr. 4. Riha stelt Mammillaria laui voor. Milt 
bespreekt de soorten uit het geslacht Gymnocaly- 
cium ondergeslacht Piriseminum. In kortere arti
kelen wordt ingegaan op Mammillaria semperuwü, 
Thelocephala malleolata en Sarcocaulon multifidum. 
Horacek en Chaluposky verhalen van hun Mexi- 
cotrip, Stuchlik van zijn bezoek aan Uebelmann 
en Pavlicek van zijn tocht door Californië.
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Nr. 5. Riha stelt Sulcorebutia oenantha voor. Milt 
besluit zijn artikel over de fijnzadige gymnocaly- 
ciums. Slaba gaat in op Rebutia senilis en ssp. chry- 
sacantha f. kesselringiana. Perutka beschrijft een 
eendagstrip door zuidelijk Jaumave. Gratias geeft 
de cultuur van Aloë rauhii. Nog twee reisverslagen 
van Horacek en Pavlicek. Riha gaat in op de ver
wantschap rond Echinocereus chloranthus.
Nr. 6. Riha opent met een artikeltje over Mammil
laria dona til. Pavlin vindt dat de aparte status van 
geslacht voor Soehrensia gerechtvaardigd is. 
Tomandl beschrijft Brachychiton. In twee arti
keltjes wordt ingegaan op mammillaria’s, M. klis- 
singiana en M. heyderi. Riha stelt Tephrocactus 
pentlandii voor. Horacek sluit zijn reisverslag af. 
Riha sluit af met een caudexplant uit Madagas- 
car. Euphorbia primulifolia.

Aloë 27 (1990)
Nr. 1. Op de voorplaat is Anacampseros albissima 
afgebeeld, die model stond voor de 5R-postzegel. 
Over cactussen op postzegels gaat Steffens ver
der. Het wonderlijke uiterlijk van Titanopsis 
nodigde Hammer uit tot een artikel over de soor
ten binnen dit geslacht. Smith en van Wyk gaan 
in op Kambroo, de nieuwsbrief van de Zuidafri- 
kaanse aloë- en succulentenvereniging. Tridentea 
virescens wordt onder de loep genomen, door 
Bruyns. Brink schreef een stukje bij een prachtige 
foto van Anacampseros alstonii. Craib bespreekt 
uitvoerig de habitat, bescherming van de habitat 
en vermeerdering van Haworthia woolleyi, H. sor
dida en H. wittebergensis.
Nr. 2. Op de voorkant is Aloë pillansii in zijn 
natuurlijke omgeving afgebeeld. Williamson laat 
in woord en beeld de succulente vegetatie van het 
Richtersveld de revue passeren. Cole sluit zich in 
een artikel bij dit onderwerp aan. Bruyns gaat in 
op de taxa behorende tot Cotyledon tomentosa. Een 
tekening met een praatje is gewijd aan Tylecodon 
buchholzianus.
Nr. 3. De voorplaat is een afbeelding van Muiria 
hortenseae. Twaalf pagina’s vullen Smith en Marx 
over de vegetatie en de succulente flora van de 
oostelijk Kaapprovincie. Korte artikelen bij de 
afbeeldingen van Gasteria armstrongii en Duvalia 
maculata var. immaculata. Vergezeld van vele teke
ningen en foto’s gaat Van Jaarsveld in een veer
tien pagina’s omvattend artikel in op de historie 
van Welwitscha mirabilis, haar botanische positie, 
de cultuur en de verzorging.; beide laatste aspec
ten zijn uitvoerig en diepgaand besproken.
Nr. 4. Op de voorplaat een foto van Cheiridopsis 
schlechteri. Frandsen belicht Stapeliopsis saxatilis 
var. stayneri. De filatelie wordt niet vergeten. 
Smith stelt Haworthia fasciata f. fasciata voor en 
Retief doet hetzelfde met Gibbaeum album. Op de 

achterkant Stapelia gariepensis.

Piante Grasse 10 (1990)
Nr. 1. Supthut brengt een overzichtsartikel van 
het geslacht Uebelmannia en bijna als aanhangsel 
ook Buiningia, mede aan de hand van waarne
mingen in de natuur. Voor een beroepsbioloog 
een zeer tendentieus stuk, waarin taxonomische 
indelingen worden gebezigd zonder onderbou
wing en waarbij foto’s staan die grote vraagtekens 
oproepen (bijvoorbeeld een verticale doorsnede 
van U. pectinifera var.). Sacchi bespreekt Pedi- 
lanthus macrocarpus en betrekt daarin ook P. smal- 
lii. Nicola bericht over de ‘intelligente’ 
vruchtdozen van Lithops. Valente gaat in op de 
yucca’s die zijn aangeplant in de botanische tuin 
van Cagliari. Het artikel over succulententijd
schriften over de hele wereld wordt afgerond; 
informatie soms wel erg oud (Succulenta-info 
heeft betrekking op gegevens van maart 1987). 
Tavella vervolgt zijn serie over de Echinocactanae. 
In de kartotheek: Anacampseros alstonii, Neobesseya 
missouriensis, Mammillaria albicans en Obregonia 
denegrii.
Nr. 2. Orlando brengt verslag uit van zijn reis 
naar de Galapagos-eilanden. Sacchie breekt een 
lans voor Azureocereus hertlingianus. Rovida 
bespreekt uitvoerig het geslacht Rebutia s.1. en 
geeft onder andere de kenmerken der verschil
lende secties. Drie onderzoekers berichten over 
hun experimenten met kieming van sclerocactus- 
zaden: een zuur milieu is een sterk positieve 
invloed. Tavella vervolgt zijn serie. Betto wijdt 
enkele woorden aan mezcal en pulque.
In de kartotheek: Sarcocaulon vanderietiae, Azte- 
kium ritteri, Mammillaria theresae en Ferocactus lati- 
spinus.
Nr. 3. Succulente planten met een bizar uiterlijk 
worden voorgesteld door Siniscalchi. d’Arcangeli 
en Guidoni zijn in Mexico geweest en doen daar 
verslag van. Mila maritima krijgt aandacht van 
Mosco. Naar aanleiding van het 21ste IOS- 
congres in Zürich neemt Sleiter de lezer mee 
door de kassen van de Stadtische Sukkulenten- 
sammlung van de Universiteit van Zürich. In 
tabelvorm geeft d’Arcangeli een overzicht van de 
groei- en bloeiperioden van de andere succulen
ten.
In de kartotheek: Echinocactus ingens, Mammillaria 
parkinsonii, Opuntia microdasys en Mammillaria 
schiedeana.
Nr. 4. Sacchi gaat uitvoerig in op Dorstenia hilde- 
brandtii. Pierri bericht over zijn succulente lief
hebberij. Het artikel van d’Arcangeli en Guidoni 
wordt voortgezet met een uitvoerige aflevering. 
Tavella behandelt het geslacht Epithelantha.
In de kartotheek Epithelantha micromeris var. greg-
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Uitnodiging

Het bestuur nodigt U uit tot bijwoning van de algemene vergadering op 31 okto
ber a.s. in de "Wildgraef Selterskampweg 7 te Bennekom (zie ook het augustus
nummer). Indien U wilt deelnemen aan de lunch en nog niet hebt betaald, laat dit 
de secretaris even weten, zodat de reservering kan worden geregeld.

Themadag Mexicaanse Succulenten.
Op zaterdag 24 oktober a.s. zal de eerste themadag plaatsvinden in het dorpshuis te ’s Gravenwezel 
(deelgemeente Schilde) in België. Dit dorpshuis is te vinden in het centrum naast de kerk. Voldoende 
parkeergelegenheid vindt U bij de nabijgelegen supermarkt. Deze themadag is een initiatief van het 
Samenwerkingsverband Vlaamse- en Nederlandse Cactusvereniging. Het thema is Mexicaanse Succu
lenten en aan de deelnemers wordt verzocht planten uit Mexico mee te nemen ter bespreking. 
Sprekers zijn de heren C. Jamin en W. Alsemgeest.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal ca. 17.30 uur afgelopen zijn. RUILEN is WEL - VERKOPEN 
is NIET toegestaan. Op Uw komst wordt gerekend!
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Nu ook ’s winters geopend op zaterdag 
van 9 tot 4 uur.
Tevens levering per post.
Gratis prijslijst op aanvraag.
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Vergader-, Reiskosten 7.845 6.000 8.000 8.000
Porti, Telefoon 4.138 4.500 4.500 4.500
Bank-, Incassokosten 2.243 2.500 2.500 2.500
Materiaal, Diversen 1.188 1.750 1.500 1.500
Afschr. Computer 1.000 1.000 1.000 1.000

116.615 110.000 111.000 115.000
Batig Saldo 3.389 0 5.000 0

Korte toelichting
Het ledental beweegt zich nu rond de 2.500. Wij gaan ervan uit, dat wij dit kunnen handhaven. Tegen 
gemiddeld f 40.- komen we dan uit op f 100.000.
De inkomsten uit het Clichefonds, Verenigingsartikelen en Rente hebben we nagenoeg gelijk 
gehouden aan de verwachte ontvangsten in 1992.
Bij de uitgaven zien wij een nieuwe post: Subsidie Afdelingen. Doel is uitvoering te geven aan artikel 
49-1 van het huishoudelijk reglement. Tijdens de algemene vergadering zal dit voorstel, alsmede een 
procedure, nader worden toegelicht.
Algemene Vergaderingen: Door het organiseren van aanvullende activiteiten willen wij deze aan
trekkelijker maken. Bijvoor- beeld: In april '93 na de ochtendvergadering ’s middags lezing Dr. 
Alfred Lau.
De overige uitgaven liggen op het niveau van 1992.

SAMENVATTING
Wij verwachten aan inkomsten f 115.000 en stellet) U voor, hiervan

80 % ofwel f 92.000 te besteden aan activiteiten voor- en contacten met de leden: Tijdschrift, 
Bibliotheek, Diatheek, Algemene Vergadering en Subsidie Afdelingen.
5 % ofwel f 5.500 te besteden aan propaganda: Ledenwerving onder Liefhebbers (niet leden), 
kweken van belangstelling bij potentiële leden.
15 % ofwel f 17.500 te besteden voor bestuurs- en administratiekosten.

Het Bestuur



begroting 1993
baten en lasten

Redactioneel

In dit nummer is een wijziging gebracht in de 
presentatie van de nieuwe leden. Geschiedde dit 
voorheen op volgorde van lidmaatschapsnum- 
mer, nu is gekozen voor de volgorde van post
code. Verwacht wordt, dat het hierdoor 
eenvoudiger wordt, om nieuwe leden in de buurt 
te vinden. Ook de afdelings-secretarissen vinden 
op deze wijze sneller de nieuw uit te nodigen 
leden.

Vervolgens een verzoek aan de afdelings- 
secretarissen om, voorzover dit nog niet gebeurt, 
hun AFDELINGSBLAD en/of convocatie, ook als 
is het maar een velletje, op te sturen naar het lan
delijke secretariaat. Naast een belangrijke infor
matiebron voor het bestuur, worden hieruit ook 
vaak ontbrekende gegevens t.b.v. de rubriek afde- 
lingsactiviteiten gehaald.

De redactie van SUCCULENTA is geïnteresseerd 
in het potentieel aan schrijvende leden en ook 
hiervoor is het afdelingsblad een bron. Indien 
mogelijk zag ook de hoofdredacteur van SUC
CULENTA zich gaarne op de verzendlijst 
geplaatst.

Tenslotte: Van de leden van Succulenta is circa 50 
% niet aangesloten bij een afdeling. Ook in dit 
verband is het belangrijk, dat Uw afdelingsactivi- 
teiten volledig in de rubriek Afdelingsnieuws 
worden vermeld. Mag ik op Uw medewerking 
rekenen?

Joop van Alten, secretaris.
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Om een goede tuinman te worden is meer nodig 
dan alleen groene vingers, zoals bruine knieen 
en zwarte vingernagels.

Uit: Communiqué, Newsletter of the San Gabriel 
Valley C.& S. Soc.



BERCHT ZAADLIJST 1993

Voor velen van U al een begrip, voor anderen een nieuwe 
ontdekkingsreis.
Vele zaden, die u zoekt zult u in deze zaadlijst vinden, waaronder 
een groot aantal van goed bekende vindplaatsen c.q. onder 
veldnummer. U vindt soorten uit de geslachten Acanthocalycium, 
Astrophytum, Cereus, Pilocereus, Echinocereus, Discocactus, 
Notocactus, Echinopsis, Lobivia, Mammillaria, Parodia, 
Uebelmannia, Agave, Nolina, Portulaca, enz. enz., maar bovenal 
een vrijwel volledig assortiment Gymnocalcium.
Kortom, ruim 2000 soorten wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel./Fax 03483 - 2300 
(bij afwezigheid kunt U het telefonische antwoordapparaat inspreken).
Hebt u vorig jaar besteld, dan ontvangt u de lijst automatisch rond half november.

uhlig 
V kokteen 'D-7053 KERNEN i.R. 

(Kommeishausen) bij Stuttgart. 
Postbus 1107, Duitsland 

Tel. (07151) 41891 Fax (07151) 46728 
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.

JL DOUG AND VIVI ROWLAND.
200 SPRING ROAD, KEMPSTON. 

TIP BEDFORD, ENGLANDMK42 8ND.

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

ZAADLIJST MESA GARDEN
Zaadlijst ook met winterharde cactussen, vele geoogst in de natuur.

Ancistrocactus, Coryphantha, Echinomastus, Epithelantha, Escobaria, 
Mammillaria, Sclerocactus, ook vele andere, ook zuidamerikaanse soorten, 

Lithops, te veel om op te noemen.

Bestel uw lijst bij: 
Mesa Garden P.O. Box 72, Beien, NM 87002, USA of bij Rainer Pillar Klaus- 
Stürmerstrasse 13, D-4500 Osnabrück (bestelling en betaling mogelijk via Duitsland).



Contributiebetaling buitenlandse tijdschriften

De contributiebetaling aan buitenlandse vereni
gingen is door de hoogte van de verschuldigde 
bank- en girokosten een kostbare zaak. Door een 
gezamenlijke betaling kan op deze kosten ca. f. 
10,— worden bespaard.
Voor de Belgische tijdschriften is die er (nog) 
niet, waarschijnlijk ook omdat door de aldaar 
heersende verdeeldheid geen echt sterk tijd
schrift van de grond komt.

Voor het Duitse tijdschrift KuaS en eventuele 
andere Duitse tijdschriften wil ondergetekende 
ook volgend jaar weer zijn medewerking verle
nen. De gegevens zijn:

Postgiro 1401427 van Dhr. J. Theunissen, 
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel (tel.
01651- 1943).

Ten overvloede zij nog vermeld, dat U ook koste
loos (op de portokosten na), een in de vreemde 
geldsoort uitgeschreven Eurocheque aan de 
betreffende penningmeester kunt sturen.

Algemene regels:
1. U dient ervoor te zorgen dat degene, die de 

contributie int, uiterlijk op 20 december over 
Uw bijdrage (vermeerderd met fl. 1,— per tijd
schrift/ abonnement als bijdrage in de bank
en portokosten) beschikt. Denk aan de decem- 
berdrukte bij Postgiro en Banken.

2. Als U de koers zelf wilt berekenen, moet U het 
hoogste bedrag voor de be effende valuta 
berekenen, dat U dagelijks m de krant kunt 
vinden onder koersberichten. Het laagste 
bedrag is het bedrag dat de Bank U voor de 
vreemde valuta terugbetaalt. U kunt natuur
lijk het juiste bedrag ook door de Postgiro of 
de bank laten berekenen. De Postgiro bere
kent steeds een erg gunstige koers.

3. U dient bij Uw betaling steeds Uw lidmaat- 
schapsnummer, te vinden op de adresband, te 
vermelden.

Voor het Engelse tijdschrift en de Vetplantvere- 
niging van Suid- Afrika heeft de heer Vis zich 
bereid verklaard de contributie centraal te 
innen. Wie van zijn diensten gebruik wil maken 
moet zijn bijdrage(n) sturen aan:

Bankrekening 5534 19 447 van de ABN/ Amro 
te Barneveld t.n.v. Dhr. E. Vis, Hunnenpad 8, 
3881 MB Putten (tel. 03418- 53100)

Voor het Amerikaanse tijdschrift heeft de heer 
de Looze al eens eerder een poging gedaan, maar 
dat leverde allerlei misverstanden bij de admini
stratie in de U.S.A. Er zijn nu nieuwe contacten 
gelegd en als dat goed verloopt, wil hij het in de 
toekomst opnieuw proberen. Voor 1993 wil hij 
het onder voorbehoud doen, hetgeen betekent, 
dat U er verstandig aan doet eerst even telefo
nisch contact op te nemen, indien U van zijn 
dienst gebruik wilt maken. Zijn gegevens:

Postgiro 919900 van Dhr. H. de Looze, Kavel- 
weg 20, 8181 SX Heerde (tel. 05782- 2793)

Weet ge, wat mooi is? Een serre waar ten eerste 
van alles in voorkomt. Een gemengde verzame
ling dus. En ik heb niets tegen een hoekje met 
rariteiten. Maar hier een stuk volle tablet, daar 
een tablet potplanten en ginder een lap hoog- 
groeiers is nog altijd best.

Weet ge, wat zeldzaam is? Een stel mooie, onge 
schonden, goed in de groei zijnde planten, die 
volwassen zijn en na vijftien jaar zorgen in 
dezelfde kas door dezelfde man of vrouw, zich 
nog altijd goed voelen in hun vel. Die zijn zeld
zaam!

Robert Fonteyne in Grusonia, juni 1992.
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NIEUWE LEDEN
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(bijgewerkt tot 26 aug.)

Tamarinde M., Terschellingstraat 32, 
1025 RC Amsterdam.

Maijer Alice, Sloterkede 152,1058 HN 
Amsterdam.

Stouthandel A., Varikstraat 60,1106 CV 
Amsterdam.

Winkels-Falke Mw C., Arminiushof 124,1216 KH 
Hilversum.

Biesen W. van, Javalaan 36,1217 HG Hilversum.
Theebe Mw R., v.Nes v.Meerkerklaan 6,1241 AB 

Kórtenhoef.
Wijngaarden E, Burg. Schaapstraat 37,1561 WB 

Krommenie.
Kriek Annie, Gouwe 161, 1703 HK 

Heerhugowaard.
Donker KaatJ., Z.B. Spaarne 31, 2012 AG 

Haarlem.
Neerings K.J., ten Katestraat 85,2032 ZN 

Haarlem.
Wenneker G., Waddenstraat 755, 2036 LW 

Haarlem.
Roon H.D. van, Zandvoorterallee45, 2106 BV 

Heemstede.
Arkel I. van, Rijndijk 229, 2394 CD Hazerswoude.
Boin J., Maystraat 125, 2593 W Den Haag.
Ruiter L. de, Leeuwenhoekweg 46, 2661 CZ 

Bergschenhoek.
Stoffelen B.H., Duiventorenstraat 35, 2671 AH 

Naaldwijk.
Huitinga E. en J., Strindbergzijde 11, 2725 PH 

Zoetermeer.
Boeve A., Wollefoppenweg 129, 2761 DL 

Zevenhuizen.
Tromp G., Pr. Irenestraat 12, 2841 TB 

Moordrecht.
Rijsdam J., v.Oldebarneveldplantsoen 280, 3012 

AK Rotterdam.
Hougee T.H., Ramaerstraat 43,3076 PT 

Rotterdam.
Nieuwenhuyse R., Burg. Knappertlaan 132, 3117 

BD Schiedam.
Leeuwen A. van, Kievitlaan 32, 3135 KB 

Vlaardingen.
Roon Sandra van, Lissabonweg 81, 3137 LC 

Vlaardingen.
Speelman L., Welhoeksedijk 3, 3171 TD 

Poortugaal.
Os Kees van, Fr. Mauriacstraat 133, 3731 BC de 

Bilt.
Neefjes M., Pr. Willem Alexanderlaan 12, 3958 

XV Amerongen.
Maanen T van, Fluuthaven 23, 3891 AW 

Zeewolde.

Monnee H., Vuurvlinderberm 30,3994 WH 
Houten.

Marei A.A.M., Ant. Coolenstraat 68, 4003 DN 
Tiel.

Smits C., Espendreef 17,4254 BS Sleeuwijk.
Westen P. van, Westgatstraat 10, 4456 BN

Lewedorp.
Duuren C. van, Lage Kant 114, 4817 GJ Breda.
Kieboom W.M. v/d, Vianendreef 4, 4841 VB 

Prinsenbeek.
Kamphuis P., Wijde Omloop 37, 4904 PN 

Oosterhout.
Noort Y. van, Bosscheweg 340, 5013 AD Tilburg.
Nouwens Mw G.C., Didamstraat 5, 5043JN 

Tilburg.
Borsboom Hr/Mw, de Vutter 17, 5221 BD

’s Hertogenbosch.
DeurenbergJ., Brucknerlaan 28, 5343 EW Oss.
Steen E. v/d, Groenstraat 1, 5391 KJ Nuland.
Weidema F.,J. Catsstraat 12, 5671 VR Nuenen.
MeijerJ., Oderlaan 60, 5691 MC Son.
Boetzkes Els, Koeveldsestraat 12,5706 AT 

Helmond.
Swiers Hr/Mw, Suurhofstraat 42, 5707JG 

Helmond.
Berkhout M.P., Hoogertstraat 11, 5711 XM 

Someren.
Brouwers-Opsteen J., Oude bemmerstraat 81, 

5741 EA Beek en Donk.
Parent A.W., Kloosterstraat 1, 5753 GP Deurne.
AlkemaJ., Peelkampweg 10, 5825 HE Overloon.
Steegs H.H., Flamingostraat 32, 5912 XJ Venlo.
Hoeven Mw v/d, Oude Trambaan 1, 6093 CD

Heythuysen.
Deckers Mw A., Dalesstraat 4, 6262 NB Banholt.
Vlodrop Mw A. van, Koempel 91, 6372 NG 

Landgraaf.
Menting W.H.J., Meyhorst 63-16, 6537 LA 

Nijmegen.
WeerdJ.E. v/d, Tuinschouwstraat 15, 6651 CK 

Druten.
Vlaskamp L., Selterskampweg 79a, 6721 AS 

Bennekom.
Smeenk B., Beethovenlaan 165, 7002 MR 

Doetinchem.
Sprikkelman A.J., Baarhorsterdijk 11, 7437 RH 

Bathmen.
Bos R. de, Alleeweg 12, 7521 XJ Enschede.
Snitselaar B., Onlandhorst 31, 7531 KT 

Enschede.
Grootenhuis-Wessels J.J., Brugstraat 15, 7731 CT 

Ommen.
Mensink HJA/LindeJ.vd, Synagogestraat 2, 

8064 DM Zwartsluis.
Ley A.J.R. v/d, kamgras 49,

8935 EC Leeuwarden.



Bierman J. A.H., de Friso 25, 9207 DA 
Drachten.

Westerhof J.W., Braamlaan 11, 9321 GE 
Peize.

Lange L. de, Avenue Louise 214 BS12, 
01050 Brussel, Belgie.

Claes K., Beverzakbroekweg 95, 
03520 Zonhoven, Belgie.

DemeestereJ., Poststraat 33, 
08560 Gullegem, Belgie.

Peeters Peter, Kerkstraat 30, 09190 Stekene, 
Belgie.

Cactus File, Cirio Pub.Serv., 25
Shamrockway, Hythe S04-6DY, Engeland.

Odijk L., Rorstrandsgatan 60 V, 011333 
Stockholm, Zweden.

Plantencentrale vh RzH

Deze instelling gaat een steeds belangrijker 
plaats innemen in het verenigingsgebeuren. Niet 
alleen kan er uit een groot aanbod aan planten 
geruild of gekocht worden, via deze instelling 
neemt men ook kennis van medespecialisten. 
Elk voorjaar worden de lijsten met het planten- 
aanbod bij mevr, van Die ingeleverd, die er dan 
op zo kort mogelijke termijn een totaal aanbod 
van samenstelt.
Ook de beginners komen aan bod want zij kun
nen, tegen porto- en verpakkingskosten, een 
beginnerspakket bestellen.
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 
KM Lunteren. Tel 08388-3579.

Instellingen
Propagandamateriaal, boekenverkoop 
en verenigingsartikelen.

Bibliotheek

De beheerder Hr J. Magnin, slaagt er ieder jaar 
weer in om een aantal nieuwe boeken en tijd
schriften aan de bibliotheek toe te voegen.
Op dit moment zijn er meer dan 250 titels en 
enkele tientallen tijdschriften, waarvan een 
enkele al vanaf 1901.
Ook zijn een aantal wetenschappelijke boeken 
aanwezig.
Aarzel dus niet om regelmatig om een nieuwe 
catalogus te vragen, de lijst is zowel in gedrukte 
vorm als per floppydisk beschikbaar.
Katalogus a fl 1,50/Bfrs 30, voor floppydisk over
leggen met Hr Magnin.
J.Magnin Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen.

Clichéfonds

De Hr Schraets kan de uitdaging niet weerstaan 
om ieder jaar weer andere, meer gevarieerde en 
zeldzame items aan de zaadlijst toe te voegen. 
Het jaarlijks aangeboden zaad omvat vaak 
1100-1200 soorten en is zeer concurrerend in 
prijs.
Niet alleen in December, ook gedurende het jaar 
en voor b.v. zaadpakketjes voor verkoop op beur
zen of zaaiwedstrijden verleent hij alle medewer
king.
Hr J. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.

Propagandamateriaal kan, tegen portovergoe- 
ding, bij mevr van Die aangevraagd worden, niet 
morgen in huis maar graag tijdig aanvragen. Er 
wordt steeds aan vernieuwing en modernisering 
van dit materiaal gewerkt.
Boekenverkoop, er zijn op dit moment verkrijg
baar;
- ”Wat betekent die naam” een verklarend woor
denboek van nagenoeg alle voorkomende 
Latijnse namen in het cactus- en vetplanten- 
gebeuren, een ”must” dus, prijs fl 15,50/ Bfrs 310. 
- Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten, prijs fl 6,-/Bfrs 120.
- Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs 
ƒ 7,70/Bfrs 300.
Verenigingsartikelen:
- de bewaarband voor het tijdschrift (1 jaargang) 

fl 16,-/Bfrs 330
- de verenigingsspeld. Deze is in brochevorm en 
als steekspeld verkrijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80. 
[ Kalender. Verwacht wordt, dat de kalender 
1993 in de maand augustus gereed- en beschik
baar voor de verkoop komt.
Prijzen en levertijden op aanvraag.
Bestellingen uitsluitend door overschrijving van 
het juiste bedrag en vermelding van het gewenste 
artikel op postgiro 3742400 
t.n.v. Succulenta te Lunteren.
Voor België, Belgische postgirodienst rekening 
000-11-41-809-22 t.n.v. Succulenta te Eindhoven.
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CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD

Enkele stuks, zaaisels, gehele collecties.
Cactusfanaat heeft er veel voor over! 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

TE KOOP GEVRAAGD
Bent U genoodzaakt, om welke reden dan ook, 

uw cactusverzameling van de hand te doen, 
neem dan contact op met:

Gerrit Melissen, Korenmolens, 
3738 WL Maartensdijk, 03461-3366.

Kom eens een kijkje nemen in het Succulentarium 
aan het Looeind 15 te Liempde!
VERKOOP VAN CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN

Iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

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

Te koop:
ongeveer 10 jaar oude 

kaktusverzameling.

Omstreeks 1500 planten, 
plus 2000 stuks potten.

Vaste prijs f 3.250,--.

Fortmonderweg 23, Olst.
Tel. 05708-1148.
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DER KAKTEENLADEN >
NIEUWS
VAN DE 43®
BOEKENMARKT:
Preston/Mafham/Kakteen Atlas (duitse uitg.) 223 blz, 1094 kleurenfoto's, ca. DM 78,- (verschijnt ong. in sept.); 
Preston/Mafham/Cacti - The illustrated Dictionary (eng. uitg.) 224 blz., 1104 kleurenfoto’s, DM 89,- (verschijnt 
ong. in sept.); Bravo Hollis & Sanchez-Mejorada/Las Cactaceas de Mexico, Vol II spaans, 404 blz, 580 afb. (vele in 
kleur) ca DM 120,-; Bravo Hollis & Sanchez-Mejorada/Las Cactaceas de Mexico, Vol III spaans, 643 blz, 570 afb. 
(gedeeltelijk in kleur) ca. DM 140,-; Reppenhagen/Die Gattung Mammillaria Vol 1-2 (reeds verschenen(, 813 blz, 
376 kleurenfoto's DM 282,-; Hoffmann/Cactaceas en la Flora Silvestre de Chile spaans, 272 blz, 88 kleurentabel- 
len, DM 79,- (laatste ex. van deze interessante uitgave); Britton & Rose/The Cactaceae l-IV Herdruk, compleet 
1054 blz met 1279 afb. op 137 tabellen en 1142 afb. in de tekst DM 160,-; Benson/Cacti of the United States & 
Canada, 1044 blz, 194 kleurenfoto’s, 783 Zw/W foto's, 165 kaarten, 65 tabellen DM 225,-; Euphorbia Journal Deel 
1 DM 99,-; deel 2-7 ieder DM 79,-; deel 8 ca DM 79,-; Rowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents 282 blz, 473 
kleurenfoto's, DM 148,- (buitengewoon prachtig boek, snel uitverkocht); Stearn/Botanical Latin engels, 566 blz, 
DM 69,- (nieuwste uitgave); Baja Topographic Atlas Directory, 1991, formaat 28 x 44 cm, 238 topografische 
kleurenkaarten, 187tekeningen, 27 zw/wfoto's, ringband DM 64,-; Roberts/Baja California Plant Field Guide, 309 
blz, 316 kleurenfoto's DM 45,- (het enige boek over de flora van de Baja met groot kleurenfotodeel); IOS Index of 
Cactacea Names 1950 -1990 222 blz, (alle naamsveranderingen tussen 1950 -1990) DM 38,-; Lamb/Cacti of the 
World engels, 215 blz, 272 kleurenfoto’s, 7 zw/w foto’s, 113 zw/w tekeningen, 91 geogr. schetsen, linnen (SU) 
DM 69,-; Innes & Glass/Cacti, 320 blz, 1363 kleurenfoto's (superboek DM 75,-, een zeer actueel boek; bevat vele 
nieuwe soorten!!!).
Bestellingen kunnen ook op het telefonische antwoordapparaat worden ingesproken (0202) 703155 of FAX (0202) 
703158. (Buitenland 049 202 703158).
Prijzen vrijblijvend en plus verzendkosten. Levering tegen vooruitbetaling na toezending van een Proforma- 
rekening. Overschrijving op onze nederlandse postgirorekening in Arnhem mogelijk.

JÖRG KOPPER DER KAKTEENLADEN VERZENDBOEKHANDEL & ANTIQUARIAAT 
VERZENDHUIS VOOR HOBBYBENODIGDHEDEN 0-5600 WÜPPER1AL1 LOCKFINKE 7



Bloemen- en plantentuin

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

BEZOEK ONS SUCCULENTARIUM!

Eén van de soortenrijkste cactus- en succulentencollecties in Europa.
U vindt bij ons meer dan 6000 soorten interessante planten voor kamer, kas 
en tuin. Zoals cactussen en andere vetplanten, hoya’s, euphorbia’s, epifyten 
en vleeseters.
Bijzondere heesters en vaste planten, kuipplanten, grassen en bamboes.
Varens, rots- en stinzeplanten, heem- en vijverplanten.
Dit alles op een bijzondere manier in onze kassen en onze tuin gepresen
teerd.
Ook is een uitgebreide zaadlijst verkrijgbaar.

U bent van harte welkom op maandag t/m zaterdag van 9-17 uur op Laantje 1, 
Werkendam.

Diatheek Kalender 1992

Er zijn in de diatheek in totaal 8000 dia’s aanwe
zig, waarvan er al zo’n 3000 geïnventariseerd 
zijn.
Om één en ander voor de gebruiker en beheer
der hanteerbaar en overzichtelijk te houden wor
den er series samengesteld.
Het streven is om van alle geslachten een serie op 
te zetten, maar er zijn niet van alle geslachten 
voldoende dia’s aanwezig.
Indien U dia’s dubbel of over heeft neemt U dan 
eens contact op met de diathekaris, hij kan U dan 
zeggen of uw dia’s een aanvulling kunnen zijn. 
Op dit moment zijn de volgende series beschik
baar:
100 vetplanten, 100 cactussen, 100 caudex vor
mende planten,
100 echinocactussen, 100 euphorbia’s, 100 gym- 
nocalyciums,
100 mammillaria’s serie 1,100 mammillaria’s 
serie 2.
Hr.J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Bruns- 
sum. Tel 045-272461

Door het Samenwerkingsverband Belgische en 
Nederlandse Cactusverenigingen is de kalender 
1993 geproduceerd. Deze bijzonder geslaagde 
kalender, 1 pagina per maand, heeft schrij
fruimte.
De kalender is te bestellen door overschrijving 
van het juiste bedrag op postgironummer 
37.42.400 t.n.v. Succulenta, afd. Verkoop te Lun- 
teren. Inclusief een bijdrage in de portokosten 
zijn de prijzen:

1 ex.
2 ex.

3/6 ex.
7 of meer ex

ƒ 11,50
ƒ 10,50 p/st 
ƒ 9,50 p/st 
ƒ 9,-- p/st
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De afhaalprijs bedraagt ƒ 8,50 en is verkrijgbaar 
bij E. van Die- van Wijnen, Molenweg 6741 KM 
Lunteren of op de najaarsvergadering op 31 
oktober a.s. Voor inlichtingen over de verkoop 
van de overige verenigingsartikelen zie het 
augustusnummer.



Lijst van Afdelingssecretarissen

Afdeling/secretaris Adres Postkode/ plaats Telefoon

Achterhoek Mw A.Heynen Nr 97/2 7116 TC Kotten 05434-64314
Amsterdam J.P.Betlem Aalscholver 27 3641 WB Mijdrecht 02979-82268
Arnhem t/m 31 december 1992
Mw J.M.Smit Reesink

Pr.W.Alexanderln
104

6721 AE Bennekom 08389-17551

vanaf 1 januari 1993 
Mw Chr. Geris

Dunantlaan 18 6721 AX Bennekom 08389-17319

Brabant-Belgie W.B.Folkertsma Hoevelaan 12 B-1560 Hoeilaart 02-6573253
Delfzijl C.A.Folkers Parklaan 84 9675 AD Winschoten 05970-15045
Dordrecht N.M.Mimpen Venuslaan 32 3318 JX Dordrecht 078-171905
Drenthe Mw A.Greydanus Schapendrift 163 9411 BPBeilen 05930-4884
Eindhoven Mw P.Visscher Banstraat 20 5506 LA Veldhoven 04905-1783
Flevozoom J.Bruijnis de Vries van Strijlandweg 41 3851JNErmelo 03417-57209
Fryslan A.Veenstra Bernhardlaan 48A 9291 HP Kollum 05114-1966
Gooi/Eemland H.G.Krijnen Prof.Struyckenln 14 3741 EZ Baarn 02154-18724
Gorinchem/den Bosch MJamin Jan Oomsstraat 6 5324 BB Ammerzoden 04199-3856
Gouda Mw G J.Maas Westringdijk 34 2841 LW Moordrecht 01827-3059
’s Gravenhage Mw N.Borgs de Genestetln 83 2522 LB den Haag 070-3935208
Groningen Mw H.Molenberg
Veen

Kerkstraat 7 9906 PP Bierum 05969-1724

Haarlem G.Koerhuis Weteringstr. 34 2023 RV Haarlem 023-262624
den Helder W.Lohrengel Kanaalweg 15 1782 GA den Helder 02230-25777
Hoekse Waard Mw J.Hoogvliet M.Oosteromstr. 7 3262 GH O.Beierland 01860-17925
Kennemerland WJ.v.d.Plas Vredenburg 37 2036 HC Haarlem 023-358530
Leiden Th.Q.Hoekstra Frankenburg 54 2235 AR Valkenburg 01718-71497
Nijmegen R.Maesssen Claessen Weezenhof 12-32 6536 EZ Nijmegen 080-440425
Noord en Midden LimburgJJoos- 
ten

Zalzerkampweg 84 5926 PLVenlo 077-827863

Rotterdam E.Kleinman v.d.Bosch Paulus Potterlaan 31 2902 GN Capelle 
a.d.IJssel

010-4516559

Tilburg A.Vervest Boxmeersingel 19 5043 ZK Tilburg 013-700470
Utrecht W.A.Alsemgeest Stadhouderslaan 3 3417 TT Montfoort 03484-1083
Voorne/Putten & Rozenburg 
LJ.Stolk wnd

Binnenweg 12 3248 AG Melissant 01877-1059

West Brabant M.Verbraak de Wolf van Gilselaan 14 4702 GK Roosendaal 01650-33919
West Friesland K.Hagenaars Spinel 32 1703 GH Heerhugo- 

waard
02207-16612

IJsselstreek A.J.D.Melchers Molenstraat 48 7581 BP Losser 05423-84695
Zaanstreek J.Rozemeijer Dorpsstraat 39 1531 HB Wormer 02982-4260
Zeeland G.Spee Diepeneestraat 4 4454 BJ Borssele 01105-2595
Zuid LimburgJ.M.G.Verwers Citrusstraat 7 6412 WL Heerlen 045-727359
Zwolle A.B.Pullen Beatrixlaan 10 7711 KG Nieuwleusen 05296-2284



Afdelingsnieuws Afd. Drenthe.

Mocht de door U gezochte afdeling niet zijn ver
meld, dan dient U voor nadere informatie con
tact op te nemen met de betreffende 
afdelingssecretaris. Namen en adressen zijn ver
meld in het oktobernummer.

Afd. Achterhoek.
8 okt. gastspreker.

12 nov. Dia lezing over Tenerife door
H. Fiscaal.

10 dec. speelavond.

Afd. Arnhem.
8 okt. Grote Ruilavond.
12 nov. Lezing over Mesems door

R.van Donkelaar.
18dec. Een avond vol verrassingen.

Plaats: Zaal van de Speeltuin
vereniging Tuindorp achter 
het pand Floralaan 18 te 
Wageningen. Aanvang 20.00 
uur.

Afd. Brabant-België.
30 okt. Dialezing over Madagascar 

(deel 2) door EHoste.
27 nov. Dialezing over Thailand, een 

volk met een glimlach door 
F.van Luyten.

18 dec. Jaaroverzicht met dia’s.
Plaats: Horteco, de Bavaylei 
119 Vilvoorde. Aanvang 20.00
uur.

Afd. Delfzijl e.o.
5 nov. Keizer houdt een lezing over

zijn reis naar Amerika.
3 dec. Vaststellen jaarprogramma.

Plaats: Groene Weide, Snel- 
gersmastraat 15, Appingedam. 
Aanvang 19.30 uur.

7 okt. Dialezing over Zuid Afrika 
door de heer de Jonge.

4 nov. Jaarprogramma en uitslag 
zaaiwedstrijd.

2 dec. Dia’s en een praatje over Cura- 
cao door Lida van Hemel. 
Plaats: Zaal Muller, de Palz 7, 
Beilen.

Afd. Eindhoven.
5 okt. Dialezing over Sempervivum

doorJ.Huyssoon.
2 nov. Dia en/of Fotoavond.
7 dec. Evolutie, deel 2 door

JJagerszky.
Plaats: ”De Leeuw”, Provincia- 
leweg 102, Veldhoven. Aan
vang 20.00 uur

Afd. Flevozoom.
19 okt. Eigen avond.
16 nov. Wim Alsemgeest met ???
21 dec. Jaarvergadering met traditio

nele quiz.
Plaats: Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Har
derwijk. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Gooi- en Eemland.
8 okt. Lezing Hr. H. de Looze.
12 nov. Lezing Hr. H. Rubingh.
10 dec. Lezing Hr. W. van Alsemgeest

over Thelocactussen.
Plaats: Grote zaal van de 
Goede Herderker, Simon Ste- 
vinweg 146, ingang Lieve de 
Keylaan te Hilversum. Aan
vang 20.00 uur.

Afd. Gouda e.o.
Afd. Dordrecht e.o.

8 okt. Lezing onder voorbehoud.
12 nov. Dia’s van de leden.
10 dec. Slotavond met lezing door

F.Noltee.
Plaats: De Christelijke MTS, 
Prof.Waterinklaan 45, Dor
drecht. Aanvang 19.30 uur.

15 okt. Praat en ruilavond.
19 nov. Cites en opsporing, mede met 

betrekking tot cactussen en 
vetplanten, door J.van Dalen.

10 dec. Eindejaarsavond.
Plaats: ” ’t Brandpunt” Turf
markt 58.Gouda. Aanvang 
20.00 uur.
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Afd. 's Gravenhage e.o. Afd. Rotterdam e.o.
22 okt. De opbouw van een cactusver

zameling door G.Linssen.
26 nov. Dia’s uit eigen verzameling

door Johan de Vries.
17 dec. Feestavond met bekendmaking

winnaar plant van de maand. 
Plaats: Grote zaal sporthal 
"Zuidhaghe”, Melis Stokelaan 
1201, Den Haag. Aanvang 
20.00 uur.

26 okt. Lezing "Cactussen en Vetplan
ten algemeen” door S.K.Bra- 
venboer.

30 nov. Lezing "Vetplanten Algemeen"
door F.Noltee.

21 dec. Bingo.
Plaats: bovenzaal van het Wijk- 
gebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Groningen. Afd. Tilburg.
15 okt. Lezing door de hr de Looze.
19 nov. Lezing over de Amerikareis

van de heer Keizer en de heer 
van Veen.

17 dec. Jaarvergadering.
Plaats: Zaal van de buurt- en 
speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72 te Gro
ningen. Aanvang 19.30 uur.

12 okt. Lezing Hr. H. de Looze over
het zuidwesten van de V.S. deel 
1.

9 nov. Thema avond.
14 dec. Jaarvergadering.

Plaats: Kasteelhoeve, Hasselt- 
straat 256, Tilburg. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Utrecht e.o.
Afd. Den Helder e.o. 8 okt. Lezing over Mesems door Aat

10 okt. Lezing over Zuid Afrika door
J.de Jonge.

14 nov. Lezing door D.Abbenes.
Plaats: Kantine van de Milieu
dienst, Soembastraat 83, Den 
Helder. Aanvang 13.45 uur.

de Vries en Kees van de Lin
den.

12 nov. Lezing over Thelocactussen
door Willem Alsemgeest.

10 dec. Lezing over plantenfysiologie.
Plaats: Buurthuis Ravelijn, 
H.Graaflandstraat 2a, Utrecht.

Afd. Hoeksche Waard. Aanvang 20.00 uur.

8 okt. Serie ”van Aloë tot Welwi- Afd. Voorne-Putten en Rozenburg.
senia ucei 4, uooi jan iviag- 
nin.

12 nov. Lezingen ”Cactusleven” en ”de
Turbinicarpus” door de heer 
Beukelaars.

10 dec. Volgens traditie verzorgd door
het Natuur Educatief Cen
trum.
Plaats: Natuur Educatief Cen
trum bij de Rijkshaven in 
Numansdorp. Aanvang 20.00 
uur.

12 okt. "Een bezoek aan de Floriade”
door Leen Stolk.

9 nov. "Rondgang dozijn eigen verza
meling" door Peter van de 
Weerd.

14 dec. Dialezing door Johan de Vries.
Plaats: Het Trefpunt, 
Burg.v.d.Blinklaan 5 te Vier- 
polders. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Usselstreek
30 okt. Lezing Hr. W. van Alsemgeest

over ThelocactussenAfd. Nijmegen.
74 6 okt.

Zaaiwedstrijd.
3 nov. Lezing door de heer W.Alsem-

geest.
1 dec. Interne Sprekers.

Plaats: Opleidingscentrum ’t
Vanck, Energieweg 19, Nijme
gen. Aanvang 20.00 uur.

27 nov. Lezing Hr. Braamhaar.
18 dec. Jaarvergadering.

Plaats: Bedrijfscantine van 
Autodistribution van Rijn, 
Manegestraat 1, Deventer.
Aanvang 20.00 uur.

J.de


Afd. Zeeland. Afd. Leuchtenbergia.
30 okt. Onderlinge ruilbeurs en terug

blik op de Floriade.
20 nov. Dia’s van eigen leden en dis

cussie over winterverzorging. 
Plaats: Thomaskapel aan de 
Vrijlandstraat, Middelburg. 
Aanvang 19.30 uur.

16 okt. Over Noto’s en Gymno’s.
18 dec. Lezing "Mexico 2000” door

W.Dams.
Plaats: Dienstencentrum, 
Schoolstraat 44, Schilde. Aan
vang 20.00 uur.

Afd. Zuid-Limburg.
6 okt. Vakantie- dia’s en foto’s.Praat-

avond en Loterij.
3 nov. Lezing "Chili en zijn CEPIA-

NOA’S door A.Goossens. 
Plaats: Gemeenschapshuis, 
Hoofdstraat 12, Schimmert. 
Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zwolle.
22 okt. De traditionele "Vaassense

Avond”
26 nov. Lezing over tuinarchitectuur.
17 dec. Lezing doorJ.Hovens uit Lot-

tum. 
Plaats: Centrum voor Tuin- 
bouwonderwijs, Prinses Mar- 
grietstraat 2, Zwolle. Aanvang 
19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

Aylostera.
9 okt. Rebutia.

13 nov. Parodia’s, deel 2.
11 dec. Zaai-en Diawedstrijd.

Plaats: Refter van de Stads
school Vredeplein te Aalst. 
Aanvang 20.00 uur

Cactusweelde Noorderkempen.

1994
16 juni

15 okt. Dialezing ”Nevada - Utah” 
door F.Lampo.

19 nov. Dialezing "Mengelmoes” door 
J.van Ursel.

17 dec. Dia’s van eigen leden, bespre
king activiteiten 1993.
Plaats: lokaal "Vogelzang”, 
Miksebaan 25, Brasschaat.
Aanvang 20.00 uur.

Evenementenkalender
1992 
t/m 11 oktober 
21-25 okt

24 okt.

31 okt.

31 okt.

27 nov.

FLORIADE
Breda Flora, grote bloemen
tentoonstelling in de Grote 
Kerk te Breda. Info bij Mevr 
Weller 076-714210.
Themadag "Mexicaanse Suc
culenten” in het dorpshuis te ’s 
Gravenwezel (Schilde - Belgie) 
onder auspiciën van het 
Samenwerkingsverband 
Vlaamse en Nederlandse Cac
tusverenigingen.
Najaarsvergadering van Succu
lenta te Bennekom. Info in het 
augustusnummer.
Boekenmarkt rondom de 
najaarsvergadering. Info in het 
oktobernummer.
t/m 6 dec VIVOKA 92 show 
van vissen, vogels en cactussen 
in de Vleeshal te Middelburg. 
Inl. bij de afd.secr.

1993
18febr. Sluitingsdatum wedstrijd

Wenskaart van de afd. Brabant 
Belgie. Info in het augustus 
nummer.

3 april Voorjaarsvergadering van Suc
culenta in de Cantharel te 
Ugchelen. Gevolgd door geza
menlijke maaltijd en lezing Dr 
Alfred Lau. Nadere medede
lingen volgen.

15 mei Goudse Cactusbeurs. Nadere
mededelingen volgen.

75e verjaardag van de vereni
ging SUCCULENTA.
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De eerste zaailing

je raakt ontroerd en gefrustreerd 
omdat zo’n nietig dingje leert 
dat waarde niet bestaat uit veel 
nee zeker niet, integendeel 
’t is vaak iets nietigs in het leven 
dat ons de meeste vreugd kan geven.

Uit het gedicht EERSTE KWEEK van J. van Haef- 
ten in ’t SUCCELTJE van juni 1992.

Evenementen

BOEKENMARKT NAJAARSVERGADERING 
GEPROLONGEERD
Zonder overdrijving durft ondergetekende te 
stellen, dat de najaarsvergadering van 1991 een 
van de meest geanimeerde najaarsvergaderingen 
was, die hij heeft meegemaakt. Nu kwam dit niet 
per definitie door de tweedehands boekenmarkt, 
die toen voor het eerst is georganiseerd, maar 
juist ook door de uitleg van de Floriade organisa
tie en de aankondiging van de vernieuwing van 
ons tijdschrift.
Deze drie extra activiteiten maakten de vergade
ring een stuk levendiger en dat is ook juist doel 
van het bestuur. Reden genoeg om ook op de 
komende najaarsvergadering opnieuw een twee
dehands boekenmarkt te organiseren. Sterker 
nog, de boekenmarkt wordt uitgebreid met de 
verkoop van nieuwe boeken. De firma "Natuur 
en Boek”, een van de vaste adverteerders, is hier
voor uitgenodigd. Zij zullen zorgen voor een 6 
meter brede uitstalling van nieuwe boekwerken 
over succulente planten.
Ook kan ieder lid van Succulenta eigen tweede
hands boeken ter verkoop aanbieden of door 
ondergetekende laten verkopen.
In verband met de beschikbare ruimte dient U 
zich vooraf bij mij te melden.
W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.
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'Themadag Mexicaanse Succulenten’

Tot onze grote spijt is er bij het ter perse gaan van 
dit nummer nog geen verdere informatie over 
deze, op 24 oktober te organiseren, dag. Leden, 
die deze bijeenkomst willen bezoeken, kunnen 
een briefkaartje sturen naar het secretariaat. Het 
programma en mogelijk verdere gegevens zullen 
dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

VRAAG
EN 

^^AANBOD

Opgaven voor nr. 6 van 1992 moeten vóór 5 
november bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.laan 
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 wor
den opgenomen.

Te koop: (ook ruilen), wegens plaatsgebrek, de 
volgende grote, 1 m -1,5 m, planten: Zamia Bra- 
dleyi (bloeit permanent), Dracena draco (uit 
zaad, Bursera fagarioides (importplant Mexico), 
Pachypodium lea 11 ii saundersii (bloeibaar met 
witte bloemen, twee stuks, zaailingen (Engeland), 
Nolina recurvata (een bloeibare importplant en 
een uit zaad gekweekte plant). C. v.d. Wouw, 
Maricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst. Tel. 
077-662350.

Gevraagd: Om mijn verzameling van Succu
lenta’s te completeren mis ik alleen nog Succu
lenta nr. 12 van 1963. Wie kan mij daar, uiteraard 
tegen vergoeding, aan helpen? W.M. de Boer, 
Ruimtevaartlaan 39, 9602 ZB Hoogezand. Tel. 
05980-23841.

Te koop aangeboden: Succulenta Jaargangen 
1977 t/m 1990, in één koop ƒ 100,—. D. Visser. Tel. 
03435-71943.

Te koop aangeboden: 1). Broeikas lang 5,80 m, 
breed 1.80 m. Uitvoering aluminium profiel, 
compleet met twee tabletten. Model zadeldak met 
schuifdeur voor plaatsing tegen een muur of 
garage. Met 1 tablet van 90 cm breed en 1 tablet 
van 40 cm breed. Gevelkachel voor de verwar
ming is eveneens inbegrepen. 2). De nog reste
rende verzameling planten. Telefonische info 
085-450839. B.M.J. van Os,Josef Israelslaan 40, 
6813 JE Arnhem.

Te koop: wegens ruimtegebrek, ged. cactusverza
meling. Das Kakteenlexikon (Backeberg) ƒ 50,—. 
Succ. jaarg. 1974 nr. 4 ontbreekt, 1977,1978, 
1979 nr. 1 t/m 4, 1981 nr. 1. Per jaarg. ƒ 7,50, losse 
nrs. ƒ 0,60. E.H. Strating, Vaartweg 26, 8311 AA 
Espel. Tel. 05278-1495.



gii, Echinocactus horizontalonius, Astrophytum capri- 
corne en Encephalocarpus strobiliformis.
Nr. 4 supplement. Dit gaat in op de inspannin
gen die worden verricht om de succulente plan
ten in de natuur te laten voortbestaan. Een 
overzicht wordt gegeven van wat in de verschil
lende landen wordt ondernomen. CITES wordt 
uitgelegd. Een Engelse en Italiaanse versie van de 
IOS Code of Conduct. 

uitermate interessant artikel van Jonkers over de 
Asclepiadaceae in Oman; van de 26 soorten en 
variëteiten zijn er 17 succulent. Tot slot volgt een 
kort artikel over Hoya globulosa.

Cactaceas y suculentas Mexicanas 36 (1991)
Nr. 1. Galvan en Gonzalez berichten over de aga
ven in de staat Durango. Ullrich zet uiteen dat 
Furcraea niet de oudste naam is voor dat geslacht, 
maar Funium. Hij stelt evenwel voor Furcraea op 
te nemen in de lijst van nomina conservanda. 
Een in memoriam Dudley Gold. Flores en Reyes 
geven karakteristieken van de commerciële teelt 
van Yucca schidigera. Gonzalez geeft de typificatie 
van Manfredaguerrerensis. Flores et al. beschou
wen de commerciële kanten van Escontria chio- 
tilla.
Nr. 2. Moran en Uhl geven de nieuwbeschrijving 
van Villadia patula. Ullrich bespreekt het 
furcraea-longaevacomplex. Meyran verhaalt de 
levensloop van Dudley Gold. Meyran gaat in op 
de succulente vegetatie in ravijnen in het noord
oosten van Querétaro. Chazaro en Viveros 
beschrijven de kenmerken van Sedum nussbaume- 
rianum.
Nr. 3. Moran beschrijft Echeveria olivacea, een 
nieuwe soort uit Oaxaca. Ullrich vervolgt zijn 
artikel over het furcraea-longaevacomplex. Mey
ran geeft de nieuwbeschrijving van Mammillaria 
tepexicensis uit het Mixteca-gebied in Oaxaca.
Het veldnummer van deze soort is FO 177. Trini- 
dad bestudeerde welke succulenten op het menu 
van enkele diersoorten staan, die leven in Tula, 
Tamaulipas. Lomeli geeft de verspreiding van 
Disocactus ramulosus in Mexico.
Nr. 4. Sanchez bericht over een antagonistische 
relatie tussen een gras en een cactus. Barrios en 
Fernandez beschrijven de Pyrolaceae gevonden in 
Querétaro. Ullrich besluit zijn artikel over het 
complex Furcraea longaeva. Salcedo en Arreola 
gaan in op de massacultuur van Stenocereus quere- 
taroensis. Meyran geeft de nieuwbeschrijving van 
Sedum ocuilense.
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Hoya-nieuwsbrief 8
Op de voorplaat een afbeelding van Caralluma flava.
R. van Donkelaar en Jannink berichten over hun 
bezoek aan Java en het onderzoeken aldaar van 
de inheemse hoya’s en dischidia’s. Het grootste 
deel van deze nieuwsbrief wordt gevuld met een



EPITHELANTHA’S
Jan Jaap de Morree

Epithelantha's vormen samen maar een 

klein geslacht en zijn alle stuk voor stuk 

ook maar kleine planten. Dus verzame

laars die uit zijn op het bezit van com

plete geslachten en hen die 

ruimtegebrek hebben: hier is weer een 

specialisme van geringe omvang.

Na de vondst van Epithelantha micromeris 
door Engelmann, beschrijft Backeberg nog 
twee soorten met de nodige variëteiten. Dit 
zijn E. pachyrhiza en E. polycephala. Backe
berg beschrijft de variëteiten densispina, 
greggii, rufispina en unguispina onder E. 
micromeris. E. pachyrhiza heeft een variëteit 
elongata.
In zaadlijsten worden nogal wat soorten 
aangeboden, maar dat is weer terwille van 
de commercie. In de IOS en CITES-lijsten 
komt een plant voor met de naam E. bokei 
die nog niet officieel erkend is, maar wel in 
verzamelingen circuleert.
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Vertederend
In de natuur zijn het meestal dichtbe- 
doornde witte solitaire plantjes, die door 
de lokale bevolking worden aangeduid als 
geitekeutels of hertekeutels. De bedoorningEpithelantha polycephala



Epithelantha 
micromeris

Foto's van de schrijver

is kort en bedekt het hele plantelichaam. De 
bloemen zijn niet schokkend, maar toch 
hebben de kleine witte, roze of crèmekleu
rige bloempjes iets vertederends. De illu
straties geven een indruk van de vorm van 
planten uit dit geslacht.
De foto hierboven is van E.micromeris met 
een bruinige bedoorning en crèmekleurige 
bloempjes. Op de foto is te zien dat tussen 
de bedoorning in de top wollig pluis aan
wezig is. Bij oudere planten zijn de doorns 
in de topregio aanzienlijk langer en zamelt 
zich veel wol op ter bescherming van de 
bloemknoppen. Door gieten of door blazen 
verdwijnt die wol echter of wordt minder 

mooi. Grotere planten gaan in cultuur aan 
de basis spruiten, maar in de natuur komen 
ze meestal solitair voor.
De foto hieronder toont E. micromeris var. 
unguispina (met naaldvormige doorns). 
Deze vorm heeft stevige, enigszins gebogen 
middendoorns met een zwarte top, die van 
de plant afstaan. Tussen de witte schedel- 
wol verschijnen roze bloempjes. De oudere 
planten spruiten aanzienlijk aan de basis. 
De foto op de vorige bladzijde toont E. poly- 
cephala, een geënt exemplaar uit de verza
meling van de heer Rubingh. Polycephala 
betekent veelkoppig en de plant vormt gro
tere groepen met smalle leden. In tegenstel-

Epithelantha 
micromeris 
unguispina
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ling tot de voornoemde planten staan de 
grauwe doorntjes meer van het plantelich- 
aam af.

Wonderlijk
E. pachyrhiza kan ik u niet op een zinvolle 
foto tonen omdat ik daarvan slechts kleine 
zaailingen bezit van de aanbieding van het 
clichéfonds 1991. Ooit heb ik deze wonder
lijke plantjes gezien in de collectie van de 
gebroeders De Herdt. De planten hebben 
een dikke wortel (pachy-rhiza), waaraan 
een uiterst dun stengeltje ontspringt (door
snee 2 mm). Na een tweetal centimeters ver

dikt de stengel zich tot een wit bolletje. De 
groeiwijze lijkt daarmee op Turbinicarpus 
subterraneus var. zaragosae.
Zaaien van epithelantha’s levert geen ono
verkomelijke problemen op. De plantjes 
groeien weliswaar langzaam, maar gestaag. 
Ze behoeven niet te worden geënt als ze in 
een mineraalrijk grondmengsel worden 
gekweekt en niet te nat worden gehouden.

NOPALEA INAPERTA
Jan Essers

In Midden-Amerika komt een groep 

schijfopuntia's voor met merkwaardig 

gevormde bloemen: Nopalea. Het blijkt 

dat deze grote planten ook in onze kas

sen in bloei zijn te krijgen.
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Nopalea inaperta 
Foto van de schrijver



Ik bezit deze opuntia (want daar hoort hij 
volgens de moderne indeling bij) sinds 
enige jaren. Hij staat in mijn kas al enige 
jaren in de volle grond, waarin wat löss zit 
verwerkt. Hij groeit voorspoedig en heeft 
een centrale stam waaraan lange, lancetvor
mige leden verschijnen. De kleur is licht
groen. De areolen zijn weinig bedoornd en 
hebben eerst weinig, maar later meer 
glochiden.
De plant laat ’s winters nogal wat leden val
len en staat er dan met zijn hoogte van 1,70 
m wat troosteloos bij. In de kas is het ’s win
ters ongeveer 4-6 °C, wat de plant kennelijk 
goed verdraagt. Afgelopen jaar werden er 
in ieder geval twee bloemen geproduceerd. 
Toen wist ik nog niet veel van nopalea’s af 
en dook dus in de boeken. De bloem 
opende zich namelijk niet en leek op een 
drietrapsraket: eenderde vruchtbeginsel, 

eenderde gesloten bloembladeren en een
derde meeldraden en stamper. De lengte is 
ongeveer 4,5 cm. Wat mijn nieuwsgierig
heid wekte, was het gesloten blijven van de 
bloemen.
Backeberg noemt alleen „aufgerichtete und 
zusammenschliessende Hüllblatter” en 
zwijgt er verder over. Haage vermeldt bij 
het geslacht: „Hüllblatter zusammen- 
schliessend”. Doch bij de Nopalea inaperta 
vermeldt hij expliciet „Ongeopend 
bloeiende Nopalea”. Kennelijk is de geslo
ten bloeiwijze normaal bij deze planten. 
Nopalea, waarvan tien soorten zijn beschre
ven komt voor in Midden-Amerika, van 
Mexico tot Panama.

Literatuur
Backeb.erg, C. - Das Kakteenlexikon, 302-303 
Haage, W. - Kakteen von A bis Z, 505-507

DE STRIJD OM HET WATER
Aat van Uijen

Woestijnen zijn gebieden die per defini

tie aan slechts weinig levensvormen een 

bestaan kunnen bieden. In streken waar 

echter nog wel een beetje water kan 

doordringen, hoe minimaal ook, komt de 

woestijn tot leven en vertoont juist daar 

de meest bonte verschijningsvormen.

Tot de opvallendste vertegenwoordigers 
van de flora van halfwoestijnen - want dat 
zijn succulentengebieden eigenlijk - beho
ren de cactussen. Om zich in die gebieden 
te kunnen handhaven hebben ze in de loop 
van hun relatief nog kortdurende evolutie 
een aantal bijzondere eigenschappen ont
wikkeld waaraan zijn tevens hun bizarre 
uiterlijk en woeste schoonheid ontlenen. 
Uit stripverhalen kent men het beeld van de 
door de woestijn dwalende cowboy die om 
zijn dorst te lessen het topje van een grote 
kogelcactus afhakt waarna hij zich laaft aan 
het in de plant aanwezige water.
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Inderdaad kunnen cactussen grote hoeveel
heden water opslaan om lange periodes 
van droogte te overbruggen. Het water 
wordt opgeslagen in een speciaal weefsel 
dat uit grote dunwandige cellen bestaat. Dit 
weefsel geeft het binnenste van de cactus 
een sponsachtig uiterlijk.
In het groeiseizoen kan een cactus voor 
90% uit water bestaan. De vloeistof die zich 
in de cellen bevindt is echter bitter en slij
merig door het hoge gehalte aan opgeloste 
stoffen en daardoor vrijwel ondrinkbaar.

Verdamping
Het grootste gevaar dat planten in de woes
tijn te duchten hebben, is verlies van het 
met veel moeite opgenomen water. Om ver
damping via de opperhuid tegen te gaan, 
vormt de plant daar een dikke bescher
mende laag overheen en daar bovenop nog 
een waslaag. De effectiviteit hiervan kan 
makkelijk worden aangetoond met een 
experiment met een opuntia, de bekende 
schijfcactus. Als de beschermende laag van 
een afgesneden opuntiaschijf wordt verwij
derd, is deze daarna binnen een dag ver
schrompeld, terwijl een losse schijf die 
verder intact wordt gelaten, nog enkele 
maanden in leven blijft. De waslaag houdt 
de verdamping dus voor het grootste deel 
tegen. De enige manier waarop nog water
damp aan de plant kan ontsnappen, is via 
de huidmondjes.
Cactussen hebben het aantal huidmondjes 
dan ook flink teruggebracht, tot ongeveer 
15-18 per vierkante millimeter, terwijl we 
bij normale planten gemiddeld zo’n 200 
huidmondjes op dit oppervlakje vinden. 
Zoals bij gewone planten aan de onderzijde 
van het blad meer huidmondjes aanwezig 
zijn dan aan de bovenzijde, kan ook bij cac
tussen de verdeling van de huidmondjes 
een rol spelen. De saguaro (Carnegiea 
gigantea) uit Arizona heeft minder huid
mondjes aan de zuidzijde - die meer zon 

vangt - dan aan de noordzijde. Omdat 
huidmondjes nodig zijn voor de opname 
van koolzuur en zuurstof, kan de plant het 
zich evenwel niet permitteren het helemaal 
zonder te stellen.
Een verdere maatregel om verdamping van 
water dan nog te beperken is het zo klein 
mogelijk houden van het oppervlak van de 
opperhuid. De takken van kandelabercac- 
tussen hebben een cilindervorm en veel van 
de kleinere soorten zijn kogelrond, aange
zien een bol de meest gunstige verhouding 
van volume tot oppervlakte heeft. Een bol- 
cactus met een gewicht van 120 kilo heeft 
een oppervlak van slechts 1 m2.
Daar verdamping vooral via de bladeren 
plaatsvindt, hebben de meeste cactussen in 
de loop van de evolutie hun bladeren ‘aan 
de wilgen gehangen’. Bij die soorten die 
nog wel bladeren dragen, zijn deze beperkt 
in grootte en aantal. Bovendien worden ze 
ook als wateropslagplaats gebruikt. Het 
chlorophyl dat voor de fotosynthese van de 
plant zorg draagt, bevindt zich bij gebrek 
aan bladeren bij cactussen in de buitenste 
huidlaag van de stam.

Hitte
Een tweede bedreiging waar de cactus aan 
bloot staat, is oververhitting. De meeste 
planten - ook de tropische - overleven tem
peraturen boven 55°C niet. Cactussen zijn 
echter meer hittebestendig. In het binnen
ste van een cactus kan de temperatuur op 
het heetst van de dag flink oplopen. In 
schijven van opuntia’s is een temperatuur 
van 50 °C gemeten, bij een luchttempera
tuur van 43 °C. Veel planten kunnen hun 
temperatuur reguleren dor middel van ver
damping, een soort zweten als het ware. 
Cactussen kunnen zich deze verspilling van 
water natuurlijk niet veroorloven en moe
ten dan ook naar andere middelen grijpen. 
Dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen 
van een kurklaag aan de voet van de plant



Wol, zoals bij deze Encephalo- 
carpus strobiliformis, is een 
goede bescherming tegen 
licht en uitdroging

Foto S. Kooij

Deze Melocactus ernestii is met zijn doorns goed beschermd tegen veel natuurlijke belagers. 
Foto J. Hovens



als isolatie tegen de gloeiend hete bodem. 
Ook haren en doorns dienen als isolatie en 
kunnen - doordat ze licht van kleur zijn - 
een deel van het zonlicht reflecteren. Som
mige opuntia’s groeien zodanig, dat de 
schijven met hun smalle zijkanten op het 
zuiden gericht staan, zodat nooit het volle 
oppervlak van de schijven door de zon 
wordt beschenen. De verkleining van het 
(zonbeschenen) oppervlak is dus eveneens 
van nut om oververhitting zoveel mogelijk 
tegen te gaan.
Daarnaast zijn cactussen in het bezit van 
ribben, die ongeveer op dezelfde manier 

werken als de koelribben van een carbura
teur. Het mooiste voorbeeld hiervan ver
toont echinofossulocactus, een bolcactus 
die tot 100 ribben kan hebben bij een door
snee van zo’n 15 cm. Dit lijkt op het eerste 
gezicht een tegenstrijdige situatie, want 
deze ribben vergroten immers het verdam
pend oppervlak, terwijl dit door de bol
vorm juist zo klein mogelijk werd 
gehouden. Maar tussen die ribben en de 
vaak aanwezige beharing en bedoorning 
van de cactus kan echter een stagnerende 
luchtlaag ontstaan waarin geen luchtstro
ming langs de opperhuid plaatsvindt. Het

De 'papierdoorns' en de vorm 
van de tuberkels van Leuch- 
tenbergia principis geven de 
plant een grasachtig uiterlijk

FotoT. Neutelings



uiteindelijke effect is dat de verdamping 
toch weer wordt beperkt en een aan de 
plaatselijke omstandigheden aangepast 
evenwicht tussen koeling en verdamping 
ontstaat.

Doorns
Het opvallendste kenmerk van cactussen 
wordt gevormd door de doorns. Deze heb
ben meerdere functies, waarvan de meest 
voor de hand liggende de bescherming 
tegen vraat door dieren is. Doorns die in 
extreme gevallen wel tot 15 cm lang kunnen 
worden, schrikken de meeste planteneters 
wel af, en ook zeer fijne doorns voorzien 
van microscopische weerhaken maken cac
tussen een onverteerbare hap. Maar doorns 
en haren kunnen voor de plant ook een 
middel zijn om zich in de omgeving 
onzichtbaar te maken, door middel van 
camouflage. Dit kan worden bereikt door 
doorns die het uiterlijk hebben van dor 
gras. De afweerfunctie is dan verloren 
gegaan, maar de plant is in een prairie 
moeilijker te vinden.
Niet alleen dienen haren en doorns als iso
latie en voorkomen vochtverlies, ook kun
nen sommige cactussen water opnemen via 
de doorns. Dit is vooral van belang in die 
gebieden waar vrijwel geen regen valt, maar 
waar wel vaak een hoge luchtvochtigheid 
heerst. Bijvoorbeeld de kustwoestijn van 
Peni en Chili, die qua regenval tot de 
droogste gebieden ter wereld behoort, 
maar die wel een groot deel van het jaar 
wordt bedekt door nevels die uit zee op 
komen trekken. De waterdamp die op de 
doorns condenseert wordt opgezogen en 
toegevoegd aan de watervoorraad van de 
plant. Bij sommige soorten zijn de doorns 
omlaag gericht. Als er dan water op de 
doorns condenseert, vloeit dit af naar de 
doornpunt waar zich druppels vormen. 
Uiteindelijk vallen deze druppels op de 
grond, waarna het water kan worden opge

nomen door het wortelstelsel, dat zich vlak 
onder het aardoppervlak bevindt.

CAM-stofwisseling
Door de huidmondjes neemt de plant kool
zuur op, maar verliest hiermee ook water. 
Dit brengt ons op een belangrijke aanpas
sing van cactussen aan de droogte die zich 
normaal aan het oog onttrekt. Slechts met 
behulp van de biochemie kan deze manier 
van de cactus om zich tegen de droogte te 
beschermen, worden aangetoond. Door 
een aanpassing van de stofwisseling van de 
plant is deze in staat om zijn huidmondjes 
’s nachts te openen in plaats van overdag, 
zoals normale planten dat doen. Dit heeft 
als voordeel dat er minder waterdamp ver
loren gaat, omdat het dan minder warm is. 
’s Nachts vindt - bij gebrek aan licht - echter 
geen fotosynthese plaats, zodat de plant het 
door de huidmondjes opgenomen koolzuur 
niet voor de stofwisseling kan gebruiken. 
Het wordt dan tijdelijk opgeslagen in zuren 
zoals appelzuur en citroenzuur. Pas als het 
weer licht is, wordt het koolzuur vrijge
maakt uit die zuren en kan dan voor de 
fotosynthese worden gebruikt (CAM- 
stofwisseling). Reeds de oude Romeinen 
hadden opgemerkt dat, als je een plant die 
er een dergelijke stofwisseling op na houdt 
opeet, hij ’s morgens duidelijk zuurder 
smaakt dan ’s avonds.
Deze aanpassing van het plantemetabo- 
lisme werkt het beste als er grote verschillen 
tussen de dag- en de nachttemperatuur 
bestaan. Juist in de woestijn is dit het geval. 
Overdag lopen de temperaturen hoog op, 
maar ’s nachts kunnen deze, door de sterke 
uitstraling bij wolkenloze hemel, onder het 
vriespunt dalen.

Bergen en oerwouden
Cactussen beschikken dus over tal van 
eigenschappen die ze bijzonder geschikt 
maken voor het leven in woestijnachtige
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gebieden. Maar hun unieke eigenschappen 
hebben de cactussen bovendien in staat 
gesteld om zich aan te passen aan het leven 
in andere gebieden met extreme leefom
standigheden. In feite komen de meeste 
cactussoorten voor in streken die je 
bepaald geen woestijn kunt noemen. 
Gemeenschappelijk kenmerk van deze 
gebieden is, dat zij lange droge periodes 
kennen. Deze worden met meer of mindere 
regelmaat afgewisseld met korte periodes 
waarin water, in wat voor vorm dan ook, 
beschikbaar is. Voorbeelden van dergelijke 
streken vinden we in sommige delen van 

het Andesgebergte. Tot op een hoogte van 
4300 meter kunnen hier cactussen voorko
men.
De beschermende opperhuid, doorns en 
haren stellen deze planten in staat het 
hoofd te bieden aan de intense U.V.- 
straling op deze hoogten en aan de extreme 
temperatuurschommelingen die hier 
optreden. Kan de temperatuur overdag tot 
boven 30 °C stijgen, ’s nachts treden tempe
raturen aan de grond op die tot -10 °C kun
nen dalen.
In het natte seizoen kunnen deze planten 
zelfs gedeeltelijk voor langere tijd onder-

Copiapoa cinerea albispina 
heeft een waslaag die 
bescherming tegen uitdroging 
biedt

foto F. Vandenbroeck



gesneeuwd raken. Dat ze hierbij niet bevrie
zen, komt onder andere doordat de in het 
celvocht opgeloste stoffen dit dikker maken, 
wat een vriespuntverlaging tot gevolg heeft. 
Verder is het al eerder vermelde feit dat de 
temperatuur in de plant een stuk hoger is 
dan die van de omgeving hier juist in het 
voordeel.
Dat dezelfde aanpassingen die cactussen 
geschikt maken voor het leven in het hoog
gebergte, deze planten ook succesvol heb
ben gemaakt in het koloniseren van het 
oerwoud lijkt op het eerste gezicht tegen
strijdig.
Maar de bekende kerstcactus (Schlumbergera 
truncata), afkomstig uit de Braziliaanse 
regenwouden, kan zich juist hier handha
ven door zijn vermogen zuinig met water 
om te gaan. De kerstcactus is namelijk een 

epifytisch plant, wat wil zeggen dat hij op 
bomen groeit waarop hij zich met zijn wor
tels vasthecht. Het is echter geen parasiet, 
de plant gebruikt de boom alleen als hecht- 
plaats. Epifyten zijn voor hun watervoorzie
ning afhankelijk van het regenwater dat 
snel van de stam van de boom afstroomt en 
kunnen alleen maar tijdens de meestal wel 
hevige, maar kort durende regenbuien 
water opnemen. De rest van de tijd - en dat 
kan lang zijn in het droge seizoen - staan ze 
dus ‘op een droogje’. Ze verkeren dan in 
vergelijkbare omstandigheden als hun 
familieleden die in woestijnen groeien. Ze 
zijn echter meer beschut tegen zonnestra
ling en veel soorten hebben dan ook hun 
beharing en bedoorning verloren.
Zo vormen cactussen een mooi voorbeeld 
van specialisatie die leidt tot veelzijdigheid.

De Pampa Yalguraz in Argenti
nië, een koud gebied waar 
toch nog cactussen voorko
men, zoals Pterocactus reticu
latus

FotoJ. Lambert



MAAK EENS EEN
KERST(CACTUS)KAART

Bert en Myriam Jonkers

Tegen het eind van het jaar zorgt de kerst- 
cactus voor welkome kleur op de venster
bank, in een tijd die doorgaans wordt 
gekenmerkt door somber weer. Speciaal 
voor Succulenta ontwierpen we een bor
duurpatroon in kruissteekjes, waarmee u of 
een handige huisgenoot tijdens die don
kere dagen zelf een kerstkaart kunt maken, 
nu eens niet met de gebruikelijke ballen en 
hulst, maar met een motief uit onze hobby. 
Het vervaardigen van deze persoonlijke 
kaart vergt beslist niet veel tijd.

Benodigdheden
- lapje kaaslinnen van 14,5 x 9,5 cm, met 11 
weefseldraden/cm
- DMC-garen (voor kleurnummers zie 
patroontekening)
- passepartoutkaart met ovale opening van 
11,3 x 7,5 cm (in verschillende kleuren en 
maten te koop in handwerkzaken)

- plakstift
- een witte kaart van 14,5 x 10 cm (bij 
gebruik van een gekleurde passepartout
kaart)

Werkwijze
- Maak de kruis- en stiksteken met twee 
draadjes splijtgaren over twee weefseldra- 
den.
- Borduur vanuit het midden (dit is aange
geven met pijltjes). Lijm het borduurwerk 
achter het venster.
- Plak de witte kaart achter het werkje 
(alleen bij een gekleurde passepartout
kaart); lijm op de kaart!
- Nu afdekflap plakken.

Indien u moeite hebt met het lezen van het 
patroon, kan gemakkelijk een vergroting 
worden gemaakt met een fotokopieer
apparaat. Bij gebruik van fijner kaaslinnen



dan hierboven aangegeven, wordt een klei
ner motief verkregen. Houd er rekening 
mee dat dan een kaart met kleiner passe- 
partout nodig is.
De kleuren kunnen uiteraard naar believen 
worden gekozen. Meer rode kleuren levert 
een andere hybride, met gele garens kan de 
cultivar ‘Gold Charm’ worden ‘gekweekt’ 
(voor ideeën zie bijvoorbeeld Succulenta 
66: 76-77,1987).

Veel genoegen bij het borduren!

Borduurpatroon voor de kerstkaart, op de vorige bladzijde het resultaat Illustraties van de schrijvers
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ANACAMPSEROS ALSTONII
Cor Bakelaar en Frans Noltee

Tot de vele plantefamilies die succulente 

vertegenwoordigers kennen, horen de 

Portulacaceae. Anacampseros is waar

schijnlijk het bekendste geslacht uit die 

groep.
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Al bijna een eeuw lang is Anacampseros alsto
nii een van de meest geliefde anacampse- 
rossoorten. De landmeter G. Alston vond 
in 1899 het eerste exemplaar bij Honde- 
klipbaai in Zuid-Afrika (Namaqualand) en 
de soort werd in 1903 beschreven door 
Schoenland. (Er is overigens nog een 
andere Alston naar wie succulenten zijn 
genoemd en wel kapitein A. Alston, die 
omstreeks dezelfde tijd Trichocaulon alstonii 
ontdekte).
Door zijn zeer kenmerkende uiterlijk kan 
de plant met geen enkele andere worden 
verward. De afbeeldingen maken een uit
voerige beschrijving naar ons idee dan ook 
overbodig.
De stam van A. alstonii bestaat uit een omge
keerde kegel met een platte bovenkant die 
bij zeer oude exemplaren een doorsnee van 
8-10 cm kan bereiken. Hieraan ontspruiten 
takjes die in de natuur 2-5 mm lang wor
den. In cultuur zijn ze aanmerkelijk langer 
(2-3 cm). Deze takjes zijn zo’n 2 mm dik en 

onvertakt. Heel oude planten hebben er wel 
300 tot 500. De bladeren zijn tot zeer kleine 
schubben gereduceerd, die in vijf rechte 
rijen staan en door papierachtige steun- 
blaadjes (stipulae) tegen uitdroging worden 
beschermd. Onder droge omstandigheden 
trekt de plant in de natuur zich in de grond 
terug, zodat alleen nog de toppen van de 
takjes te zien zijn (zie afbeelding).
De alleenstaande bloemen zijn naar ver
houding zeer groot. Ze hebben een door
snee van ongeveer 3 cm en zijn daarmee de 
grootste uit het geslacht. Het grote aantal 
meeldraden - 60 tot 80 - is voor anacamp
seros eveneens een record. De bloemkleur 
is wit. Althans zo staat het in alle boeken en 
groot was dan ook de verbazing toen een 
aantal jaren terug plotseling roodbloeiende 
exemplaren opdoken.
Het verspreidingsgebied ligt in het noord
westen van de Kaapprovincie en het aan
grenzende deel van Namibië. De afstand 
van de kust tot aan Pofadder - voorzover 
ons bekend de meest landinwaarts gelegen 
groeiplaats - is bijna 300 km. De groeiom- 
standigheden in zo’n groot gebied verto
nen nogal wat verschillen en men zou op 
grond daarvan verwachten dat de soort in 
cultuur een grote flexibiliteit vertoont. In 
de praktijk blijkt dat toch tegen te vallen.

Weliswaar is het kweken van A. alstonii niet 
bijzonder moeilijk, maar men moet er wel 
de nodige zorg aan besteden. Het grond- 
mengsel, bij voorkeur met wat klei, moet 
goed doorlatend zijn zodat de plant niet te 
lang nat staat. De plant groeit erg lang
zaam, dus aan voedsel is er niet gauw 
gebrek. Verpotten hoeft dan ook alleen als 
de grond ‘verzuurt’ of anderszins niet meer 
zo fris is. Door de grond met grind af te



Anacampseros alstonii in de 
omgeving van Pofadder

Foto F. Noltee

dekken voorkomt men verkorsten van de 
bovenlaag en hoeft men ook wat minder 
vaak te gieten. Door op de schotel water te 
geven, blijft de bovenlaag bijna droog en is 
het gevaar voor rotten van de wortelknol 
aanmerkelijk kleiner. Een nadeel is wel dat 
afdekken met grind controle van de voch
tigheid van de grond veel moeilijker maakt. 
Veelal is er onder in de pot meer vocht dan 
het lijkt. Daarom liever een keer geen water 
geven dan één keer te veel. Tussen de 
steeltjes verzamelt zich gemakkelijk wat ver
dord materiaal dat lang nat kan blijven. 
Daarom moet men erg voorzichtig zijn met 
nevelen of water geven bovenop.
Zou er ondanks alle goede zorgen een rotte 
plek in de knol komen, dan zit er niets 
anders op dan die er uit te snijden. Het is 
aan te bevelen de snijwonden af te dekken 
met houtskoolpoeder of met Lac-balsam, 
een soort ‘zalf die veel wordt gebruikt om 
wonden bij bomen te behandelen. Is men 
er vroeg genoeg bij, dan is het resultaat 

■‘meer’ planten of liever gezegd één plant in 
meer stukken. Het is echter niet zo’n erg 
fijnzinnige methode van vermeerderen.

Zaaien is veel leuker. De plant is niet cleis- 
togaam, zoals vele andere soorten ana
campseros. Zaad winnen van één plant gaat 

wel, maar lukt zeker niet altijd. De moeilijk
heid is waarschijnlijk dat de soort maar 
zeer matig stuifmeel voortbrengt en de 
stempel slechts erg kort ontvankelijk is. In 
het begin staat de stempel toegevouwen en 
is dan waarschijnlijk nog niet rijp. Mogelijk 
heeft bestuiven pas effect als de stempel 
open staat. In ieder geval is het raadzaam 
elke bloem meermalen te bestuiven. Met 
een fijn gepunt stokje of dun penseeltje 
gaat dat heel goed. Bij koud en donker weer 
verbloeien de bloemen zonder open te 
gaan en is bestuiven dus niet zonder meer 
mogelijk. Het lijkt zeker de moeite waard 
de plant in zo’n geval met een ‘kunstzon’ 
van wat extra licht en warmte te voorzien. 
Het zaad blijft net als bij andere anacamp- 
serossoorten niet zo lang kiemkrachtig. 
Daarom kan het zaaien het best direct na 
het oogsten gebeuren. De plant bloeit 
meestal pas vrij laat in de zomer. Dat bete
kent dus dat men laat in het jaar en zelfs 
nog in de winter kleine zaailingen moet 
verzorgen. Houd er daarbij rekening mee 
dat verspenen pas in het volgende voorjaar 
kan gebeuren.
Extra (bodem)warmte en licht kunnen hel
pen de uiterst tere zaailingen de winter 
door te krijgen. Het gevaar van uitdrogen is 
op die manier echter groot, zodat u heel



Anacampseros alstonii

Foto C. Bakelaar

voorzichtig wat water moet blijven geven. 
Al te felle zonnestraling in het voorjaar is 
voor deze plantjes niet aan te raden. Als ze 
eenmaal volwassen zijn, kunnen ze veel 
meer verdragen. Toch moet men niet pro
beren Afrikaanse omstandigheden na te 
bootsen. Een standplaats ‘vlak onder het 
glas’ kan, maar dan liever wel wat scher
men.
Bloeien kunnen zaailingen al binnen een 
jaar, zij het dan met niet meer dan één 

bloem. Al met al vormt het zaaien een uit
daging die de moeite waard is.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat op 
verzoek van een van ons proeven zijn geno
men met vermeerdering door middel van 
weefselkweek. Het zou immers prettig zijn 
deze interessante soort in wat grotere aan
tallen in onze verzamelingen te zien. Helaas 
geven de proeven nog geen aanleiding tot 
de gedachte dat dit spoedig het geval zal 
zijn.

TRICHOCEREUS
PURPUREOPILOSUS

H.G. Krijnen
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Een minder bekende soort van het ge

slacht Trichocereus wordt hier voorge

steld.

Deze plant kreeg ik enige jaren geleden als 
stek van de heer Rubingh. Deze trichoce
reus zou niet groot worden en spoedig gaan 
bloeien. De volgende zomer ontwikkelde 
zich een knop nabij de top van het zuiltje. 
Groot was mijn verbazing toen daar op 
zekere dag deze wonderschone bloem te 
voorschijn kwam. De bloemsteel en de dek
bladen van de bloem zijn purperrood



behaard, daaraan heeft de plant zijn naam 
te danken. De bloem heeft een doorsnee 
van ongeveer 15 cm en blijft bij koel weer 
ongeveer twee dagen mooi. Bij erg warm 
weer is de bloei na één dag al voorbij.
Mijn plant voldoet nagenoeg aan de 
beschrijving. De doorns zijn heel kort, mijn 
plant heeft 13 ribben en een lengte van 
slechts 18 cm; een spruit aan de voet heeft 
twaalf ribben.
Latere auteurs als H. Friedrich en G.D.
Rowley delen Trichocereus en daarmee deze 
plant in bij het geslacht Echinopsis.
De plant zou veel meer in de verzamelingen 
moeten voorkomen, er zijn geen bijzondere 
eisen aan de verzorging. Ik zet hem wel wat 
hoog in de kas, zodat hij veel licht en zon 
krijgt. De bloem gaat tegen de avond open 
en geurt heerlijk. Zo’n plant zet ik dan 
enkele dagen in de huiskamer. Ook mijn 
huisgenoten genieten dan van de geur en 
de prachtige bloem.

De beschrijving van deze plant volgens W. 
Weingart luidt:
Lage groepen vormend, van onderen sprui
tend, halfliggend en rechtop groeiend tot 
ongeveer 32 cm hoog; plantelichaam glan
zend donkergroen, stam 6,5 cm doorsnede, 
ongeveer 12 lage ribben; stugge hoornkleu- 
rige doorns, randdoorns talrijk, tot 0,7 cm 
lang, 4 middendoorns 0,3-0,7 cm lang;
bloem ongeveer 21 cm lang, wit met roze 
gloed, buitenste bloembladen purperrood, 
nachtbloeier.
Groeiplaats: Argentinië, Siërra de Cor- 
doba.
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EEN INTERESSANTE
TURBINICARPUS UIT NUEVO LEÓN

Don Esteban

Van het geslacht Turbinicarpus wordt de 

laatste tijd nog wel eens een nieuwe 

'soort' gevonden. Deze vindt meestal 

snel zijn weg naar de verzamelingen, 

maar is op de natuurlijke groeiplaats 

vaak moeilijk weer terug te vinden.

De plant waar het hier om gaat is de in 1991 
in KuaS door Lüthy en Lau beschreven Tur
binicarpus hoferi. Het bestaan van deze 
mooie soort bereikte mij in mei 1988 via 
een brief van Alfred B. Lau uit Mexico, een 
week nadat Anton Hofer de planten in het 
dal van Aramberri had ontdekt.
Met de vraag om meer informatie richtte ik 
mij na zijn terugkeer uit Mexico tot de heer 
Hofer. Behalve de gewenste gegevens ont
ving ik nog een vindplaatsfoto en een paar 
zaden. Deze kiemden zeer goed. Ik entte de 
kleine zaailingen op echinopsis en kon op 
deze wijze Turbinicarpus hoferi al tot mijn 
verzameling rekenen nog voor de nieuwbe- 
schrijving verscheen. Dat voor mijn eerste 
reis naar Mexico in 1990 ook Aramberri en 
zijn turbinicarpussen op het programma 
stonden, zal iedereen duidelijk zijn.

Berg
Het zoeken naar T. hoferi bleef echter zon
der resultaat. Met dezelfde onnauwkeurige
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Turbinicarpus hoferi op de 
vindplaats
Foto's van de schrijver



Turbinicarpus hoferi, achtkoppig exemplaar met gesloten bloemen

vindplaatsinformatie als daarvoor gingen 
we eind januari van dit jaar opnieuw pro
beren deze soort te vinden, die ondertussen 
sinds 1989 in grote hoeveelheden wordt 
aangeboden. Nadat we vergeefs een berg 
hadden afgezocht - behalve mooie echeve- 
ria’s en dwergpalmen was er niets interes
sants te vinden - probeerden we ons geluk 
op een berg die ons de vorige dag al was. 
opgevallen. Hoe dichter we de berg en zijn 
top naderden, hoe meer de flora overeen
stemde met de vegetatie zoals die was 
beschreven in de nieuwbeschrijving van T. 
hoferi. We raakten er steeds sterker van over
tuigd de goede berg te hebben gevonden. 
We waren ook op zoek naar een dichtbe- 
doornde, waarschijnlijk nog niet beschre
ven mammillaria, om van deze prachtig 
bevederde planten een paar mooie foto’s te 
maken. Door sommige cactusliefhebbers 

wordt deze plant tot Mammillaria duwei 
gerekend, waar ze bij een vluchtige blik ook 
sterk aan doen denken, maar volgens mij 
horen ze meer tot de groep rond M. picta. 
Na enige tijd zoeken naar deze planten 
dacht ik een prachtig, weinig bedoornd 
exemplaar van deze mammillaria te hebben 
gevonden. Pas na een paar seconde reali
seerde ik me dat deze plant in het geheel 
geen mammillaria was, maar dat ik het 
eigenlijke doel van deze klauterpartij had 
gevonden: de turbinicarpus die onze vriend 
Anton ongeveer vier jaar geleden op min of 
meer dezelfde plaats had ontdekt. Helaas 
vonden we de habitat niet meer in de toe
stand zoals Anton die had achtergelaten.

Cristaat
We hadden geluk: voor zover we weten had 
nog niemand de soort in bloei op de groei-
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plaats gezien. Het was tien uur ’s morgens 
en enkele planten hadden knoppen die op 
opengaan stonden. We besloten daarop te 
wachten. Na een tweede ontbijt probeerden 
we ons een beeld te vormen van de ver
spreiding en variabiliteit van deze platen. 
Bij ons onderzoek vonden we groepen met 
tot acht volwassen koppen en een groep 
met tien koppen, die zich nog in de juve
niele vorm met de pectinaat aanliggende 
doorns bevond. De planten spruiten deels 
door beschadiging van de kop, maar ook 
zonder dat ziet men spruiten op de areolen 
rond de schedel. Men krijgt de indruk dat 
deze spruiten uit omgevormde bloemknop
pen zijn ontstaan.
Toen de knoppen langzaam opengingen, 
was dat meer dan een compensatie voor de 
'tegenslagen’ van de vorige dag. Het was 
een fantastische belevenis deze bloemen 
met hun deels enigszins roze gloed te kun

nen bestuderen. Maar dit zou nog niet alles 
zijn, wat deze plek ons had te bieden. Op de 
terugweg naar de auto struikelde ik over 
een prachtige cristaat van deze turbini- 
carpus. Vreugde alom. Nadat we deze cris
taat van alle kanten hadden bekeken en 
gefotografeerd, gingen we overgelukkig 
weer op pad naar de auto.
Voordat we de dag afsloten, bezochten we 
nog de groeiplaatsen van Turbinicarpus 
schmiedickeanus var. dickisoniae en Gymno- 
cactus subterraneus var. zaragosae. In het 'res
taurant’ op de Zocalo (plein) in Aramberri 
zagen we onder het genot van corona’s en 
hamburgueasas terug op een uiterst succes
volle dag.

Literatuur
Lüthy, Jonas M. & Alfred B. Lau - Turbinicarpus hoferi 
Luethy & Lau - KuaS 1991: 34-37,62-65

NOTOCACTUS CONCINNUS
A. Goossens
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Het blijkt soms dat een bekende soort in 

werkelijkheid heel zeldzaam is in de ver

zamelingen. Hoe dat komt wordt hier 

door een oude rot uit de doeken gedaan.

Er was eens.... !
Ja, er was eens de goede oude tijd waarin de 
notocactussen in de mode waren en het 
overbekende 'klavertje drie’ met Notocactus 
apricus, N. tabularis en N. concinnus volop in 
de belangstelling stond. Destijds waren dit 
soorten die in geen enkele liefhebbersver- 
zameling mochten ontbreken. Doch toen 
kwamen de jaren zestig, tijdens welke de 
rush op cactussen een ongekende omvang 
aannam. De cactuskwekerijen rezen in 
Nederland als paddestoelen uit de grond 
en zeer velen begonnen cactussen te verza
melen.



De drie voornoemde soorten bleven daar
bij ook in de belangstelling: het zijn tame
lijk gemakkelijke en snelle groeiers en de 
grote gele bloemen verschijnen reeds op 
jonge leeftijd rijkelijk aan de planten. Elke 
beginnende cactusverzamelaar wou toen 
deze soorten zeker hebben.
Het was in die tijd opvallend dat met het 
vorderen van de jaren ook de typische ken
merken van deze soorten begonnen te ver
vagen en te vervloeien. Het is natuurlijk 
niet meer te achterhalen in hoeverre hier 
kruisingen in het spel waren, er afwijkende 
vormen als typeplanten werden aangebo
den of echt nieuwe soorten op de markt 
werden gebracht. Het is intussen zover 
gekomen dat er praktisch geen typische N. 
concinnus meer is te vinden, zelfs niet bij de 
notospecialisten. Zo zag ik verleden jaar bij 
een gevorderde Nederlandse cactusliefheb
ber een mooie notocactus onder de naam 
N. concinnus. Wanneer ik zijn aandacht erop 
vestigde dat deze plant zeer sterk geleek op 
een N. herteri, gekruist met een ??? was hij 
enigszins verwonderd en hij wees mij erop 
dat hij deze plant zelf had opgekweekt uit 
zaad dat toch afkomstig was van een vereni
ging voor cactusliefhebbers.
Het is mij de laatste twintig jaren reeds dik
wijls opgevallen dat zeer veel van de nieuwe 
(?) vondsten en beschrijvingen sterk lijken 
op de oudere soorten die we nog van vroe
ger jaren hebben of kennen.
Zo beleefde ik een grote verrassing toen ik 
onlangs een bezoek bracht aan enkele zeer 
mooie cactusverzamelingen in de omgeving 
van Venlo. Bij een jonge liefhebber zag ik 
een fantastisch mooie verzameling notocac- 
tussen. Aangezien dit geslacht in de jaren 
vijftig ook één van mijn voorkeurgeslachten 
was, genoot ik ten volle van al die mooie 
planten en van al die nieuwe soorten.
Ik kon deze voorbeeldige cactusliefhebber 
dan ook feliciteren: alle planten zagen er 
goed verzorgd uit en waren in prima condi

tie. Ook aan de naamgeving was de nodige 
zorg besteed.
Plotseling werd mijn aandacht echter door 
een groep planten met als benaming Noto
cactus concinnus getrokken. Intuïtief wees ik 
hem erop dat verschillende van die planten 
niet bij de aangeduide benaming hoorden. 
Mijn gastheer bleek daardoor niet verrast 
en deelde mij mede dat het hier allemaal 
planten betrof die hij zowat van overal 
onder de naam N. concinnus had samenge
bracht. Hij betreurde het dat er in feite nog 
geen enkele echte N. concinnus bij was. Hij 
meende dat deze zelfs niet meer zou zijn te 
vinden.
Is het met N. concinnus dan zo armzalig 
gesteld dat deze plant, die ’de sierlijke’ 
wordt genoemd, niet meer soortecht te vin
den is, zelfs niet bij leden van Internoto? Ik 
denk dat de goede Dirk van Vliet in Brazilië 
zich bij het lezen van dit artikel de haren uit 
het hoofd zal rukken vanwege al die ondui
delijkheden die in het ook door hem zo 
geliefde cactusgeslacht zijn binnengeslo
pen. Het blijft alleszins een feit dat wie ooit 
een ’echte’ concinnus heeft gezien, deze 
plant altijd met één oogopslag tussen alle 
andere notocactussen zal herkennen.
Maar de kans dat dit ooit nog zal gebeuren, 
lijkt intussen erg klein.
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EEN PLANTENEXCURSIE NAAR 
TENERIFE

Ad Hagesteijn

Natuurreizen genieten een toenemende 

populariteit. Het is dan leuk als je als 

deelnemer de gids op een interessante 

plant kunt wijzen.
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Met de gezellige door de heer Sterk georga
niseerde reisjes van Succulenta naar 
Blanes, in Spanje, in ons achterhoofd, 
schreven we in voor een reis naar Tenerife, 
één van de Canarische Eilanden. Deze reis 
was georganiseerd door het maandblad 
Bloemen en Planten en werd begeleid door 
de bekende auteur van tuin- en planten
boeken Wim Oudshoorn. Voor deze reis 
waren zoveel gegadigden, dat hij in septem
ber nog eens werd herhaald. Men had op 40 
mensen gerekend, maar dat werden er 162.

Het voordeel was, dat van een speciaal 
vliegtuig gebruik kon worden gemaakt. 
Als verblijf op Tenerife was het vakantie
park Ten Bel gekozen. Deze locatie was uit
gezócht vanwege de exotische plantengroei 
van het park. Alle Mediterrane planten 
stonden daar te bloeien en dat was een lust 
voor het oog.
De heer Oudshoorn verzorgde regelmatig 
rondleidingen door het park en was onver
moeibaar met het geven van uitleg en tips 
aan de vele liefhebbers van bloemen en 
planten. Buiten het park zag men veel 
opuntiasoorten, die als veevoer worden 
gebruikt en waarop ook een soort luis 
wordt gekweekt waaruit kleurstof wordt 
gemaakt.
Heel interessant is de waterwinning. Den- 
nebomen groeien op een hoogte van onge
veer 1000 m, vangen daar de dauw op en via 
de naalden wordt het water druppelsgewijs 
gewonnen.
Mijn belangstelling ging in de eerste plaats 
uit naar de succulente en inheemse planten 
van het eiland. Het is onbegrijpelijk dat 
zo’n gestolde lavaklomp zoveel inheemse 
planten kent. Men kan gissen op welke wijze 
deze planten daar terecht zijn gekomen. 
Het eiland is vooral bekend om de vele 
euphorbiasoorten, die men daar als 
onkruid bestempelt, net zoals wij onze 
eigen inheemse flora beschouwen. Euphor
bia balsamifera, bij ons en ook bij bonsai- 
liefhebbers een gewilde plant, staat daar in 
allerlei vormen en grootten en men springt 
er niet zuinig mee om. Ook Euphorbia cana- 
riensis, een koudegevoelige plant, doemt 
overal op. Nu had ik eens gelezen, dat ook



Ceropegia fusca op Tene- 
rife
Foto Wim Oudshoorn

Ceropegiafusca er inheems moest zijn, zodat 
ik na aankomst al gauw buiten het park de 
omgeving ging verkennen. De ongerepte 
natuur is daar woest, maar niet ledig. Dus 
overal zoeken, en dat werd al gauw 
beloond. Ik vond drie mooie exemplaren 
van deze ceropegiasoort. Het is toch ver
wonderlijk een plant in de natuur te vinden 
die wij in onze kas hebben staan en die, 
naar ik denk, toch vrij zeldzaam is op het 
eiland. Hopelijk staan er meer en zal men 
de bescherming van de eigen flora en fauna 
op de Canarische Eilanden verbeteren. 
Toen ik de heer Oudshoorn vertelde wat ik 
had gevonden, wilde hij deze mooie plan
ten ook graag bekijken, en samen zijn we 
klauterend over de stenen de hier afge
drukte foto gaan nemen.
Buiten de vele mooie excursies naar de 
botanische tuin, de cactus garden en een 
boottocht om dolfijnen te zien, vond ik 
alleen al de ceropegia’s en euphorbia’s de 
moeite waard om de reis naar Tenerife te 
maken. 239
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‘Een goed jaar’ is een term die vaak in culinaire kringen wordt 
gebruikt, wanneer een wijn van een bepaald jaar van een voor
treffelijke kwaliteit is. Ook bij andere gelegenheden, wanneer er 
een bepaald doel wordt bereikt, speelt ‘het jaar’ waarin dit 
geschiedt een belangrijke rol. Zo ook in onze vereniging Succu
lenta, die zich als doel had gesteld de Floriade 1992 te doen sla
gen. Over deze doelstelling en alles wat er omheen hoort, zowel 
aan spektakel als aan intense beleving, is in het algemeen natio
naal en internationaal veel aandacht gegeven en veel geschreven, 
ook binnen onze liefhebberskring.
Tijdens deze tentoonstelling zijn alle leden in meer of mindere 
mate bij hun hobby betrokken geweest en met de uitstraling 
ervan. Een hobby die slechts één facet is van de manier waarop 
liefde voor de natuur mensen in onze samenleving met elkaar 
bindt.
In de week na de sluiting van de Floriade mocht ik samen met 
een groep mensen deze tentoonstelling, dit hoogtepunt voor 
onze vereniging, helpen afbreken waarbij het besef naar boven 
kwam dat hier door Succulenta geschiedenis is gemaakt. De 
grote waarde moge blijken uit de erkenning die door de organi
satie van de Floriade tot uitdrukking is gebracht.
We hebben namelijk twee ‘gouden’ erkenningen mogen ontvan
gen. Eén daarvan is de waardering voor de totale inzending, als
mede de wijze waarop dit alles is gearrangeerd.
De tweede loftuiting is voor de educatieve waarde van wat onze 
vereniging op deze internationale tentoonstelling aan al die dui
zenden bezoekers heeft geboden. Deze onderscheiding heeft 
vooral op de werkgroep van de Floriade diepe indruk gemaakt. 
Goede wijn behoeft geen krans, maar het is toch fijn dat je, over
drachtelijk, op het etiket van onze Succulenta-wijn twee gouden 
medailles mag afbeelden.
Het is een wijn met een goede afdronk!
Het is ook een wijn die ons de inspiratie zal geven om ook het 
volgende festijn, namelijk het vijfenzeventigjarige bestaan van 
onze vereniging in 1994, de luister te geven die onze vereniging 
waardig is.
Namens het bestuur wens ik u allen een goede jaarwisseling en 
een voorspoedig 1993.

Uw toegenegen 
Frits van Tricht, 

voorzitter.



TERUGBLIK OP DE FLORIADE

Een terugblik op de expositie van Succu

lenta op de Floriade leert dat we trots 

mogen zijn op het resultaat. Onze ver

eniging heeft een prestatie geleverd 

waar we nog lang met plezier aan terug 

kunnen denken.

Nu de Floriade op 11 oktober haar poorten 
heeft gesloten, is een eerste analyse van de 
deelname van Succulenta aan dit gebeuren 
op zijn plaats. In de eerste plaats de Flo
riade zelf, wat vond u ervan? Er zijn twee 
hoofdstromingen in het veelgegeven com
mentaar op de Floriade te onderscheiden. 
Voor de grootste groep, bestaande uit het 
grote publiek is de Floriade fantastisch, 
interessant en leerzaam. Voor de klei
nere groep meer kritisch ingestelde 
bezoekers zijn de belangrijkste opmerkin
gen: oppervlakkig, weinig nieuws biedend 
en erg commercieel. Mijn persoonlijke 
opvatting is dat het kritische commentaar 
wel waar is, maar dat de Floriade met een 
andere opzet moeilijk te exploiteren is. De 
dekking van de enorme kosten, ik heb ƒ 200 
miljoen horen fluisteren, moet toch ergens 
vandaan komen.
Ik heb het hele gebeuren veelvuldig bezocht 
in verband met andere activiteiten en vaak 
ben ik dan nog even bij de Succulentakas

Ben Groen

binnengewipt. Het is bijna overbodig om te 
vertellen dat onze expositie een doorslaand 
succes is geweest, zover mij bekend waren 
de bezoekers enthousiast en vol verbazing. 
„Ik wist niet dat er zoveel waren” en „Wat 
een variatie, wat een mooie kleuren” waren 
veel gehoorde opmerkingen. Ook uit 
andere gesprekken bleek dat het publiek, 
dat toch wel wordt overspoeld met infor
matie, exposities enzovoorts, onze kas goed 
bekeek en geïnteresseerd was.

Medewerkers
Een wetenschappelijke publikatie eindigt 
meestal met een opsomming van de geld
schieters en bedankjes aan deze en gene 
(hooggeleerde) dames en heren. In een ver
haal als dit wil ik het direct na de inleiding 
plaatsen. Namen noemen is niet moeilijk, 
dat kunnen allen die maar iets van de 
Succulenta-expositie afweten. Ik laat het 
achterwege, de insiders weten genoeg en 
voor de anderen is het voldoende te weten 
dat er velen aan hebben meegewerkt. Enke
len zelfs wat te veel, dag en nacht waren zij 
bezig. Vele andere Succulentaleden hebben 
een kleinere of grotere bijdrage geleverd in 
tijd, arbeidskracht, planten, advies enzo
voort. Analoog aan het beroemde Bijbel
verhaal over het binnenhalen van de oogst: 
allen zullen dezelfde beloning ontvangen.

Succulenta
Wat voor gevolgen heeft deze expositie voor 
de vereniging gehad? In ieder geval is het 
beoogde doel bereikt, honderdduizenden 
hebben met onze liefhebberij kennis 
gemaakt. Het positieve effect in de vorm 
van nieuwe leden is zeker ook aanwezig, 
maar nog moeilijk meetbaar. Het naijleffect
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zal groot zijn, misschien dat iemand zich 
pas najaren door deze tentoonstelling in 
onze rijen schaart. De voorlichting over het 
kweken en verzorgen van succulenten thuis, 
een doelstelling van onze vereniging, is 
beslist ruim aan bod gekomen. Ik ben dan 
ook erg nieuwsgierig wat onze secretaris op 
de volgende voorjaarsvergadering over het 
ledental zal zeggen.

De organisatie
Zoals bekend is er een Floriadewerkgroep 
ingesteld die het geheel moest organiseren 
en regelen. Dat is prima verlopen, expositie 
op tijd klaar, planten in orde. Op tijd klaar 
betekende klaar op de openingsdag zelf, dat 
is pas plannen! Het is snel gezegd, maar 
probeer het maar eens, om de juiste plan
ten van de goede grootte ergens te pakken 
te krijgen. Je troetelkinderen voor een half 
jaar uitlenen is ook niet niks. Bovendien wil 
de organisatie natuurlijk wel de mooiste 
hebben. Het inrichten van de expositie is 
dan nog maar de helft van het werk, want 
wie onderhoudt de collectie? Wie geeft 
water, wie komt wanneer, regelen van toe
gang enzovoorts. Behalve de organisatie 
moest ook het propagandamateriaal rond 
zijn. En het was er allemaal, tot de te verko
pen zaden en het Floriadenummer van Suc
culenta toe.

De opbouw
Zij die de algemene ledenvergadering in 
het voorjaar hebben meegemaakt, herinne
ren zich waarschijnlijk wel de dia’s die van 
de opbouw waren gemaakt. Over het ont
werp, de tonnen grond, lava hebben we al 
eerder kunnen lezen. De haciënda was iets 
speciaals, tot het laatst toe is er aan gewerkt. 
Wat een denkwerk eraan vooraf is gegaan, 
wat het ontwerp en de eigenlijke realisatie 
allemaal met zich meebrachten, is iets wat 
alleen de betrokkenen zelf zich goed kun
nen realiseren.

De expositie
Een expositie als deze moet op een klein 
oppervlak zoveel mogelijk verschillende 
succulenten laten zien. Cactussen vormden 
het leeuwedeel van de expositie, maar hun 
aanwezigheid was toch niet allesoverheer
send. Er waren behoorlijke stukken inge
ruimd voor andere succulenten. De buiten 
te kweken succulenten waren goed verte
genwoordigd. De kleurstellingen waren 
goed gekozen, ook zonder veel bloeiende 
planten maakte de inrichting een prima 
indruk. De speelse elementen zoals een hut, 
beeldjes en kasjes waren goed gekozen qua 
grootte en opstelling, ze domineerden de 
tentoonstelling niet. De collectie is gedu
rende de een halfjaar durende expositie 
prima vrij van onkruid en ongerechtighe
den gebleven. De beslissing om weinig 
plantennamen te vermelden was een goede 
keus; namen zeggen het gros van de bezoe
kers niets. Er is zeer weinig gestolen, dank 
zij de intensieve controle door onze men
sen.

Het publiek
De door de kas lopende menigte herkent af 
en toe een plant van thuis. Het commentaar 
is dan soms „Bij mij is hij niet zo groot” of 
„Wat bloeit hij hier mooi”. Het publiek 
ervoer de lege fles behorende bij de agaven 
als afval en wees onze dienstdoende 
vertegenwoordigers regelmatig op deze 
zogenaamde ongerechtigheid.
Er zijn veel foto’s gemaakt en natuurlijk lie
pen er veel mensen met de nieuwste draag
bare videorecorders rond. Je kunt goed 
merken dat er verbinding wordt gelegd met 
bekende zaken van thuis. Onbewust keek ik 
stiekem naar de hagelwitte wanden van 
onze haciënda, naar graffiti, maar niets was 
te zien. Alleen dat ene kleine poppetje op 
de muur, van de schilder.



De planten
De planten hebben het gemiddeld goed 
naar hun zin gehad. Dat was wel te merken 
toen de tentoonstelling opgeruimd werd. 
Via potgat of rand waren hun wortels in de 
omliggende aarde gedrongen en waren vele 
goed doorgeworteld. Met zoveel deskundig
heid in de buurt had ik ook niet anders ver
wacht. Ongeveer op hetzelfde tijdstip dat de 
eerste nachtvorst optrad, was de Floriade 
afgelopen. Ik wil niet zeggen dat 100 % het 
toch wel ingrijpende gebeuren goed heeft 
doorstaan, maar we zitten vast boven 
de 95%.

Het afbreken
Op de eerste dag na de sluiting van de Flo
riade was ik getuige van het afbreken. Bij de 
ingang kreeg ik reeds een voorgevoel van 
hetgeen zou komen, toen de controleur 
opmerkte „Weer een iemand voor de succu
lenten”. In de kas stond een kleine menigte 
van mensen die hun materiaal op kwamen 
halen en meehielpen met de georgani
seerde afbraak. Nooit geweten, doch slechts 
vermoed dat de haciënda niet van massief 
steen was gebouwd. De postzegelverzame- 
ling was zeker met de eerste bestelling mee, 
alleen kale muren restten nog. Lava in con
tainers, het ging in een razend tempo.



Achter de kas stonden auto’s met aanhang- 
wagentjes en dergelijke. Al was er al veel 
weg, koffie was er steeds. Waarschijnlijk is 
onze expositie geëindigd met het uitzetten 
van het koffiezetapparaat.

De toekomst
Een terugblik is soms nodig, maar we gaan 
wel vooruit. Het is nog niet nodig over de 
volgende Floriade in Emmen of Arnhem/ 
Nijmegen te denken, maar dromen mag 
altijd. Als ik zo de (inter)nationale ontwik
kelingen bekijk, zou dit wel eens de laatste 
zuivere succulentententoonstelling op een 
Floriade kunnen zijn geweest. Want steeds 

meer breekt het besef door dat succulenten 
niet op zichzelf staan, maar onderdeel van 
een ecologisch systeem vormen. Dit houdt 
in dat meer en meer een stukje halfwoestijn 
zal worden getoond. Dus grassen, zand, ste- 
kelstruikjes en dat soort dingen. Onze ten
toonstelling was een soort klassieke 
botanische tuin, ondanks het ontbreken 
van naambordjes. Deze systematische opge
zette tuinen, dus volgens een bepaalde 
indeling aangeplant, gaan verdwijnen. 
Onze indeling was succulenten, dat wordt 
in de toekomst bijvoorbeeld Mexico, een 
stukje kalkrots 100 km van ...

Succulenta op de Floriade 
Foto's van de schrijver
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HET GESLACHT SCLEROCACTUS
EEN REVISIE 1.

Fritz Hochstatter

Enorme gebieden in het westen van de 

VS zijn het thuisland van buitengewoon 

interessante cactussen. Hoewel de flora 

van deze gebieden goed bekend is, is het 

de laatste tien jaar toch nog gelukt 

enkele nieuwe populaties te ontdekken, 

onder andere van Sclerocactus.

Men kan er vanuit gaan, dat er ook nu nog 
verschillende onontdekte populaties voor
komen. Vele gebieden zijn moeilijk toegan
kelijk en zijn vaak slechts bereikbaar met 
aanzienlijke inspanningen en na dagen
lange voettochten. De groeiplaatsen van 
veel populaties, ook die van soorten uit het 
geslacht Sclerocactus - met hun vervlochten, 
kleurrijke doorns een kunstwerk van de 
natuur - zijn bij enkele experts goed be
kend. Van enkele soorten bestaan (nog) 
slechts kleine kolonies en ook deze worden 
sterk bedreigd. Het is derhalve gewenst 
deze kolonies ‘bescherming’ te bieden door 
deze planten op te nemen in het Red data 
book van de IUCN.
Het is in de eerste plaats de mens, die het 
intacte ecosysteem te gronde richt. Dat 
gebeurt niet altijd met kwade bedoelingen, 
zoals door het aanleggen van wegen, pijp
leidingen, militaire testgebieden enzo
voorts, Door verstoring van het ecosysteem 
krijgen ook bepaalde natuurlijke belagers

Sclerocactus polyancis- 
trus op de groeiplaats in 
Esmeralda County, 
Nevada. Op de achter
grond Yucca brevifolia.
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S. polyancistrus FH 80, Inyo Co., Californië, 1950 m. 
Foto's van de schrijver.

S. polyancistrus FH 87, Esmeralda Co., Nevada.
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meer kans, dikwijls worden planten aange
troffen die volledig door larven zijn aange
tast.

Het geslacht Sclerocactus heeft zijn groeige- 
bied in de staten Californië, Arizona, 
Nevada, Utah, New Mexico en Colorado, 
dus min of meer in het zuidwesten van de 
VS. De planten groeien in kleine populaties 
die men kan vinden in droge hoogland- 
woestijnen, op de mesa van heuvels deels in 
dominerende, typische sagebrush-vegeta- 
tie, in open pijnboombossen, op stenige 
rotshellingen, op kalksteen en graniet- 
lagen, tussen zwarte basaltblokken en in 
rood en grijs zand. De exemplaren van de 
verschillende soorten zijn op hun groei
plaatsen vaak wijd verspreid, soms sterk 
begrensd en meestal moeilijk te vinden.

Veldwerk
Het geslacht Sclerocactus werd in 1922 door 
Britton & Rosé beschreven, de typesoort is 
Sclerocactuspolyancistrus. Benson en Wood- 
ruff hebben in de jaren zestig en zeventig 
met hun publikaties in het Amerikaanse 
cactustijdschrift ordening gebracht in de 
wirwar van de nomenclatuur, classificatie 
en verspreiding. Een grondige herbewer- 
king van het materiaal werd ondernomen 
door Benson (1982). Door publikaties van 
Heil, May, Armstrong, Schleser, Welsh, 
Thorne, Arp en Castetter werd het over
zicht uit 1982 aangevuld. Ook de reisversla
gen van Menzei, Frank, Busek, Haslinger en 
anderen vormen een belangrijke aanvul
ling.

De onderhavige publikatie is sterk geba
seerd op eigen veldwerk, dat is verricht over 
een periode van twaalf jaar. Meer dan hon
derd verschillende groeigebieden werden 
bestudeerd, dikwijls in verschillende sei
zoenen. Meer dan 200.000 km over high- 
ways, landwegen en paden werden



S. pubispinus, groeiend op 
kalksteengrond in Noord-Utah



S. spinosior, zeer groot exemplaar in de Servier- 
woestijn

Het landschap in de Servier-woestijn



daarvoor afgelegd. Vele kilometers te voet, 
diep de wildernis in, heb ik moeten gaan 
om verafgelegen sclero-groeiplaatsen op te 
sporen. Soms moest ik steile hellingen 
beklimmen om op de mesa van een berg te 
komen. Planten van alle leeftijden konden 
onder vrijwel alle weersomstandigheden 
worden bestudeerd, ook na regen en lange, 
droge rustperioden. Zaden werden geoogst 
en uitgezaaid, jonge planten in de groei 
konden worden geobserveerd. De door mij 
genomen bodemmonsters werden door de 
Universiteit van Giessen op hun samenstel
ling onderzocht; dr. Günter Hentzschel, 
Institut für allgemeine Botanik und Botani- 
scher Garten, Hamburg bewerkte de resul
taten (Hochstatter 1989). Vele gegevens 
werden gedeponeerd in het Herbarium 
Hamburgense tezamen met herbarium- en 
typemateriaal.

Sclerocactus
Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, zelden spruitend, 
cilindrisch, eivormig, bolvormig of afgeplat 
bolvormig, groen tot grijsblauw, 5-25(-45) 
cm hoog, 4-10(-20) cm doorsnee; ribben 
12-20, deels golvend-knobbelig, knobbels 
6-12 mm lang, 6-10 mm breed, 4-7 mm 
hoog, areolen rond tot elliptisch.
Doorns glad; middendoorns grijs, wit, geel, 
rood of bruin, l-6(-12) per areool, onder
ling verschillend, meestal naaldvormig, 1 of 
meer gehaakt, 1-13 cm lang; randdoorns 
wit of grijs, soms iets roze of bruin, 
8-12(-16) per areool, deels afgeplat tot 
papierachtig, recht, meestal naaldvormig, 
in lengte ongeveer de helft van de midden
doorns.
Bloem breed klokvormig tot trechtervor
mig, langwerpig, smal of kort klokvormig, 
nabij het vegetatiepunt, aan de bovenzijde 
van het areool, tot 8 cm lang en 7-8 cm 
doorsnee; bloembuis boven het vruchtbe
ginsel verschillend gestrekt trechtervormig; 

petalen wit, geel of roze tot roodachtig 
paars.
Vrucht bij rijpheid roodachtig, na opdro
gen groen, rozerood of paars, dunwandig, 
naakt of met enkele dunne schubjes, 10-25 
mm lang, 10-15 mm doorsnee, gewoonlijk 
boven de basis maar ook wel met 1-3 verti
cale spleten openscheurend.
Zaad zwart, knobbelig-netvormig, asymme
trisch geknikt aan de zijde van het hilum, 
aan de andere zijde gerond, 1,5-2,5 mm 
hoog, 2,5-4,4 mm breed, 1-1,5 mm dik.

Alle hier besproken soorten van dit 
geslacht zijn, zoals duidelijk is te zien, nauw 
met elkaar verwant. Biotoopaanpassingen 
kunnen schijnbaar een groot verschil 
oproepen.

Sclerocactus polyancistrus (Engelmann & 
Bigelow)Britton & Rosé 1922
Syn.: Echinocactuspolyancistrus Engelm.& 
Big. 1857
Pediocactus polyancistrus (Engelm.&Big.)Arp 
1972

Beschrijving;
Lichaam enkelvoudig, cilindrisch, 
10-25(-45) cm hoog, 5-15 cm diameter, 
groen; ribben duidelijk ontwikkeld, 13-18, 
sterk gegolfd, areolen rond tot elliptisch, 
nauwelijks (wit) behaard; bedoorning zeer 
dicht, doorns meestal gebogen, het lichaam 
bedekkend; middendoorns 10-12, wit, rood 
of roodbruin, deels gehaakt, onderste 6-8 
middendoorns enigszins zijwaarts staand, 
rood of roodbruin, 3 middendoorns afge
vlakt, gebogen, gedraaid, papierachtig, wit, 
middelste 2(-3) middendoorns roodbruin, 
gehaakt, duidelijk naar voren staand, alle 
7-10 cm lang; randdoorns 12-15, wit met 
bruine punt, rondom het areool staand, tot 
2 cm lang, aan de basis 0,5 mm dik.
Bloem rozepaars, 5-10 cm lang, 7,5-9 cm 
doorsnee; buitenste bloembladen rozema-
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S. spinosior schleseri met papierdoorns, Nevada
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genta met groenachtig paarse midden- 
streep, tot 30 mm lang, 8-12 mm breed; 
binnenste bloembladen paarsmagenta, 
punt hoekig, 30-50 mm lang, 10-14 mm 
breed; meeldraden groenachtig geel, 8-14 
mm lang; helmknoppen crème tot geel, 2 
mm lang, 1 mm breed; stamper groenachtig 
tot crème, tot 30 mm lang, 1,5 mm dik, 
stempel rood met 10(-12) 3 mm lange lob
ben; vruchtbeginsel bezet met onregelmatig 
gevormde schubben.
Vrucht bij rijpheid groen tot geelbruin, 
bolvormig, 25-30 mm lang, 15-20 mm 
doorsnee, horizontaal openend of indro
gend.
Zaad zwart, duidelijk knobbelig-netvormig, 
3(-4) mm lang, 2,5 mm breed, 1,8 mm dik; 
bij volwassen planten meer dan 100 zaden 
per vrucht.
Groeiplaatsen: Californië, Mohavewoestijn, 
500-700 m, en in de hoger gelegen gebie

den in noordelijk Californië, tot 
2200(-2500) m; Nevada, Esmeralda Co. en 
Nye Co., 1300-1800 m. Groeit op kalksteen
formaties, zwarte basalt en grindbodem, 
zowel op heuvels als in canyons. De planten 
van een populatie groeien ver uit elkaar, 
vaak zijn over zeer grote afstanden slechts 
enkele volwassen en jonge exemplaren te 
vinden. In Red Rock Canyon waren veel 
planten aan larven ten prooi gevallen.

S. polyancistrus is de reus van het geslacht. 
De grote fascinerende planten in de Moha
vewoestijn zitten dikwijls verward in de 
struiken. De planten zijn omgeven door een 
buitengewoon dicht doornkleed van witte 
en rode lange, gebogen doorns, hetgeen ze 
een ruig uiterlijk geeft. Als de planten voch
tig zijn, lichten de rode tot roodbruine 
doorns prachtig op in het zonlicht, je kunt 
de planten dan al van verre zien staan. Ze 
vormen een groots contrast met de impo
nerende vertakte Yoshua trees, Yucca brevifo- 
lia.
De populaties uit de Mohavewoestijn zijn 
niet winterhard en kunnen enkele graden 
vorst slechts voor een korte tijd verdragen. 
Iemand uit Oostenrijk vermeldt evenwel 
dat zijn zaailingen -10 tot -12 °C doorstaan. 
De bergvormen zijn gemiddeld kleiner van 
habitus en ook de doorns zijn korter.
In de Mohavewoestijn valt de bloeitijd in 
april, de vruchten zijn rijp in mei. Samen 
met populaties van Sclerocactus parviflorus in 
de Marble Canyon (Arizona) en de reusach
tige S. parviflorus uit het gebied bij Lake 
Powell (Utah) behoren ze tot de vroegste 
bloeiers van dit geslacht. De bergvormen 
uit Noord-Californië bloeien in juni en de 
vruchten zijn daar pas eind juli rijp.

Veldnummers die betrekking hebben op 
populaties van S. polyancistrus zijn: FH 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 en 101.



Sclerocactus nyensis Hochst. spec. nov.

Sclerocactus nyensis Hochstaetter species 
nova
Corpus solitarium, globosum, subviride, 
5-10(-14) cm altum, 3-8(-10) cm diametiens, 
tuberculis 4-6 mm altis, confluentibus, non bene 
distinctis. Areolae ellipticae, 3-4 mm longae, gla
brae.
Spinae centrales 6(-8), quarum 3 subbrunneae ad 
perbrunneae, contortae, uncinatae, una perspi
cue longiore, 4-6(-7) cm longa, basi 0,5 mm 
crassa, et 3 in latera directae, papyraceae, albae, 
2-4 cm longae, interdum una perspicue longiore 
tumque acumine brunneo; marginales 10-14, 
radianter distantes, albae acumine brunneo, 
directae, glabrae, ad 2 cm longae. In plantis iuvi- 
nalibus areolae modice ad maxime lana obduc
tae, 1-3 spinae centrales sursum vel in latera 
directae, paulo uncinatae, albae acumine brun- 
nescenti, interdum pilosae, 1-1,2 cm longae; 8 
marginales aciculatae, paulo curvatae, albae, ad 
0,5 cm longae.
Flos breve tubulosus, e rubro violaceus, ad 3,5 cm 
longus et 2 cm diametiens; folia perianthii exte
riora e roseo purpurea, paulo e viridi afflatae 
stria clariore; interiora magentae, rosea vel viola
cea, spathulata, ad 2 cm longa, 0,7 cm lata; sta
mina flava, 4-7 mm longa; antherae 2 mm 
longae; pistillum glabrum, rubrum, stigmatibus 8 
viridibus.
Fructus viridis, pallide ruber vel roseus, ad per
pendiculum aperiens, 14-17 mm longus et 10 mm 
crassus; semina tuberculata 3-3,5 mm longa et 
minus quam 0,6 mm lata. Structura testae saepe 
pressione seminum aliorum deformata. Fructus 
grana 10-30 et plura continet quae 5-6 hebdoma
dibus maturescunt.
Habitat USA, Nevada, Nye County et Esmeralda 
County in altitudine 1500-1700 m in regionibus 
desertis ‘sagebrush’ dominantibus.
Typus depositus in Herbario Hamburgensi, 
Hamburg, sub numero FH 105. Hic numerus 
cum statione ab autore anno 1988 detecta in Nye 
county occidentali, Nevada, congruitur.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig, licht
groen, 5-10(-14) cm hoog, 3-8(-10) cm dia
meter, met 4-6 mm hoge, samenhangende 
tuberkels, niet goed te onderscheiden.
Areolen elliptisch, 3-4 mm lang, onbe
haard; middendoorns 6(-8), waarvan 3 
licht- tot donkerbruin, gedraaid, gehaakt; 

één daarvan duidelijk langer, 4-6(-7) cm 
lang, aan de basis 0,5 mm dik; 3 zijwaarts ge
richt, papierachtig, wit, 2-4 cm lang, soms 
één duidelijk langer en dan met een bruine 
punt; randdóorns 10-14, stralend afstaand, 
wit met bruine punt, recht, onbehaard, tot 2 
cm lang; bij juveniele planten zijn de areolen 
matig tot sterk met wol bezet, de 1-3 mid
dendoorns zijn naar boven of zijwaarts 
gericht, enigszins gehaakt, wit met bruinach
tige punt, soms behaard, 1-1,2 cm lang en de 
8 randdoorns zijn naaldvormig, licht gebo
gen, wit, tot 0,5 cm lang.
Bloem kort buisvormig, roodachtig violet, 
tot 3,5 cm lang en 2 cm diameter; buitenste 
perianthbladeren roze-paars, iets groen 
getint en met een lichtere streep; binnenste 
perianthbladeren magenta, roze of violet, 
spatelvormig, tot 2 cm lang, 0,7 cm breed; 
helmdraden geel, 4-7 mm lang, helmknop- 
pen 2 mm lang; stamper glad, rood, met 8 
groene stempellobben; bloeitijd begin mei. 
Vrucht groen, bleekrood of roze, verticaal 
openscheurend, 14-17 mm lang, 10 mm dik. 
Zaden zwart, bezet met knobbels, 3-3,5 mm 
lang, minder dan 0,6 mm breed, testastruc- 
tuur vaak door druk van andere zaden ver
vormd. Aantal zaden per vrucht 10-30 of 
meer, rijpingstijd 5-6 weken.
Habitat: Nevada, Nye County en Esmeralda 
County, 1500-1700 m hoogte in sagebrush- 
woestijnen.
Type: gedeponeerd in Herbarium Hambur- 
gense, Hamburg, onder het nummer FH 
105. Dit nummer correspondeert met een 
door de auteur in 1988 ontdekte groei
plaats in westelijk Nye County, Nevada.

De groeiplaatsen zijn zeer begrensd en lig
gen sterk geïsoleerd in sagebrush- 
woestijnen. De planten groeien in basalt
en kalksteenformaties in heuvelachtig, 
glooiend of vlak terrein. De begeleidende 
cactusflora bestaat uit Micropuntiagracilicy- 
lindrica en Coryphantha vivipara var. desertii
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S. nyensis FH 105, 
Nevada

S. pubispinus FH 103, 
Millard Co., Utah
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S. pubispinus FH 103.5, 
Utah, noordelijke vorm



en op één vindplaats groeien ze in de 
onmiddellijke nabijheid van 5. polyancistrus. 
De planten zijn zeldzaam, soms ver van 
elkaar voorkomend, met een spaarzame 
begeleidende vegetatie die wordt gedomi
neerd door Artemisia tridentata, Gutierrezia 
sarothrae en Atriplex confertifolia. Soms vindt 
men drie tot vier volwassen exemplaren 
dicht bij elkaar, vaak is er dan wel één zwaar 
door larven aangetast. Soms vindt men nog 
stevig vastzittende, ingedroogde, gesloten 
vruchten, die ook nog zaden bevatten.
Jonge planten zijn nauwelijks te ontdekken. 
De populaties zijn derhalve extreem 
bedreigd.
Welsh en Thorne hebben deze soort bij ver
schillende veldonderzoeken in het jaar 
1980 ontdekt. Eerst dacht men dat het 
jeugdvormen van S. polyancistrus betrof. Bij 
het voorbereidende werk voor „Cactaceae 
of Utah” (Welsh, 1984) werden de Nevada- 
planten onderzocht en werd vastgesteld, 
dat deze planten niet tot de in dit gebied 
voorkomende S. polyancistrus noch tot Scle
rocactus pubispinus behoorden. Daarom 
werd weer veldonderzoek verricht en wer
den op verschillende, begrensde groei
plaatsen nieuwe populaties ontdekt. In 
1985 volgde de nieuwbeschrijving van Scle
rocactus blainei Welsh & Thorne. Uit de 
beschrijving blijkt deze plant een menge
ling van kenmerken van S. polyancistrus en S. 
pubispinus te bezitten. Evenwel werd niet 
onderkend, dat de gevonden populaties in 
Currant (door de auteurs als de typevind- 
plaats opgegeven) verschilden met planten 
van andere populaties. Ook May spreekt in 
zijn publikatie (1988) met geen woord over 
de verschillen tussen de westelijk en ooste
lijk aanwezige populaties en trekken der
halve foutieve conclusies. Uitvoerig 
onderzoek aan het materiaal van Currant 
levert de conclusie dat het hier Sclerocactus 
spinosior var. schleseri betreft. Al deze over
wegingen en conclusies hebben mij doen 

besluiten tot de beschrijving van Sclerocactus 
nyensis Hochstatter.
Juveniele vormen ontwikkelen korte, nau
welijks behaarde, gehaakte middendoorns. 
Bij jeugdvormen van S. polyancistrus zijn de 
roodachtige en witte gehaakte midden
doorns beduidend langer en laten zich der
halve goed onderscheiden. Nog wezenlijker 
is dat S. polyancistrus en S. nyensis zich niet 
laten kruisen, waarbij ik zelfs gevonden heb 
dat een kolonie van S. nyensis binnen een 
populatie van 5. polyancistrus lag. Mogelijk 
is ook de bloeitijd op deze plek verschil
lend. Op meer plaatsen heb ik verschil
lende sclero’s gevonden die door elkaar 
groeien, zoals Sclerocactus wrightiae en S. par- 
viflorus bij Hanksville, Sclerocactusglaucus en 
S. parviflorus bij Grand Junction en Sclero
cactus wetlandicus en 5. parviflorus bij Du- 
chesne.
S. nyensis is sterk bedreigd en zou in de lijst 
van bedreigde plantesoorten van het IUCN 
moeten worden opgenomen.

Veldnummers die bij deze soort horen, zijn: 
FH 105, 107 en 108.

Sclerocactus pubispinus (Engelm.)Benson 
1966
Syn.: Echinocactuspubispinus Engelm. 1863

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig tot enigs
zins cilindrisch, 8-10 cm hoog, 4-7 cm 
doorsnee, lichtgroen; ribben knobbelig ver
hoogd, tot 14 in aantal, knobbels 1 cm lang 
en 1-1,5 cm breed; areolen rond tot ellip
tisch, 3-4,5 mm diameter, wollig, bij juve
niele planten rond, wit en wollig.
Middendoorns 2-5, l(-2) gehaakt, rood
bruin, 1 papierachtig, afgevlakt, gebogen, 
wit met bruine punt, 3-4 cm lang, 2 zij
waarts, gebogen, dun, wit, tot 3 cm; rand- 
doorns 8-10(-12), recht tot licht gebogen, 
naaldvormig, gespreid, wit met soms een
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bruine punt, tot 2 cm lang, 0,5 mm dik. 
Bloem geel, 2,5-3,5 cm lang, 2-4 cm door
snee; buitenste perianthbladeren lichtgeel 
met bruinachtige middenstreep, binnenste 
perianthbladeren crèmewit, groenig licht
geel, punt afgerond; stamper glad, 8-10 gele 
stempellobben.
Vrucht groen tot roze, bolvormig, tot 10 
mm lang en breed, verticaal openend met 
l(-2) scheuren.
Zaad zwart, knobbelig, bij volwassen plan
ten 20-40 zaden per vrucht.
Groeigebied; grensgebied Nevada/Utah, 
zuidoostelijk Nevada, zuidwestelijk, rnid- 
denwestelijk en noordwestelijk Utah, 
meestal op stenige, gemakkelijk afbrokke
lende kalksteenformaties of in typische 
sagebrush-woestijnen, maar ook in rood
achtig gesteente in open pijnboombossen, 
op hoogten tussen 1400 en 2000 (-2100) m.

De eerste populaties ontdekte de auteur in 
het begin van de jaren tachtig. Men vindt 
op de geïsoleerde groeiplaatsen kleine 
populaties met weinig exemplaren en dan 
nog meestal jeugdvormen. Het planteli- 
chaam zit voor ongeveer de helft in de 
grond. Bij een grootte van 1,5-3 cm zijn de 
planten bloeibaar. De gele bloem bedekt 
het plantelichaam dan volledig. In deze 
ontwikkelingsfase zijn de witte randdoorns 
evenals de gehaakte middendoorn behaard, 
een overgang tussen jeugdstadium en vol
wassen stadium. In de loop van de groei 
verdwijnen de kleine haartjes aan de 
doorns langzaam, bij volwassen planten 
zijn de rand- en middendoorns onbehaard. 
Bij Sclerocactus pubispinus verschijnen de 
middendoorns op aanzienlijk latere leeftijd 
dan bij S. spinosior. In zijn jeugdvorm ver
toont S. pubispinus grote gelijkenis met 
Pediocactus bradyi. Af en toe vindt men een 
groot exemplaar, goed verscholen tussen 
sagebrush-struiken.
De noordelijke populaties in het Wendo- 

ver-gebied zijn in alle opzichten kleiner, 
ofschoon ze slechts op een hoogte van 1400 
m voorkomen. De meer zuidelijke popula
ties komen voor op hoogten tussen 1800 en 
1900 m.
In voorbije jaren lag veldmateriaal van 
Engelmann, Wiegand (1954) en Woodruff 
(1961) ten grondslag aan de bepaling en 
afgrenzing van de soort. Daarbij werd even
wel niet onderkend, dat het onderzochte 
materiaal uit twee soorten bestond. In het 
begin van de jaren zeventig heeft Woodruff 
het bestaan van twee soorten - S. pubispinus 
en S. spinosior - vastgesteld door onderzoek 
van het door hem verzamelde veldmate
riaal. Woodruff en Benson vermelden, dat 
S. pubispinus in hoger gelegen delen voor
komt dan 5. spinosior; ik kan dat niet beves
tigen. De populaties van 5. pubispinus in het 
Wendover-gebied komen voor op 1400 m 
hoogte, terwijl kleine populaties van S. spi
nosior in de Wah-wah mountains op 1700 m 
hoogte groeien.
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
valt de bloeitijd in de maand mei.

Veldnummers die bij deze soort horen zijn: 
FH 100, 110.5, 103, 103.5, 103.6 en 103.7.

Sclerocactus spinosior 
(Engelm.)Woodruff & Bens. 1976
Syn.: Echinocactus whipplei var. spinosior 
En gel m. 1863
Echinocactus whipplei f. spinosior 
(Engehn.)Schelle 1907 
Sclerocactus whipplei var. spinosior 
(Engelm.)Boissevain 1940

Beschrijving:
Lichaam afgeplat, bol- tot eivormig, blauw
achtig groen, enkelvoudig, 5-15(-25) cm 
hoog, 5-10 cm doorsnee; ribben 13(-14), 
knobbelig; middendoorns 2-6, 1 domi
nante tot 5 cm lang en gehaakt, bruin tot 
roodbruin, tot 3 rechte middendoorns, 3



S. pubispinus FH 100, 
White Pine Co„ Nevada, 
reeds in het jeugdstadium 
bloeiend

S. spinosior FH 69.9, Mil- 
lard Co., Utah, 1500 m

S. spinosior FH 69.8, 
Esacalante-woestijn, 
Utah, 1450 m



S. spinosior schleseri FH 102, 
Lincoln Co., 
Nevada

cm, licht- tot donkerbruin, 1 afgeplatte, 
gebogen, papierachtige, witte midden- 
doorn, aan de basis tot 15 mm breed, 5 cm 
lang; randdoorns 8-12, gespreid, niet volle
dig recht, dun, naaldvormig, wit, 1-2(3,5) 
cm lang, aan de basis 2-5 mm dik; doorns 
aan juveniele planten 8, waarvan 7 be
haard, wit, 0,5 cm lang en 1 dominantere, 
meer afstaande middendoorn, bruinachtig, 
1 cm lang.
Bloem roodachtig violet tot lavendelkleurig 
of roodachtig paars, 3-5 cm lang, 1-3 cm 
doorsnee; buitenste perianthbladeren 
bleek violet tot roodachtig met lichte 
streep, aan de punt iets afgerond; binnen

ste perianthbladeren roodachtig violet tot 
roodachtig purper, soms met een lichte 
streep aan de rand; helmdraden roodviolet 
tot roze, lichtgroen of geel, 6-12 mm lang, 
antheren geel, elliptisch tot langwerpig, 
1-1,5 mm lang; stamper gewoonlijk roze tot 
roodviolet, 15-20 mm lang, 1-1,8 mm dik, 
stempellobben 6-8(-10), gewoonlijk geel, 
1,5-3 mm lang, per lob 0,5 mm breed;
vruchtbeginsel bij de anthese 6 mm lang en 
breed.
Vrucht vlezig, bij rijpheid verkleurend van 
groen naar roze, bolvormig, 9-12 mm lang 
en breed, bezet met wat schubjes, verticaal 
openend.

258

S. spinosior schleseri FH 104,
Lincoln Co.,
Nevada



Zaad 3 mm lang, zwart, knobbelig, 20-50 of 
meer zaden per vrucht, rijpingstijd 4-6 
weken.
Groeiplaatsen: centraal Utah (Benson ver
meldt ook Noord-Arizona, maar de daar 
groeiende sclero’s behoren niet tot S. spino
sior), in stenige bodem, meestal op hellin
gen, in dominante sagebrush-vegetatie van 
de Escalante-woestijn en de Sevier-woes- 
tijn, tussen de wortels van de struiken inge
klemd en op kalksteengrond met een 
uitzonderlijk hoog percentage kalksteen 
(tot 46%). Op hoogten van 1500 tot 1800 m.

Slechts enkele van de gevonden populaties 
hebben een gezonde opbouw van planten 
uit alle leeftijdsgroepen. Een populatie in 
de Sevier-woestijn, waarvan de planten uit
zonderlijk groot worden (tot 25 cm hoog), 
is vrijwel uitgeroeid. Ik kon constateren dat 
Indianen hier hun schaapskudden lieten 
weiden.
De planten in de Escalante-woestijn heb
ben kortere, witte randdoorns en bruinach
tige middendoorns. Sommige exemplaren 
bezitten niet de opvallende papierdoorn. 
De planten van de oostelijke populaties 
hebben bijna zwarte gehaakte doorns. Over 
het geheel genomen zijn de papierdoorns 
van S. spinosior wezenlijk sterker ontwikkeld 
dan die van S. pubispinus. De juveniele vor
men van beide soorten, met hun karakteris
tieke beharing van de doorns, zijn niet van 
elkaar te onderscheiden. Ook volwassen 
planten kunnen gemakkelijk met elkaar 
worden verwisseld, de rode bloemkleur van 
S. spinosior is echter doorslaggevend (5. 
pubispinus bloeit geel).

Veldnummers die bij deze soort horen, zijn: 
FH 69.8, 69.8.0, 69.8.1, 69.9, 69.9.1, 69.9.1.5, 
69.9.2, 69.9.6, 69.9.7, 69.9.8, 69.9.9.

Sclerocactus spinosior var. schleseri (Heil 
& Welsh)Hochstattercomb. nov.
Basioniem: Sclerocactus schleseri Heil & 
Welsh 1987

Geëmendeerde beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, afgevlakt bolvormig, 
grotere planten iets verlengd, 4-10(-14) cm 
hoog, 3-6(-8) cm doorsnee, geknobbeld; 
knobbels 8-10 mm lang; areolen wollig, 
ovaal, 4-6 mm lang. Middendoorns 3-5(-6), 3 
donkerrood, bruin of wit, gedraaid, gehaakt, 
iets afgevlakt, de bovenste wit, papierachtig, 
om het lichaam gewonden, tot 7 cm lang, 2 
zijwaarts gericht, soms gehaakt, iets afge
vlakt, 2-4 cm lang; randdoorns 7-10(-12), wit 
met roodbruine punt, spreidend afstaand, 
4-18 mm, de onderste het kortst (aan juve
niele planten zijn de doorns pubescent, 1 
middendoorn gehaakt, wit met bruine punt, 
8-12 mm, 2 zijwaarts gerichte middendoorns 
die zich iets later ontwikkelen, afgevlakt, wit 
met bruine punt, 0,5-1 cm, 5-6 randdoorns, 
wit, maximaal 0,3 mm, doorns met haar dat 
later verdwijnt).
Bloem buisvormig, rozepaars, 2-3,5(-4) cm 
hoog, 1,5-3 cm doorsnee; buitenste pe- 
rianthbladeren roze met bruinige streep; 
binnenste perianthbladeren magenta-roze, 
spatelvormig, tot 25 mm lang, 7 mm breed; 
helmdraden geel, 4-8 mm lang; helmknop- 
pen geel, ongeveer 1 mm lang; stamper 
rood, 12 mm lang met 5-8 gele stempellob- 
ben. Bloeitijd begin mei.
Vrucht glanzend lichtrood, bij rijpheid 
naar roze verkleurend, 8-14 mm lang, verti
caal openscheurend.
Zaad zwart, knobbelig, ongeveer 3 mm 
lang, minder dan 0,5 mm breed, 20-40 en 
meer zaden per vrucht, rijpingstijd 4-5 
weken.
Groeiplaatsen: Nevada, Lincoln Co., Nye 
Co., in zachte, met een korst bedekte 
bodem, in leem- of witte kleigrond of op 
stenige glooiingen in heuvelachtig woes-
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Jeugdvormen van S. polyancistrus S. nyensis

nogmaals S. nyensis

en S. spinosior schleseriS. spinosior



tijngebied met de typische sagebrush- 
begroeiing op 1300-1500 m hoogte. pH Van 
de grond 7,8, met een kalkgehalte van 7,8% 
(bij 5. spinosior pH 8 en een kalkgehalte van 
45,7%).
De auteur zag de planten voor het eerst in 
1983, samen met Horst Kuenzler was hij op 
18 mei 1986 op de vindplaats. Herbarium- 
materiaal werd gedeponeerd in Herbarium 
Hamburgense, Hamburg onder het veld- 
nummer FH 102 (Lincoln Co., Nevada).

Op de vindplaatsen zijn nauwelijks meer 
dan vier planten te vinden, zelfs volwassen 
planten zijn tussen de woestijnstruiken 
Gutierrezia sarothrae en Atriplex confertifolia 
of in het galletagras (Hillaria jamesii) zeer 
moeizaam te ontdekken. Hier en daar kan 
men jonge planten vinden, die diep in de 
grond zitten verscholen. De gevonden 
populaties zijn sterk bedreigd en op één 
standplaats al vrijwel uitgeroeid.
De auteur is tot de overtuiging gekomen 
dat als men het materiaal van 5. spinosior en 
S. schleseri uit Utah en Nevada met elkaar 
vergelijkt terecht is gerechtvaardigd is S. 
schleseri te beschouwen als variëteit van 5. 
spinosior. Ook May (1988) kwam reeds tot 
deze conclusie, volgens eigen zeggen had 
hij echter nog niet voldoende onderbou
wing voor een taxonomische aanpassing. 
Mijn beschrijving is gebaseerd op onder
zoekingen aan planten van verschillende 
populaties en aan de hand van materiaal, 
gekweekt uit zaad uit de natuur. Door ver
gelijking in cultuur met 5. spinosior konden 
overeenkomsten en verschillen tijdens de 
groei duidelijk worden gevolgd. De mid- 
dendoorns van juveniele planten zijn veel 
krachtiger dan bij var. spinosior. Ook de 
randdoorns zijn tussen de twee variëteiten 
verschillend, bij var. spinosior zijn ze breder, 
niet naaldvormig, sterker behaard en kor
ter. Bij adulte planten is het opvallendste 
verschil de extreem gedraaide en gebogen 

bedoorning van var. schleseri alsmede het 
verschil in de papierachtige doorn die hier 
krachtiger is.
Bij een populatie van 5. spinosior var. spino
sior zag de bedoorning er oppervlakkig 
gezien gelijk uit als die van var. schleseri, bij 
nauwkeurige bestudering konden de ver
schillen worden aangetoond.
De bloem is bij beide variëteiten gelijk, 
evenals de vrucht en de zaden. Wel kon ik 
vaststellen dat de zaden van var. schleseri 
gemiddeld iets kleiner zijn en er ook glan
zender uitzien. Ribben zijn niet zo duidelijk 
aanwezig als bij var. spinosior. Volwassen 
planten van var. schleseri zijn duidelijk klei
ner.
Als men een plant van deze variëteit vindt, 
wordt men gefascineerd door de schoon
heid ervan, vooral door de wilde, om het 
lichaam heen gewonden bedoorning. Wer
kelijk een wonder van de natuur. Samen 
met de reus van de Mohavewoestijn, S. 
polyancistrus, is S. spinosior var. schleseri vol
gens mijn mening de mooiste vertegen
woordiger van dit geslacht.
Gezien de zeldzaamheid van dit taxon is 
het aan te bevelen dit in de lijst van 
bedreigde plantesoorten van het IUCN op 
te nemen.

Veldnummers die bij deze variëteit horen, 
zijn: FH 102, 104, 104.5, 104.6, 104.7.

Volgens de naamgeving van de IOS is Sclerocactus 
parviflorus een synoniem van Sclerocactus whipplei.
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Opnamen van zaden van respectievelijks, polyancistrus, S. nyensis, S. pubispinus, S. spinosior en S. spinosior schleseri. 
Iedere rij vertoont het zaad van één soort in opklimmende vergroting.



BORZICACTINAE
5. LOXANTHOCEREUS SEXTONIANUS

Deze plant uit het kustgebied van Peru 

bloeit al bij geringe grootte en is gemak

kelijk in cultuur.

Rob Bregman

ding daartoe vormde de s-vormig 
gekromde bloembuis van deze groep plan
ten (lox = scheef, anthos = bloem). Dit 
kenmerk blijkt echter niet voor alle soorten 
te gelden, zodat het geslacht niet duidelijk 
van andere geslachten kan worden afgeba
kend.
Loxanthocereus is alweer zo’n geslacht dat het 
tegenwoordig moet ontgelden bij de heren 
van de IOS. Men wil nu zelfs zo ver gaan om 
Loxanthocereus bij Cleistocactus te voegen, een 
mijns inziens onjuiste en zeker voorbarige 
handeling, want het is nog maar zeer

Het geslacht Loxanthocereus komt voor in de 
kustwoestijn en aangrenzende rivierdalen 
van westelijk Peru, ongeveer vanaf de stad 
Olmos in het noorden tot Camana in het 
zuiden. Het verspreidingsgebied vormt 
aldus een smalle strook van meer dan 1000 
km langs de kust. Daar waar rivieren vanaf 
de Andes naar de Stille Oceaan stromen, 
dringen loxanthocereussoorten via de 
rivierdalen het binnenland in en kunnen 
zo tot ongeveer 3300 m hoogte boven zeeni
veau voorkomen. Het verspreidingsgebied 
valt grotendeels samen met dat van het 
geslacht Haageocereus dat in habitus, vrucht
en zaadvorm sterk op Loxanthocereus lijkt. 
De bloemen zien er echter anders uit, door
dat haageocereussen ’s nachts bloeien en 
door vlinders worden bestoven, terwijl 
loxanthocereussen overdag bloeien met 
typische kolibriebloemen.
Loxanthocereus werd door Backeberg in 1937 
als apart geslacht van Borzicactus afgesplitst 
met L. acanthurus als typesoort. De aanlei-

Loxanthocereus sextonianus
Foto van de schrijver
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de vraag of beide geslachten voldoende 
nauw verwant zijn. Bovendien zou in dat 
geval de typische bloemvorm van Cleisto- 
cactus als geslachtskenmerk vervallen. Ik 
voel meer voor een samenvoeging van 
Loxanthocereus met Borzicactus.
Loxanthocereussen zijn dik zuilvormige 
planten die zich op latere leeftijd aan de 
basis vertakken en zo veelkoppige groepen 
kunnen vormen. Veel soorten worden 
tamelijk groot, vooral wanneer men ze in 
de kas vrij in het tablet uitplant. Kleiner 
behuisde liefhebbers kunnen deze planten 
uitstekend als hangplant kweken; ze blijven 
dan kleiner.
Het onderscheid tussen de verschillende 
soorten is moeilijk. Bloemen, vruchten en 
zaden lijken in het algemeen sterk op 
elkaar. De soorten zijn dan ook vooral 
beschreven op grond van verschillen in 
bedoorning, in de jaren vijftig vooral door 
Rauh en Backeberg en later door Ritter. 
Laatstgenoemde onderscheidde 25 soor
ten, waarvan hij er maar liefst 14 in „Kak- 
teen in Südamerika” nieuw publiceerde!

Decimeter
De bloemen verschijnen bij Loxanthocereus 
gewoonlijk pas aan oudere exemplaren. 
Een uitzondering hierop vormt het onder
werp van dit artikel, L. sextonianus, die al bij 
een hoogte van minder dan een decimeter 
bloeibaar is. Deze soort vormt ongeveer 2 
cm dikke, stevig bedoornde stammetjes die 
al snel topzwaar worden en over de pot- 
rand gaan hangen. Ze zijn opgebouwd uit 
geledingen, zoals bij opuntia’s, zodat men 
direct kan zien hoeveel de plant per jaar is 
gegroeid. De bloem is groot, trechtervor
mig met lange, slanke, iets gekromde 
bloembuis en vuurrood van kleur. De 
meeldraden en stempellobben zijn geel. De 
nectarkamer is tamelijk groot en wordt 
afgesloten door een dwarsschot (dia
fragma). De vrucht is een bolvormige, 

groene, sappige bes die bij rijpheid niet 
openspringt. De talrijke zaden zijn buidel
vormig, groter dan cleistocactuszaden, 
matzwart, met een tamelijk breed en ver
diept wit hilum. De meeste andere loxan- 
thocereussoorten hebben glimmende 
zwarte zaden en die niet van haageocereus- 
zaden zijn te onderscheiden.
L. sextonianus is afkomstig uit het zuidelijk 
deel van het verspreidingsgebied, namelijk 
de streek rond Moliendo in het Peruaanse 
departement Arequipa. De plant werd in 
1935 door Backeberg voor het eerst 
beschreven als Erdisia sextoniana en door 
dezelfde auteur in 1942 naar het geslacht 
Loxanthocereus overgebracht.
Deze soort ziet men vrij vaak in verzamelin
gen maar ik vraag mij af of de naam wel 
klopt. In de beschrijving wordt geen mel
ding gemaakt van de typische gelede groei 
van deze plant en ook de door Ritter afge- 
beelde plant ziet er anders uit. Dit pro
bleem wacht dus nog op een oplossing. Hoe 
dan ook, het is een klein plantje met grote 
bloemen en zo’n combinatie blijkt bij veel 
liefhebbers aan te slaan. Bovendien is de 
plant makkelijk te kweken en stelt hij geen 
bijzondere eisen. De wintertemperatuur 
mag zonder bezwaar tot ongeveer 5 °C 
dalen. Met andere woorden: zéér aan te 
bevelen.

Literatuur
Ostoloza, C. - Loxanthocereus acanthurus 
(Vpl.)Backbg. - CSJ(USA) 60:205-208 (1988) 
Ritter, F. - Kakteen in Südamerika IV - (1981)
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Bestuur Verenigingsnieuws
Voorzitter: F. van Tricht, Bachstraat 3, 5283 KK 
Boxtel, 04116-84250.
Secretaris: J. v. Alten, A. v. Ostadehof 16, 5753 CP 
Deurne, 04930-11807.
Penningmeester: B.B. Krijnen, Tweelingenlaan 
27, 5632 AW Eindhoven, 040-415497.
Ledenadministrateur: MJ. van Eijsden, Postbus 
584, 7900 AN Hoogeveen.
Belgische Belangen: "Vakature”.
Propaganda: RJ. Knippels, Denenburg 2, 2591 
AD Den Haag, 070-3825147.
Verenigingsartikelen: E. v. Die-v. Wijnen, Molen
weg 56, 6741 KM Lunteren, 08388-3579.

Lidmaatschap
Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur.
Kosten lidmaatschap: Leden in Nederland en 
België ƒ 40,—/Bfrs 725, hier wonende jeugdleden 
ƒ 20,—/Bfrs 365; elders wonende leden ƒ 50,— p.j.

Financiële Zaken
Betalingen via bankrekeningen t.n.v. Succulenta, 
Eindhoven:
In Nederland: Rek.nr. 55.32.38.981 bij ABN/
AMRO en Gironr. 680596 bij Postbank.
In België: Rek.nr. 000.1141809-22 bij Belgische
Postgiro.
In Duitsland: Rek.nr. 15.65.907/019 bij ABN/
AMRO te Aachen, blz 390.10200.
Overige landen Europa: Betalingen bij voorkeur 
per gekruiste (crossed) Eurocheque.

Kopy voor het einde van de even maanden zen
den aan:
J. van Alten, Adr. van Ostadehof 16, 5753 CP 
Deurne.

Redaktieraad
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.

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

Verkoop losse nummers
P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odilia- 
peel. Tel: 04132-72911.

Instellingen

Bibliotheek
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Katalogus a ƒ 1,50/Bfrs 30 te bestellen op giro 
rek.nr. 13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

Clichéfonds

Tijdschrift Succulenta
Het verschijnt 2-maandelijks in de even maand 
(dus 6 keer per jaar).

Kopij
Aanlevering van kopij:
Voor de witte pagina’s is de sluitingsdatum de 
15e van de even maanden, zenden aan: A. van 
Uijen, Graadt van Roggenweg 5b, 3531 AA 
Utrecht.
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A. van Uijen, Graadt van Roggenweg 5b, 3531 AA 
Utrecht (Hoofdredakteur). Tel: 030-943631.

L.E. Groen, Alexanderweg 72, 6721 HH Benne- 
kom.
JJ. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leid- 
schendam.

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

Diatheek
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum, 
tel. 045-272461.

Plantencentrale v/h Ruilen z. Huilen
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.

Boekenverkoop en verenigingsartik.
E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM 
Lunteren, tel. 08388-3579.
Bestellen uitsluitend door overschrijving van het 
juiste bedrag op giro rek.nr. 37.42.400 t.n.v. Suc
culenta afd. verkoop te Lunteren, onder vermel
ding van het gewenste artikel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Eindho
ven.



Contributie - Jahresbeitrag - Subsciption 1993

Nederlandse leden.
U ontvangt bij dit december-nummer van Succu
lenta een acceptgiro voor de contributiebetaling 
voor 1993. Ik verzoek U vriendelijk, bij de beta
ling zoveel mogelijk van deze acceptgiro gebruik 
te maken.

Belgische leden
Voor het eerst ontvangt U bij dit decembernum
mer van Succulenta een formulier, waarmee U de 
contributie voor 1993 op een eenvoudige wijze, 
via de Postcheque in Brussel, kunt voldoen.Ik 
verzoek U vriendelijk voor de betaling zoveel 
mogelijk van dit formulier gebruik te maken. 
Geeft dit problemen, dan zijn:
- toezending van een ‘gekruiste’ Eurocheque (met 
aan de rugzijde vermelding van Uw paspoort
nummer) aan mijn adres, of 
- betaling via een postwissel, 
steeds voor een bedrag van nfl 40,— , goede alter
natieven. Vermeldt dan alstublieft wel Uw naam 
en lidmaatschapsnummer.

Mitglieder in der BRD
Bitte überweisen Sie den Jahresbeitrag von DM 
45,— auf unser Bankkonto in der BRD: 
15.65.907/019 bei ABN/AMRO in Aachen, BLZ 
390.10200,
Die beste Alternatieve ist Zusendung einer ‘cros- 
sed’ Eurocheck von HFL 50,— an meiner Adresse. 
Bitte vermelden Sie dann an die Rückseite Ihren 
Pass - und Mitgliednummer.

Members in other European countries
Please remit the subscription fee in the cheapest 
way, i.e. sending a crossed Eurocheque of HFL 
50,— to my address. Please quote on the backside 
your pass and membershipnumber. Other pay- 
ments, such as by other cheques or bank remit- 
tances, are charged for bankservices with HFL 15,—.

Members outside Europe
Kindley remit the amount of Dfl 50,— to our 
ABN/AMRO bankaccount nr. 55.32.38.981 in 
Eindhoven. Please quote your name and mem
bershipnumber clearly.
Explanatory note Crossed Cheque
This term does not seem to be well known. 
However, Crossing a cheque with two parallel 
stripes in the leftcorner (as indicated) protects 
the cheque against robbery, when sending it by 
post.
A crossed cheque never can be collected by 
anyone in cash., but only by crediting the recei- 
vers bank-account.

B.B.Krijnen 
Tweelingenlaan 27 
5632 AW Eindhoven

Mededelingen & Verenigingsnieuws
75 JARIG JUBILEUM SUCCULENTA

In 1994 viert onze vereniging haar 75e verjaar
dag en dat willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Inmiddels is een ‘jubileumcommissie’ 
aan de slag gegaan. Deze commissie zal op de 
voorjaarsvergadering met concrete voorstellen 
komen. Deze tijd is eigenlijk te kort om een 
inspraakronde te houden. Toch wil de commissie 
de leden zoveel mogelijk reeds bij de voorberei
ding betrekking. Zij roept leden op, die ideëen 
hebben voor deze jubileum viering. Uw idee mag 
ingetogen zijn, maar ook ludiek, leuk, gewoon 
goed of promotioneel, kortgezegd alles. Laat het 
nog dit jaar weten aan:

Peter Knippels, 
Denenburg 2, 
2591 AD Den Haag.

VOORJAARSVERGADERING OP 3 APRIL 
1993

Het bestuur roept alle leden op, deze dag vrij te 
houden.
Naast het vergadergedeelte en de gebruikelijke 
lunch wordt er ’s middags een lezing gegeven 
door Dr A. Lau. Zij, die eerder een lezing van Dr 
A. Lau hebben bijgewoond, weten welk een uit
zonderlijk spreker hij is en dat het Duits, zoals hij 
dat spreekt door bijna elke Nederlander wordt 
verstaan en begrepen.

Wij verwachten dan ook een bijzonder grote 
belangstelling en zouden daarbij graag zien, dat 
een ieder de gehele dag meemaakt. Dat neemt 
niet weg, dat ook (collectief?) bezoek van alleen 
de middaglezing mogelijk is. Daar de zaalruimte 
niet onbeperkt is, is (schriftelijk) reserveren bij 
de secretaris aanbevolen.

TOT ZIENS OP 3 APRIL 1993 1
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NAJAARSVERGADERING 1992

Deze is inmiddels verleden tijd en in het vol
gende nummer zult U de notulen kunnen vin
den. Nu even iets, dat niet genotuleerd wordt: 
Aan de voorafgaande lunch namen 54 leden 
deel. 43 leden hadden hun komst gemeld en 11 
leden kwamen op de bonnefooi. Zo’n groot per
centage geeft natuurlijk wel een heel geschuif aan 
tafel, die volgens afspraak voor 43 leden gedekt 
was.
De boekenmarkt kwam hierdoor wat in de knel, 
maar na een korte after dinner wandeling buiten 
(het weer werkte mee) kwam dat ook voor elkaar. 
Alhoewel ik niet in de portemonnaie van de 
standhouders heb gekeken, leek de markt mij wel 
een succes.
Aan de eigenlijke vergadering namen tenslotte 
73 leden deel. Na aftrek van het voltallige bestuur 
blijven er dus 66 leden over. 15 afdelingsverte- 
genwoordigers (vertegenwoordigend 547 leden), 
2 leden en 4 andere afdelingsvertegenwoordigers 
( 92 leden, echter zonder geldige volmacht, de zg 
geloofsbrief) meldden zich als stemgerechtigde. 
Zeker 4 afdelingsvertegenwoordigers deden dit 
niet en stemden dus enkel. Gelukkig kwam het er 
deze vergadering niet zo op aan. Alle besluiten 
waren bij acclamatie op één na en dat voorstel 
werd door het bestuur teruggenomen. Dit voor
stel was niet geagendeerd en conform de in 1991 
gemaakte afspraak zou dit voorstel dan daarom 
ook niet gedaan mogen worden. Aan dit over
zicht missen 45 leden???!!!
Dit verhaal is voor mij aanleiding U de volgende 
gedachte voor te leggen:
De agenda voor de ledenvergadering moet in 
verband met publikatie geruime tijd van tevoren 
vaststaan. Concreet voor deze vergadering is de 
agenda rond 1 juli naar de drukker gegaan. Dat 
wil zeggen 4 maanden vóór 31 oktober. Het 
bestuur zal dus voor ontwikkelingen in deze 
periode tot 3 april 1993 moeten wachten, alvo
rens het de leden te kunnen voorleggen. Dit is 
niet goed. Denkt U er eens over, het bestuur toe 
te staan, aanvullingen op de agenda voor te stel
len. Voor deze aanvullingen zou een korte toe
lichting en discussie voldoende moeten zijn om 
tot een goede meningsvorming te komen. 
Gehouden deze uitgangspunten zouden de afde
lingsvertegenwoordigers bereid moeten zijn, 
zonder raadpleging van de achterban, aan de 
stemming deel te nemen. Deze mensen moeten 
zoveel vertrouwen binnen de afdeling kunnen 
genieten.
De prijs van de democratie wordt anders wel heel 
hoog. Bovendien is de ambtstermijn van een 
bestuurder slechts 3 jaar en die zijn anders met 

het voorbereiden, doen en beslissen op een voor
stel nauwelijks voldoende. Ik schrijf dit nog snel 
op eigen titel, doch als het bestuur hierin mee
gaat, wordt het zeker voor 3 april op de agenda 
gezet.

Joop van Alten.

INFOGIDS 1993

In het voorjaar van 1993 zal de informatiegids 
opnieuw verschijnen. Voor deze gids wil het 
Bestuur graag beschikken over de Volgende infor
matie:

1. Ter aanvulling op de sprekerslijst wordt 
gezocht naar mensen, die nog niet op deze 
lijst staan, maar er wel op willen komen. Zij 
die willen dienen de volgende gegevens op te 
sturen aan het hierna genoemde adres: 
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
onderwerp(en) en kosten (vast bedrag en/of 
per km.);

2. Uit een enquête is gebleken, dat de behoefte 
bestaat bij de afdelingen, te beschikken over 
namen en adressen van kwekers om deze te 
kunnen bezoeken met hun afdeling. Daarom 
willen wij graag een lijst opstellen van kwe
kers, die hun bedrijf open willen stellen voor 
dergelijke groepen. Genteresseerde bedrijven 
wordt gevraagd de volgende gegevens op te 
sturen:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
specialisatie, openingstijden en/of op 
afspraak en eventuele andere opmerkingen.

De gegevens kunnen voor 1 februari 1993 opge
stuurd worden naar:

PJ.M. Knippels
Denenburg 2
2591 AD DEN HAAG

VERENIGINGSNIEUWS

De afdeling ZAANLAND heeft een nieuwe voor
zitter. Dit is de heer A.J. Arends, Dorpsstraat 714 
te 1566 EP Assendelft. Van deze afdeling werd in 
het oktobernummer het huisnummer van de 
secretaris, de heer J. Rozemeier, verkeerd ver
meld. Het juiste adres is: Dorpsstraat 69 te 1531 
HB Wormer.

De afdeling FRYSLAN stelt voor, dat iedere afde
ling bij het plannen van de jaarlijkse excursie 
nagaat ofer op die datum een beurs in Nederland 
of België georganiseerd wordt. Het verdient dan 
aanbeveling, deze manifestatie in de route op te 
nemen. De afdeling Fryslan heeft hier zeer posi
tieve ervaringen mee!



De afdeling ZEELAND heeft een nieuwe voorzit
ter. Dit is de heer R. Wondergem, Dorpsstraat 38 
te 4373 AC Biggekerke, tel. 04185 3359.

Het bestuur heeft besloten tot de instelling van 
een SCHRIJVERS?RIJS voor het beste artikel in 
het maandblad SUCCULENTA. Doel is, de diver
siteit van de artikelen te vergroten en het kreëren 
van een klein ‘stuwmeer4 van artikelen, waardoor 
de redactie in staat wordt gesteld meer vooruit te 
werken. Daardoor moet meer tijd ontstaan voor 
overleg met auteurs, verhoging kwaliteit en verla
ging foutenkans. Hoewel er nog een reglement 
moet worden ontworpen, toch vast een idee voor 
de jaargang 1993. Gedacht wordt aan een drietal 
prijzen ter grootte van f100, f60 en f40.
Een aantal artikelen zal worden genomineerd, 
waarna er door de leden (liefst afdelingsgewijs) 
kan worden gestemd. Alle artikelen, van lichtvoe
tig tot zwaarwichtig, doen mee met uitzondering 
van nieuwbeschrijvingen en die, geschreven door 
de redactie(raad).

NIEUWE LEDEN

Bijgewerkt tot 14 september 1992.

Harder P, Aalsmeerderweg 30,1432 CR 
Aalsmeer.

Vercammen FJ., Lckerwaard 26, 1824 HB 
Alkmaar.

Koopman J.H.W., de Lunetten 2, 1944 PA 
Beverwijk.

Rolink E.A., Rijksstraatweg 71 A, 1969 LC 
Heemskerk.

Rethmeier I., Hyacinthenlaan 53, 2121 TC 
Bennebroek.

Mey T.L.M. v/d, Huifkar 32, 2171 MS Sassenheim.
Hooymans A.,GrJ. van Stolberglaan 148,

2263 VK Leidschendam.
Brinkman H., Bilderdijklaan 68, 3141 SE 

Maassluis.
Wanders W.H., Molenstraat 7, 3201 AJ 

Spijkenisse.
Tromp P.Chr., Neptunusstraat 9, 3371 TH 

Hardinxveld-Giessendam.
Yperen H. van, Duin Maasdamlaan 44, 3445 CC 

Woerden.
Stegeman K., H. Kraemerlaan 62, 3972 SN 

Driebergen.
Hoving P, G. Bomanslaan 124, 4207 PD 

Gorinchem.
Francke A., Burg. Geuzestraat 15, 4363 AN 

Aagtekerke.
Martens - de Jonge M.G., Gouwestraat 20, 

4535 CS Terneuzcn.
SchonusJ., Akkerstraat 2, 5261 TW Vught.

Westdorp - Weesie T, Cliostraat 141, 5631 HD 
Eindhoven.

Middendorp A.M., op de Kraonkel 39, 6161 TR 
Geleen.

Lanckohr Hr., Poststraat 6, 6461 AX Kerkrade.
Graven W., Klappenburgstraat 54, 6681 XT 

Bemmel.
Alphen M. van, Everlaan 12, 6705 DJ

Wagen in gen.
Holewijn MüllerS., Kraaiensteinlaan 103, 

6825 DD Arnhem.
Doelare Hr/Mw, Graslaan 96, 6833 CL Arnhem.
Harmsen DJ., de Hanekamp 20, 7152 CJ Vorden.
Boertjes M„ Ypeloschoolweg 2 B, 7468 RE Enter.
Doesburg Ir. J.W. van, Magnoliastraat 9, 7552 AZ 

Hengelo.
Zwolle A.E., Fazant 53, 8281 GM Genemuiden.
Maghiels Maarten, P. Delenstraat 15,

02390 Malle, België.
Verschuren Hr/Mw., Lage Vosberg 5, 02840
Rumst, België.
Schoemans M., Hamstraat 8,03840 Borgloon, 

België.
Impe J. van, Galeidestraat 8, 09200

Dendermonde, België.
Weyneberge M. van,J. v. Bogaertstraat 14, 09200 

Dendermonde, België.
Rabenda lan, 4813 King Street E., Beamsville 

LOR1B6, Canada.
Heath p., 9 Hazeldene Meads, Brighton BN1 

5LB, Engeland.

Propaqandamateriaal. boekenverkoop 
en verenigingsartikelen.

Propagandamateriaal, boekenverkoop 
en verenigingsartikelen.
Propagandamateriaal kan, tegen portovergoe- 
ding, bij mevr van Die aangevraagd worden, niet 
morgen in huis maar graag tijdig aanvragen. Er 
wordt steeds aan vernieuwing en modernisering 
van dit materiaal gewerkt.
Boekenverkoop, er zijn op dit moment verkrijg
baar;
-‘Wat betekent die naam‘ een verklarend woor
denboek van nagenoeg alle voorkomende 
Latijnse namen in het cactus- en vetplanten- 
gebeuren, een ‘must* dus, prijs fl 15,50/ Bfrs 310. 
-Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten, prijs fl 6,-/Bfrs 120.
-Discoboek Buining (Duitse/engelse uitgave), 
prijs f 7,70/Bfrs 155.
Verenigingsartikelen:
-de bewaarband voor het tijdschrift (1 jaargang) 
fl 16,-/Bfrs 330
-de verenigingsspeld. Deze is als steekspeld ver
krijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80.
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Bloemen- en plantentuin

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

BEZOEK ONS SUCCULENTARIUM!

Eén van de soortenrijkste cactus- en succulentencollecties in Europa.
U vindt bij ons meer dan 6000 soorten interessante planten voor kamer, kas 
en tuin. Zoals cactussen en andere vetplanten, hoya’s, euphorbia’s, epifyten 
en vleeseters.
Bijzondere heesters en vaste planten, kuipplanten, grassen en bamboes.
Varens, rots- en stinzeplanten, heem- en vijverplanten.
Dit alles op een bijzondere manier in onze kassen en onze tuin gepresen
teerd.
Ook is een uitgebreide zaadlijst verkrijgbaar.

U bent van harte welkom op maandag t/m zaterdag van 9-17 uur op Laantje 1, 
Werkendam.

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

TE KOOP GEVRAAGD
Bent U genoodzaakt, om welke reden dan ook, 

uw cactusverzameling van de hand te doen, 
neem dan contact op met:

Gerrit Melissen, Korenmolen 9, 
3738 WL Maartensdijk, 03461-3366.

CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD

Enkele stuks, zaaisels, gehele collecties. 
Cactusfanaat heeft er veel voor over! 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055
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Gratis prijslijst op aanvraag.

Cactussen en andere 
succulenten.

In december zijn wij op de volgende data geopend:
5,12,19, 28, 29 en 30. Tijdens deze dagen hebben wij een aantal zeer 
interessante eindejaars-aanbiedingen voor u in petto.

Overigens iedere zaterdag geopend van 9 tot 16 uur. Ook levering per post.

Rotterdamseweg 88,
3332 AK Zwijndrecht,
Tel. (078) 124200. Fax (078) 198396



- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs 
ƒ 7,50 - Bfrs 150

Kalender 1993

Door het Samenwerkingsverband Belgische en 
Nederlandse Cactusverenigingen is de kalender 
1993 geproduceerd. Deze bijzonder geslaagde 
kalender, 1 pagina per maand, heeft schrij
fruimte.
Inclusief een bijdrage in de portokosten zijn de 
prijzen:

lex. ƒ11,50
2 ex. ƒ 10,50 p/st

3/6 ex. ƒ 9,50 p/st
7 of meer ex ƒ 9,00 p/st 

De afhaalprijs bedraagt f 8,50
Bestellingen uitsluitend door overschrijving van 
het juiste bedrag en vermelding van het gewenste 
artikel op postgiro 3742400 t.n.v. Succulenta te
Lunteren.
Voor België, Belgische postgirodienst rekening 
000-11-41-809-22 t.n.v. Succulenta te Eindhoven.

Evenementenkalender

1993
18febr. Sluitingsdatum wedstrijd

Wenskaart van de afd. Brabant 
Belgie. Info in het augustus 
nummer.

3 april Voorjaarsvergadering van Suc
culenta in de Cantharel te 
Ugchelen. Gevolgd door geza
menlijke maaltijd en lezing Dr 
Alfred Lau. Nadere medede
lingen volgen.

1 mei Friese Cactus en Vetplanten
beurs in het A.O.C. te Leeu
warden. Nadere mededelingen 
volgen.

15 mei Goudse Cactusbeurs. Nadere
mededelingen volgen.

4sept. Cactusmarkt te Nijmegen.
Nadere medelingen volgen.

11/12 sept. Europese Landenkonferentie
ELK. Nadere mededelingen 
volgen.

1994

16 juni 75e verjaardag van de vereni
ging SUCCULENTA.

!!! SOEBEN ERSCHIENEN !!!
Sonderheft 1992 des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde e.V.

Alfred B. Lau - Feldnummernliste 
Teil 1 - MEXICO

Vollstandig neu überarbeitete Fassung mit vielen bisher unveröffentlichten Angaben 
über Standortgegebenheiten und Begleitvegetation, sowie mit Kommentaren des Autors 

in deutscher und englischer Sprache.

Mit alphabetischem und nach Feldnummern geordnetem 
Verzeichnis.

Gesamtumfang 144 Seiten; 21,0 x 14, 9 cm.

Bestellung zum Subskriptionspreis von 20.00 DM Inland bzw. 21.00 DM Ausland incl. 
Porto und Verpackung bis zum 31.12.1992 bei:

HOLGER RUDZINSKI, Ruhrweg 10, D-(W)-5000 Köln 90

durch Zusendung eines Euroschecks, ausgestellt in DM, zahlbar an den AfM 
oder

durch Vorauszahlung auf das Konto des AfM 
Postgiroamt Saarbrücken, Kto-Nr. 3000669, BLZ 590 100 66
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KENNWORT: SONDERHEFT 1992

Spaterer Preis 25.00 DM Inland / 26.00 DM Ausland.



Schrijven voor Succulenta
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Zoals u misschien wel weet, is het voor de redac
tie van Succulenta iedere keer weer een klus het 
blad met lezenswaardige artikelen te vullen. Deze 
moeten stuk voor stuk uit de vereniging komen. 
We hebben dan ook al diverse malen een oproep 
geplaatst om kopij op te sturen. Hierop is zeker 
wel respons gekomen, maar nog niet zo veel als 
we wel zouden willen en nodig is. Daarom herha
len we die oproep hier in de gele vellen, maar 
willen het daarbij niet laten.
We zijn ons ervan bewust dat velen misschien 
best wel eens wat willen schrijven, maar niet zo 
goed weten waarover of vinden dat ze het niet 
kunnen. Over dat laatste hoeft u zich geen zorgen 
te maken. Het is de taak van de redactie om arti
kelen bij te schaven, een zin die niet goed loopt 
een beetje bij te buigen, wat taalfoutjes eruit te 
halen en meer van dat soort dingen. Vanzelfspre
kend blijven we van de inhoudelijke zaken zo veel 
mogelijk af.
Wat betreft de onderwerpen zijn we vooral op 
zoek naar beginnersartikelen, bijvoorbeeld over 
kweek, verzorging of praktijkervaringen met 
bepaalde planten (vooral de ‘andere’ succulen
ten) en stukjes over bepaalde geslachten. 
Momenteel zitten we vooral verlegen om wat lan
gere artikelen. Een paar mooie foto’s erbij is leuk, 
maar niet perse nodig. Stuurt u aub. geen artike
len in die uit andere tijdschriften zijn overgeno
men of zijn vertaald.

Om de geïnteresseerde schrijver op weg te hel
pen, geven we hier een "Schrijfwijzer voor 
auteurs”. Hierin staat hoe we de artikelen graag 
aangeleverd willen krijgen. Het lijkt nogal veel, 
maar het is niet bedoeld om u te ontmoedigen. 
De meeste richtlijnen maken het zowel de redac
tie als de schrijver gemakkelijker. Belt u gerust 
even als u er vragen over hebt.

Insturen van kopij
Als u een handgeschreven manuscript stuurt, 
schrijf dan aub. vooral planten-, plaats en per
soonsnamen zo duidelijk mogelijk.
Als u een typemachine gebruikt, lever uw kopij 
dan met dubbele regelafstand in. Dan kunnen er 
nog aanwijzingen voor de zetter tussen worden 
geplaatst. Gebruik aub. een vers lint en schrijf 
niet met de hand in het manuscript (dit in ver
band met het eventuele ‘scannen’ ervan).
Het is voor de redactie erg arbeidsbesparend als 
u het manuscript op diskette instuurt (alle forma
ten). We kunnen bestanden in WordPerfect en 

ASCII verwerken. Als vuistregel geldt dat 1 blad
zij in WP (1 A4) ongeveer overeenkomt met 1 
bladzij in Succulenta, zonder foto’s.
U wordt verzocht Latijnse namen in cursief te 
zetten en voor het overige F1 geen opmaaktekens 
te gebruiken, dus geen kantlijninstellingen, tabs, 
inspringen, lettertypes enzovoorts in de tekst te 
zetten. *)
Zetmachines kunnen deze namelijk niet gebrui
ken en we moeten ze er allemaal weer uithalen. 
Gebruik ook nooit meerdere spaties achter 
elkaar, ook al betekent dit, dat de tekst (bijvoor
beeld een tabel) onoverzichtelijk wordt. De 
opmaak doen redactie en drukker. U kunt even
tueel aanwijzingen of een voorbeeld in een bege
leidend schrijven bijsluiten.
U krijgt bevestiging van ontvangst van uw artikel. 
Na enige tijd krijgt u een drukproef toegestuurd. 
We verzoeken u deze na te kijken op fouten. 
Houd er wel rekening mee dat het hier gaat om 
foutencorrectie en dat in dit stadium geen ingrij
pende veranderingen in het artikel meer kunnen 
worden aangebracht. De schrijver ontvangt drie 
exemplaren van het nummer waar het artikel in 
verschijnt.

Verantwoordelijkheid
De taak van de redactie is redigeren, dat wil zeg
gen, artikelen klaar maken voor publikatie. Dat 
houdt in dat er veranderingen in moeten worden 
aangebracht. Deze zijn vrijwel altijd van kosmeti- 
sche aard. In gevallen waar het om inhoudelijke 
wijzigingen gaat, wordt altijd overleg met de 
schrijver(s) gepleegd. Deze is (zijn) dan ook ver
antwoordelijk voor het geschrevene.

Naamgeving
Zoals u in het redactioneel van het vorige num
mer hebt kunnen lezen, houdt Succulenta voor 
cactussen de IOS-naamgeving als standaard aan. 
We verzoeken schrijvers zoveel mogelijk de IOS- 
namen te gebruiken. U kunt de redactie altijd om 
informatie hierover vragen.
De eerste keer dat een plantenaam in een artikel 
voorkomt, wordt deze voluit geschreven, bij voor
keur met auteursnaam (bijvoorbeeld Copiapoa 
spinosa (Britton & Rose)Backeberg). Verderop 
kan de naam worden afgekort (dus C. spinosa of 
C. spinosa (Br&R.)Backbg.), tenzij dit verwarrend 
kan zijn.

Literatuurlijst
Geef indien mogelijk aan het eind van het artikel 
(niet in de tekst) een lijst van de geraadpleegde 
literatuur. We hanteren hiervoor een vaste vorm.
Een voorbeeld:



Bierkaai, J E-, EA. van Konoot en P.P. Snilvers - 
Een cactus in bloei - Tijdschrift voor Cactusstu
die 25(4):278-302 (1995)
In deze volgorde en inclusief streepjes en andere 
leestekens.
Voor boeken wordt het laatste gedeelte dan bij
voorbeeld:
- Cactusboek 51-73, Uitg. van Doorn, Spijkenisse 
(1995)
In de tekst kunt u dan verwijzen: (Bierkaai et al., 
1995).

Stijl van de artikelen
Iedereen heeft zijn eigen stijl van schrijven. De 
redactie probeert deze zo veel mogelijk intact te 
houden. Aan de andere kant moet er wel correct 
Nederlands staan. Bij artikelen als reisverhalen 
en ander artikelen van onderhoudende aard 
laten we sommige fouten wel eens zitten om geen 
afbreuk te doen aan het persoonlijke karakter 
van het verhaal. Bij formelere artikelen, met bij
voorbeeld plantebeschrijvingen, wordt wel zo veel 
mogelijk naar foutloos Nederlands gestreefd. 
Maak in ieder geval de zinnen niet te lang en ga 
niet te plechtstatig schrijven. Gebruik geen afkor
tingen (bijv. o.a.). Als u niet goed weet hoe u een 
zin zult formuleren, schrijf hem dan gewoon op 
zoals u het zou zeggen.

Foto’s
Als fotomateriaal hebben we het liefst kleurenne- 
gatieven of zwartwitnegatieven. Dia’s zijn ook 
geschikt. Stuur geen kopien van negatieven of 
dia’s en zeker geen afdrukken, want die kunnen 
we om technische redenen niet gebruiken. Dia’s 
moeten voor de reproduktie uit de raampjes wor
den gehaald, dus stuur ze aub. oningeraamd in.

Postzegelzakjes zijn heel handig om negatieven 
en dia’s in te stoppen.
Als u foto’s bij uw artikel plaatst, laat de brief dan 
aantekenen. Als u wilt, vergoeden we de kosten 
hiervan. Negatieven en dia’s worden zo snel 
mogelijk na verschijning van het artikel aangete
kend teruggezonden.

Stuurt u uw kopij op aan:
A. van Uijen
Graadt van Roggenweg 5B 
3531 AA Utrecht

Verdere inlichtingen: A. van Uijen, 030-943631 
(ook fax)
B. Groen, 08389-15293
JJ. de Morree, 070-3200073
J.M. Smit-Reesink, 08389-17551

*) Voor WP gebruikers: U kunt de opmaaktekens 
verwijderen, door het bestand op scherm te zet
ten en dan drukt U op Ctrl-F5 en kiest optie 3,1 
algemeen. U kunt het resultaat eventueel direct 
bewaren (schrijven) op de in te sturen diskette. 
De gemaakte DOS fde bevat alleen ASCII tekens 
en de harde returns (alinea- en pagina einde)

NB
Het bestuur zal, in overleg met de redactie en 
redactieraad, standaardvoorwaarden voor 
auteurs opstellen. Naast een aantal elementen uit 
voorgaande handleiding, zullen hierin tenminste 
ook bepalingen over het auteursrecht worden 
opgenomen.

JvA

Afdelingsnieuws Afd. Arnhem.
Mocht de door U gezochte afdeling niet zijn ver
meld, dan dient U voor nadere informatie con
tact op te nemen met de betreffende 
afdelingssecretaris. Namen en adressen zijn ver
meld in het oktobernummer.

Afd. Achterhoek.
10dec. speelavond.

Plaats: Onbekend.

Afd. Amsterdam
18dec. Jaarlijkse Kwis door Ruud

Tropper met assistentie van 
Nol Polak.
Plaats: Hoofdgebouw van de 
Hortus Botanicus, Middenlaan 
2a te Amsterdam: aanvang 
20.00 uur.

18dec. Een avond vol verrassingen.
Plaats: Zaal van de Speeltuin
vereniging Tuindorp achter 
het pand Floralaan 18 te 
Wageningen. Aanvang 20.00 
uur.

Afd. Brabant-België.
18dec. Jaaroverzicht met dia’s.

Plaats: Horteco, de Bavaylei
119 Vilvoorde. Aanvang 20.00 
uur.
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Afd. Delfzijl e.o.
3 dec. Vaststellen jaarprogramma.

Plaats: Groene Weide, Snel- 
gersmastraat 15, Appingedam. 
Aanvang 19.30 uur.



Afd. Dordrecht e.o. Afd. Gorinchem-Den Bosch
10 dec. Slotavond met lezing door F.

Noltee.
Plaats: De Christelijke MTS, 
Prof.Waterinklaan 45, Dor
drecht. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Drenthe.
2 dec. Dia’s en een praatje over Cura-

cao door Lida van Hemel.
Plaats: Zaal Muller, de Palz 7, 
Beilen.

Afd. Eindhoven.
7 dec. Evolutie, deel 2 door J.

Jagerszky.
Plaats: ”De Leeuw”, Provincia- 
leweg 102, Veldhoven. Aan
vang 20.00 uur

Afd. Flevozoom.
21 dec. Jaarvergadering met traditio

nele quiz.
Plaats: Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Har
derwijk. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Fryslan
8 dec. lezing door G. Ubink over het

kweken van cactussen.
12 jan. jaarvergadering.HrD.de

Jonge vertelt iets over zijn 
manier van zaaien.

9 febr. Lezing van P. van de Weerd
over Cactussen en Vetplanten 
uit eigen verzameling.
Plaats: Zalencentrum Tivoli, 
Huizermerlaan 59 te Leeuwar
den: aanvang 19.30 uur.

Afd. Gooi-en Eemland
10 dec. Lezing door W. Alsemgeest

over Thelocactussen.
14 jan. Lezing door H. Birkhof over

eigen verzameling.
11 fecr. Lezing door P. Laney over reis

door Argentinië.
Plaats: Kleine zaal van de
Goede Herderkerk, Simon Ste- 
vinweg 146 (ingang Lieve de 
Keylaan) te Hilversum: aan- 
vang 20.00 uur.

14 dec. Thema-avond over Gymnoca-
lycium met dia’s uit de dia
theek.

11 jan. Najaarsvergadering en Bingo
Plaats: Herberg de Prins, 
Hoogstraat 50, Berlicum. Aan
vang 20.00 uur.

Afd. Gouda e.o.
10 dec. Eindejaarsavond.

Plaats: ” ’t Brandpunt" Turf
markt 58.Gouda. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. 's Gravenhage e.o.
17 dec. Feestavond met bekendmaking

winnaar plant van de maand. 
Plaats: Grote zaal sporthal 
"Zuidhaghe”, Melis Stokelaan 
1201, Den Haag. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Groningen.
10 dec. Jaarvergadering.

Plaats: Zaal van de buurt- en 
speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72 te Gro
ningen. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Hoeksche Waard.
10 dec. Volgens traditie verzorgd door

het Natuur Educatief Cen
trum.
Plaats: Natuur Educatief Cen
trum bij de Rijkshaven in 
Numansdorp. Aanvang 20.00 
uur.

Afd. Nijmegen.
1 dec. InterneSprekers.

Plaats: Opleidingscentrum ’t 
Vanck, Energieweg 19, Nijme
gen.
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Rotterdam e.o.
21 dec. Bingo.

Plaats: Bovenzaal van het Wijk- 
gebouw Pier 80,’ Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur.

jaarvergadering.HrD.de


Afd. Utrecht e.o.
10 dec. Lezing over plantenfysiologie.

Plaats: Buurthuis Ravelijn, 
H.Graaflandstraat 2a, Utrecht. 
Aan vang 20.00 uur.

Afd. Voorne-Putten en Rozenburg.
14 dec. Dialezing door Johan de Vries.

Plaats: Het Trefpunt, Burg. v.d. 
Blinklaan 5 te Vierpolders. 
Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zuid Limburg
5 jan. Jaarvergadering met huldiging

jubilaris.
2feb. Lezing door G. Linssen over de

opbouw van een cactusverza
meling.

2 maart Lezing door C. Grootscholten
over planten uit eigen verza
meling.
Plaats: Gemeenschaphuis te 
Schimmen, Hoofdstraat 12. 
Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zwolle.
17 dec. Lezing door J. Hovens uit Lot-

tum over zijn reis naar Brazi
lië.

28 jan. Jaarvergadering, na de pauzeJ.
Beekman met dia’s.

18febr. Lezing door W. Alsemgeest
over het geslacht Thelocactus. 
Plaats: Gebouw de Groene 
Welle, v/h Centrum voor Tuin- 
bouwonderwijs, Prinses Mar- 
grietstraat 2, Zwolle. Aanvang 
19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

Aylostera.
11 dec. Zaai- en Diawedstrijd.

Plaats: Refter van de Stads- 
schook Vredeplein te Aalst. 
Aanvang 20.00 uur.

Cactusweelde Noorderkempen.
17 dec. Dia’s van eigen leden, bespre

king activiteiten 1993.
Plaats: lokaal "Vogelzang”, 
Miksebaan 25, Brasschaat. 
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Leuchtenbergia.
18 dec. Lezing "Mexico 2000” door

W.Dams.
Plaats: Dienstencentrum, 
Schoolstraat 44, Schilde. Aan
vang 20.00 uur.

uhlig 
V kokteen D-7053 KERNEN i.R. 

(Rommeishausen) bij Stuttgart. 
Postbus 1107, Duitsland 

Tel. (07151)41891 Fax (07151) 46728 
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.

JL DOUGANDVIVIROWLAND,
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 

TIP BEDFORD, ENGLAND MK42 8ND.
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CACTUSSEN- EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST
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Opgaven voor nr. 1 van 1993 moeten vóór 31 
december bij mevr. J. Smit-Reesink, P.W.A.laan 
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 wor
den opgenomen.

Gratis af te halen: bij mevr. Huibers, Kogendijk 
82,1862 XG Bergen, tel. 02208-18466, de Succu
lenta ’s van de laatste 12 jaar.

Te koop aangeboden: wegens omstandigheden 
complete cactusverzameling en vermeerdering 
en onderstammen. A. Wouters, Woutersweg 59, 
2691 PN ’s Gravenzande. Tel. 01748-17417.

Te koop: wegens ruimtegebrek, zeer mooie Cleis- 
tocactus bestaande uit 5 zuilen. Hoogte cactus 
ongeveer 1.30 m. Prijs n.o.t.k.J. Hoekstra, van 
Meyersstraat 13, 9061 BA Giekerk. Tel. 
05103-1321
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Ik zoek: oude jaargangen van Succulenta, ook 
losse nummers van voor 1952. Gaarne prijsop
gave. Eventueel ook ruilenlj. Essers, Hokkelen- 
bergstraat 8, 6444 AL Brunssum. Tel. 
045-251192.

Aangeboden: SucculentaJrg. 1983 t/m 1987, niet 
ingebonden, in prima staat. Mevr. v. Tilburg, 
Rotterdam. Tel. 010-4225427. Na 7 uur ’s avonds.

Te koop: Aluminium broeikas, breed 300 cm, 
lang 450 cm. ƒ 2000,— incl. verwarming en hou
ten tablettafels. A. Lutke, Schijnholt, Spaarne- 
laan 3, Dongen. Tel. 01623-18986 na 19 uur.

Te koop gevraagd: W. Haage: Het praktische cac- 
tusboek in kleur. G.P. Aalbregt, Burg. Baaslaan 
36, 4333 LK Middelburg. Tel. 01180-25639.

Gezocht: Literatuur over en (kiem)planten van 
de familie Euphorbia. Het boek: D.V. Brewerton: 
The Succulent Euphorbias, Nat. Cactus & Succ., 
1975. R.T.M. Hengst, Nic. Beetslaan 134, 2741 ZS 
Waddinxveen. Tel. 01828-19620.

Te koop: Zeiss-Ikoblend AV-set (2 projectoren/ 
statief en wing) voor overvloeiprojectie. Gloed
nieuw, 4 mnd. oud. Van 1000,— voor 600,—! C. 
Wolters. Tel. 04756/3559 (3146).

Kom eens een kijkje nemen in het Succulentarium 
aan het Looeind 15 te Liempde!
VERKOOP VAN CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN

Iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

AFDELING ZEELAND
van 8 t/m 17 januari 1993

VIVOKA 92 show 
van vissen, vogels en cactussen 

in de Vleeshal te Middelburg 
Inl. bij de afd. secr.

GEWIJZIGDE OPENSTELLING

pedio’s, sclero’s,
echinomastus, echinocereus,

zaden 
planten

nieuwe lijst 
1992/1993

uit usa en canada.

escobaria, neobesseya, mammillaria, 
yucca’s, agaven, lewisias met 
vindplaatsvermelding.

Direct leverbaar! Fritz Hochstatter

An den Standorten von

Pedio-und
Sclerokakteen

duitse uitgave: prijs DM 69,-plus verzendkosten

Sclerocactussen/zaailingen geënt op e.jusbertii ged. 
bloeibaar DM 10,- tot DM 20,- plus verzendkosten: fh 
53.1 s.whipplei, fh 29,31 s.glaucus, fh 102 s.spinosior 
var.schlesseri, fh 105 s.neyensis, fh 100 s.pubispinus, fh 
69.6.0 s.parviflorus, fh 69.7s. wrightiana, fh 69.9.3 
s.wetlandicus e.a.

Te verkrijgen bij: FRITZ HOCHSTATTER
Postbus 510 201 D - 6800 Mannheim 51
Fax + Tel. (0621)-79 46 75



SULCOREBUTIA ARENACEA (CARD.) 
RITT.

Ton Pullen

Sulcorebutia is een geslacht van kleine 

bolcactussen die in de hoge Andes van 

Bolivië groeien. De vele 'soorten' gaan 

vaak geleidelijk in elkaar over, wat deter

minatie moeilijk maakt. De soort die hier 

wordt voorgesteld, is echter gemakkelijk 

herkenbaar.

Deze fraaie soort is oorspronkelijk (in 1951) 
door Cardenas als Rebutia arenacea beschre
ven. Tien jaar later werd zij door Friedrich 
Ritter tot Sulcorebutia arenacea omgedoopt. 
Ook in het nog steeds veel gebruikte 
Kakteenlexikon van Backeberg is zij onder 
Rebutia gerangschikt.
De soortnaam ‘arenacea’ betekent ‘zande
rig’, hetgeen zou slaan op de zandkleurige 
beharing van de doorntjes.
Sulcorebutia arenacea is één van de gemakke
lijkst op naam te brengen sulco’s. Het is een 
plant met een karakteristiek uiterlijk, hoe
wel er binnen de soort ook de nodige varia
biliteit voorkomt. Om die variatiebreedte 
geïllustreerd te zien, moet men maar eens 
kijken naar de drie foto’s op bladzij 39 van 
het sulcorebutiaboek van Pilbeam.
De afzonderlijke bollen kunnen voor een 
sulco vrij groot worden en een doorsnee 
van 5-7 cm bereiken bij een hoogte van 3-5 
cm. Het lichaam is meestal enkelvoudig, 
maar kan met het ouder worden aan de

Sulcorebutia arenacea 
Foto van de schrijver



266

basis spruiten vormen. Er zijn ongeveer 30 
ribben, die spiraalsgewijs over de plant 
staan. De areolen zijn bedekt met licht 
grijsbruine wol en zijn langer dan breed. 
De meestal korte bedoorning is vuilwit of 
iets gelig. De 15 doorntjes zijn meestal kort, 
min of meer aanliggend en enigszins don
zig behaard. Echte middendoorns ontbre
ken. De bloemen zijn 3 cm in doorsnee, 
goudgeel van kleur en verschijnen willig in 
grote aantallen in het voorjaar.
Deze soort groeit relatief langzaam, maar is 
desondanks een sterke liefhebbersplant. De 
cultuur in een mineraal, goed doorlatend 
grondmengsel is niet moeilijk. Ook op sub- 
straatcultuur groeit de soort goed, maar 
langzaam. De overwintering moet, net als 
bij de meeste andere gebergteplanten, koel 
en droog zijn.
Men zal deze soort meestal via zaad ver
meerderen, daar stekken zelden worden 
gevormd. Enten is volstrekt overbodig, 
want de planten groeien prima op eigen 
wortel.
De soort is afkomstig uit Bolivië, waar hij 
op een hoogte boven de 2000 m groeit. 
De veldnummers WR 460 en HS 30 zijn op 
deze plant van toepassing.

Literatuur
Backeberg, C. - Kakteenlexicon - 1966
Brinkmann, K.H. - Die Gattung Sulcorebutia - 1976 
Pilbeam, J. - Sulcorebutia and Weingartia, a collectors 
guide - 1985

Boekbespreking
Ben Groen

CITES Cactaceae checklist
ISBN 0 947643 42 7, samengesteld door David 
Hunt, Royal Botanie Gardens, Kew, 1992.190 
pp. Prijs £ 10,- exd. verpakkings- en verzend
kosten.
Een bijzonder boek betreffende cactussen kreeg 
uw redactie onlangs in handen in de vorm van 
bovengenoemde Checklist. De auteur is een van 

de leidende cactusspecialisten, die zijn sporen 
vooral heeft verdiend met een revisie van het 
geslacht Mammillaria. Als secretaris van de Inter
national Organization for Succulent Plant Study 
heeft hij een database opgezet met alle bekende 
cactusnamen. Uit deze database zijn de 6500 
gangbare namen geselecteerd voor de Checklist 
en bewerkt met hulp van andere leden van de 
IOS. Het boekwerk is gesponsord door het 
CITES Nomenclatorial Committee en de US 
Scientific Authority for CITES. Het werk bestaat 
uit vier hoofdstukken, waarvan het eerste de ach
tergronden van het ontstaan van de Checklist 
bevat. Het kleine tweede hoofdstuk bevat alleen 
een korte bespreking van de cactusgeslachten 
met hun voornaamste synoniemen. De liefheb
ber zal opkijken van deze lijst: er zijn niet meer 
dan 101 cactusgenera geaccepteerd. Gesneuveld 
zijn onder meer: Arequipa, Ay lost era, Backebergia, 
Borzicactus, Chamaecereus, Cochemiea, Cryptocereus, 
Deamia, Echinofossulocactus, Epiphyllum, Eriocereus, 
Lobivia, Monvillea, Notocactus, Soehrensia, Sulcore
butia, Trichocereus.
Het grootste deel van het boek wordt ingenomen 
door een opsomming van de genoemde 6500 
cactussoorten. Het aantal naamswijzigingen is 
enorm. In Acanthocalycium zit bijvoorbeeld alleen 
nog A. spiniflorum, alle andere soorten zijn tot 
synoniem van deze soort gereduceerd of zitten 
nu in Echinopsis of Neoporteria. Achter de in vet 
gedrukte geaccepteerde namen staat het land van 
herkomst.
Een groot gedeelte van de namen is voorlopig 
geaccepteerd, de betreffende soorten moeten 
nog nader worden bestudeerd. De ware aard van 
de CITES Cactaceae Checklist blijkt vooral uit 
het vierde en laatste hoofdstuk. Hierin staan per 
land de daar voorkomende ‘voorlopig en defini
tief geaccepteerde’ cactussoorten met de IUCN- 
code voor het voorkomen in de natuur als e 
(endangered, bedreigd) en v (vulnerable, kwets
baar). Het hoofdstuk sluit af met een lijstje van 
alleen uit cultuur bekende soorten zoals Mammil
laria esseriana, Pereskiopsis spathulata en Tephro- 
cactus coloreus.
Het boekwerk is verplichte literatuur voor de ver
gevorderde amateur en specialist, de andere cate
gorieën zou ik de aanschaf niet zo gauw 
adviseren. In de loop van de komende jaren zal 
er nog menig woordje in liefhebberskringen aan 
de IOS-inzichten worden gewijd.



DE CITES-WETGEVING IN BELGIË EN 
NEDERLAND

Ben Groen

De belangrijkste zaken betreffende CITES 

(Convention on international Trade in

Endangered Species) in België en Neder

land worden hier op een rij gezet. Het 

artikel is bedoeld als vraagbaak voor de 

gemiddelde liefhebber en voor degene 

die wat meer over CITES wil weten.

Ontstaan en werking van CITES in Neder
land en België
De eerste CITES-conferentie werd in 
Washington op 3 maart 1973 gehouden en 
de wetgeving ter bescherming van 
bedreigde soorten wordt daarom ook wel 
de Conventie van Washington genoemd. 
Na voorbereidend werk door onder andere 
de International Union for the Conserva- 
tion of Nature and National Resources 
(IUCN) trad CITES op 1 juli 1975 in wer
king nadat tien landen de conventie had
den bekrachtigd (geratificeerd). Deze 
landen kwamen hiermee overeen om de 
soorten in bescherming te nemen die op de 
bij de conventie behorende bijlagen ston
den. Onderlinge verschillen kunnen alleen 
ontstaan als bepaalde landen meer of 
andere soorten dan volgens de bijlagen in 
bescherming

nemen. Een voorbeeld is Duitsland, waarbij 
voor Bijlage 1-planten een bezitsverbod 
geldt, wat in België en Nederland (nog) niet 
het geval is. België ondertekende CITES in 
1983, gevolgd door Nederland in 1984. 
Een fout die nog wel eens wordt gemaakt, is 
dat men aanneemt dat het ondertekenen 
van de Conventie hetzelfde is als het 
bekrachtigen ervan. Dit is echter niet zo, de 
minister of gevolmachtigde ondertekent, 
maar pas na bekrachtiging door het staats
hoofd en publikatie in het Staatsblad is de 
wet geldig. In België werd de Conventie van 
kracht op 1 januari 1984.

In Nederland is CITES van kracht sinds 18 
juli 1984. Nederland had zo lang gewacht 
met het bekrachtigen van CITES omdat 
men van mening was dat de eigen wetge
ving (althans voor diersoorten) op dit punt 
beter was. Maar omdat de EG-reglemente- 
ring betreffende de toepassing van CITES 
in de lidstaten werd aangenomen (EG- 
verordening nr. 3626/82) was Nederland 
verplicht CITES uit te voeren en is toen toe
getreden. Zowel België en Nederland zijn 
hiermee partij-staten van CITES. De EG- 
landen Ierland en Griekenland zijn echter 
nog steeds geen partij-staten van CITES. 
De EG-wetgeving is strenger voor sommige 
planten van Bijlage 2 dan de CITES- 
wetgeving voorschrijft. Nederland was dus 
verplicht haar wetgeving aan de EG- 
verordening aan te passen. Voorafgaand 
aan toetreding werd de wet Bedreigde Uit
heemse Diersoorten (BUD) uit 1975 aange
past. Daarnaast moest de controle op de 
handel in planten worden gedekt door het
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In- en Uitvoerbesluit Bedreigde Uitheemse 
Dier- en Plantensoorten. De plantensoor
ten van CITES worden door deze laatste 
wet gedekt. In de wandeling spreekt men 
van de wet BUDEP, maar het is de wet BUD 
en het In- en Uitvoerbesluit die Nederland 
als juridisch instrumentarium gebruikt 
voor uitvoering van CITES. Een juridisch 
probleem is wel dat Nederland CITES- 
Bijlage 1 en EG-lijst C 1 bij het In- en Uit
voerbesluit heeft ondergebracht. De EG-ba- 
sisverordening verplicht voor deze groepen 
namelijk het reguleren van de binnen
landse handel en dat gaat niet met een In- 
en Uitvoerbesluit. Nederland is op dit punt 
in overtreding. Een bezitsverbod voor uit
heemse planten bestaat derhalve in Neder
land niet en uitheemse Bijlage 1-planten 
kunnen zonder vergunning worden gehou
den.
In België ligt de zaak iets anders, daar is 
volgens CITES het bezit van Bijlage 1-plan
ten wel verboden. Maar in de artikelen 3 en 
8 van het Koninklijk Besluit van 20 decem
ber 1983 zijn uitzonderingen gemaakt voor 
iedere natuurlijke of rechtspersoon die er 
één of meer wil houden voor niet- 
commerciële doeleinden of die een tuin
bouwbedrijf uitbaat erkend door de Minis
ter van Landbouw. Deze uitzondering 
treedt automatisch in werking, dat wil zeg
gen dat men geen aanvraag vooraf hoeft in 
te dienen. In de praktijk betekent het dus 
dat ook in België geen bezitsverbod geldt. 
Paragraaf 4 artikel 3 staat het houden van 
Bijlage 1 of C 1-planten toe die zijn verwor
ven vóór het in werking treden van de wet 
en artikel 8 na in het in werking treden van 
de wet.
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Handel, import en export
Bijlage 1-planten
Importvergunning voor Bijlage 1-planten 
uit het wild uit een niet-EG-land zijn voor 
de liefhebber en kweker vrijwel niet te krij

gen. Voor deze importvergunningen wordt 
een zeer restrictief beleid gevoerd. Alleen 
voor zeldzame uitzonderingen, bijvoor
beeld door bevoegde instanties erkend 
wetenschappelijk onderzoek of uitgangs
materiaal voor veredelingsdoeleinden en 
dergelijke kan hiervan worden afgeweken. 
Met de importvergunning kan in het land 
van uitvoer een exportvergunning worden 
aangevraagd.
Als een liefhebber evenwel een degelijk 
onderbouwde invoeraanvraag indient voor 
Bijlage 1-planten met het doel deze te ver
meerderen voor bijvoorbeeld in- 
vitrocultuur, wordt de aanvraag niet zonder 
meer afgewezen. Zo’n aanvraag is echter 
volgens dr. D.O. Wijnands, wetenschappe
lijk adviseur CITES Nederland, in Neder
land nog nooit ingediend.
Voor in- en uitvoer van Bijlage 1-planten 
tussen EG-landen is een geldig CITES-EG- 
certificaat nodig. Voor uitvoer naar landen 
buiten de EG is een EG-uitvoervergunning 
vereist.
De consequentie van de Nederlandse en 
Belgische wetgeving is dat planten van 
Bijlage 1 kunnen worden verhandeld of 
over de EG-binnengrenzen worden ver
voerd als kan worden aangetoond dat de 
planten óf voor het in werking treden van 
de CITES-wetgeving in bezit waren óf 
rechtmatig zijn ingevoerd met een geldige 
vergunning. Zaailingen van deze planten 
worden juridisch automatisch als Bijlage 
2-planten behandeld. Hier komt het karak
ter van CITES naar voren, het is vooral een 
overeenkomst om de internationale handel 
in uit het wild afkomstige planten en dieren 
onder controle te krijgen.

Bijlage 2-planten
Als een exportvergunning voor natuurim- 
porten van Bijlage 2-succulenten uit een 
niet EG-land kan worden getoond, krijgt 
men een importvergunning van de



bevoegde instantie, het Ministerie van 
Landbouw. Het probleem is die exportver
gunning, Mexico en Brazilië geven bijvoor
beeld geen exportvergunningen voor wilde 
planten af.
Voor import uit niet EG-landen van ge
kweekte en wilde succulenten die op de vrij- 
stellingsbeschikking staan, waaronder 
vrijwel alle gekweekte cactussen, moet men een 
CITES-invoervergunning hebben vóór 
men de planten kan invoeren. Een CITES- 
invoercertificaat als invoerdocument is 
sinds augustus 1991 niet meer toegestaan. 
Natuurimporten van Bijlage 2-planten 
kunnen alleen worden verhandeld met een 
kopie van de oorspronkelijke invoervergun
ning of met een EG-certificaat.
Voor uitvoer binnen de EG van gekweekte 
planten van Bijlage 2 hebben de Belg en de 
Nederlander voor de Schengenverdrags- 
landen de Benelux, Frankrijk, Duitsland, 
Spanje en Italië een CITES-kweekcertifi- 
caat voor potplanten nodig. Dit document 
moet worden aangevraagd bij het ministe
rie van Landbouw. Voor de ander EG- 
landen is een gezondheidscertificaat (fyto
sanitaire verklaring) vereist. Het gezond
heidscertificaat geldt dan als CITES- 
kweekcertificaat als daarop vermeld staan 
de wetenschappelijke namen van de plan
tensoorten, de aantallen per soort en de 
volgende kweekbeschrijving: „Artificially 
propagated Appendix II plants as defined 
by CITES”.

Adressen
Voor informatie over deze regelingen of 
aanvragen van CITES-kweekcertificaten 
kunt u zich wenden tot:

Ministerie van Landbouw,
Dienst Plantenbescherming, Manhattan 
Center, Office Tower, Bolwerklaan 21, 1210 
Brussel, tel. 02/2117211.

Ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij, 
CITES-bureau, Postbus 20401, 2500 EK 
Den Haag, tel. 070-3792922, Fax 
070-3478228.

Voor fytosanitaire verklaringen in Vlaan
deren kunt u terecht bij het administratief 
centrum Ter Plaete van de dienst Planten
bescherming te Gent, Sint Lievenslaan 33a, 
9000 Gent, tel. 091/352990 of bij de andere 
districtskantoren in Brugge, Kortrijk, Ant
werpen of Hasselt. U moet uw planten ter 
plekke laten keuren. Voor een certificaat 
per ontvangstadres betaalt u een vast 
gedeelte van BF 10 en een veranderlijk deel 
van BF 10 per 100 planten of een deel daar
van. Als u bijvoorbeeld 450 planten laat 
keuren voor één afnemer, betaalt u daar
voor BF 10 + BF 50 = BF 60. Voor meer
dere adressen betaalt u per adres het vaste 
gedeelte + het aantal planten naar dit 
adres. Wanneer een zending planten een 
enkele colli uitmaakt van minder dan 20 kg, 
bedraagt de vergoeding BF 10.

In Nederland kunt u met uw planten 
terecht bij een van de 11 districtskantoren 
van de Plantenziektenkundige Dienst of bij 
het hoofdkantoor te Wageningen, afdeling 
Handel, lm- en Export, Geertjesweg 15, 
Postbus 9102, 6700 HC Wageningen, tel. 
08370-96911.
Een fytosanitaire verklaring van de Plan
tenziektenkundige Dienst kost u ƒ 7,- per 
partij. Als u naar drie verschillende adres
sen planten verstuurt, wordt dat als drie 
partijen gerekend en betaalt u ƒ 21,-.

Controle
Aan de grenzen wordt de controle verzorgd 
door de douane. Bij verdachte partijen 
wordt de hulp van ambtenaren van het 
ministerie van Landbouw ingeroepen. In 
België is de Dienst voor Plantenbescher-
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ming verantwoordelijk en in Nederland de 
Algemene Inspectiedienst (AID). Deze 
diensten zijn ook voor binnenlandse con
troles bevoegd. Zo nodig kunnen de ambte
naren in beide landen terugvallen op 
specialisten. Bij ernstige overtredingen 
worden meer deskundigen ingeschakeld. 
Soms worden de diensten getipt, het zijn 
vaak dezelfde lieden die het verkeerde 
plantje meenemen. Ook worden bestellin
gen voor bepaalde handelaren of uit zekere 
landen extra in de gaten gehouden.

Vrijstellingsbeschikking
Succulenten die vallen onder de vrijstel
lingsbeschikking Nederland 1985, gewij
zigd in 1991.
Alle aloësoorten van Bijlage 2
Alle cactussoorten van Bijlage 2 
Ceropegia woodii
Alle succulente euphorbia-soorten 
Pachypodium lamerei

Opmerking: Omdat ook gekweekte planten 
van Bijlage 1-soorten niet meer onder de 
vrijstellingsbeschikking mogen vallen, zijn 
Leuchtenbergia principis en Mammillaria plu
mosa hieruit geschrapt.

Begrippen
Bijlage 1, ook Appendix I genoemd. Lijst 
van met uitsterven bedreigde soorten. De 
handel in levende of dode exemplaren van 
deze soorten of herkenbare delen en pro- 
dukten daarvan is slechts bij hoge uitzon
dering en alleen voor niet-commerciële 
doeleinden toegestaan. Bijlage 1-planten zijn 
per definitie uit de natuur afkomstig. In cultuur 
opgekweekte planten van Bijlage 1-soorten 
vallen onder het regime van Bijlage 2. Op 
Bijlage 1 staat een beperkt aantal succulen
ten. Stuifmeel, zaden en vruchten van 
Bijlage 1-planten mogen evenmin worden 
verhandeld.
Bijlage 2, ook Appendix II genoemd. Lijst 
van soorten die niet direct met uitsterven 

worden bedreigd, maar wel in deze situatie 
kunnen komen indien de handel in deze 
soorten niet wordt gereguleerd. Verreweg 
de meeste cactussen staan op deze lijst. 
Handel in Bijlage 2-planten is onderwor
pen aan een vergunningstelsel. Stuifmeel, 
zaden en vruchten van succulenten op deze 
lijst mogen vrij worden verhandeld.
Bijlage 3, ook Appendix III genoemd. Lijst 
van soorten die binnen één partij-staat 
worden beschermd. Andere partij-staten 
zijn verplicht de internationale handel te 
controleren op deze nationaal beschermde 
soorten. Er staan geen succulenten op 
Bijlage 3.
Lijst C. De EG heeft nog een aanvullende 
lijst C onder de toepassing van CITES 
gebracht. Dit zijn veelal Europese soorten, 
succulenten komen er niet op voor. Deze 
lijst is gesplitst in C 1 en C 2.
Lijst C 1. EG-lijst met soorten die op Bijlage 
2 staan, maar door de EG worden 
beschouwd als Bijlage 1-soorten. Er bestaan 
voorstellen om de soorten die worden 
bedreigd omdat hun habitat wordt aange
tast, op Lijst C 1 te zetten. Dit is feitelijk een 
vertroebeling van de CITES-lijsten, want 
deze hebben betrekking op de handel. Op 
C 1 staan alle Europese wilde orchideeën 
en drie cyclamensoorten.
Lijst C 2. EG-lijst met bedreigde soorten, 
waarvan gekweekte exemplaren in de han
del zijn en die niet op de CITES-lijsten 
staan. Op deze lijst komen onder meer de 
cyclamen voor die niet op lijst C 1 staan. 
Buiten de Bijlagen. Er zijn inheemse plan
ten die niet onder de conventie vallen, 
maar wel nationaal worden beschermd in 
de Natuurbeschermingswet (bezitsverbod), 
bijvoorbeeld rondbladig zonnedauw (Dro
sera rotundifolid). Zolang er geen voorstel 
komt om deze planten op CITES-bijlagen 
te plaatsen, hebben zij niets met CITES te 
maken.



Certificaat. Een schriftelijk bewijsstuk dat 
aan de gestelde voorwaarden is voldaan, 
zoals gezondheidscertificaat, kweekcertifi- 
caat, import- en exportcertificaat.
Vergunning. Een schriftelijke bewijsstuk 
dat ontheffing is verleend van het geldende 
verbod. Bijvoorbeeld import- en export van 
Bijlage 1-planten.
Vrijstellingsbeschikking (Beschikking 
bedreigde uitheemse dier- en plantesoor- 
ten). Voor veel gekweekte soorten is in 1985 
een soepele regeling vastgelegd in de zoge
noemde vrijstellingsbeschikking, teneinde 
de handel niet te veel beperkingen op te 
leggen. Onder toevoeging van de vermel
ding „Artificially propagated as defined by 
CITES” op de al bestaande verplichte 
gezondheidsverklaring van de Plantenziek- 
tenkundige Dienst konden handelspartijen 
worden in- en uitgevoerd zonder verdere 
papieren. Met ingang van 1991 is deze rege
ling gewijzigd. Vanaf deze datum is voor de 
invoer van alle CITES-planten, zowel wild 
als gekweekt, uit landen buiten de EG een 
CITES-invoervergunning vereist. Deze ver
gunning moet vóóraf van de bevoegde 
instantie zijn verkregen. De vrijstellingsbe
schikking op basis van een gezondheidsver
klaring geldt heden in Nederland en België 
alleen nog voor gekweekte planten van 
Bijlage 2 onder vermelding van „Artifi
cially propagated Appendix II plants as 
defined by CITES”. Deze gezondheidsver
klaring met kweekbijschrijving is geldig 
binnen de EG, maar wordt voor de Schen- 
genlanden (de Benelux, Frankrijk, Duits
land, Spanje en Italië) niet meer gebruikt.
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STAPELIA-ACHTIGEN
1. ENKELE ASPECTEN VAN CULTUUR EN HISTORIE

P. Dekker

De Engelsen hebben voor het woord 

stapelia-achtigen een veel mooiere term, 

namelijk 'stapeliads'. Wat voor planten 

het zijn en wat voor problemen er bij de 

verzorging kunnen optreden, is het 

onderwerp van de serie die hier begint.

De stapelia-achtigen zijn wat spaarzaam in 
onze collecties vertegenwoordigd, wat niet 
wil zeggen dat ze niet gewild zijn. Onbe
kendheid met deze planten en de moeilijk
heid om aan planten en zaad van de wat 
zeldzamere soorten te komen, spelen hier
bij waarschijnlijk ook een grote rol. Artike
len over deze plantengroep komt men wel 
eens tegen, meestal in enkele Amerikaanse 
en Engelse bladen. Deze zijn gewoonlijk 
van de hand van botanici die regelmatig 
veldwerk verrichten in zuidelijk Afrika, 
Jemen en enkele andere Afrikaanse staten 
of werkzaam zijn in bekende botanische 
tuinen en zich in deze plantenfamilie heb
ben gespecialiseerd.
Veel lectuur is er verder niet op dit gebied; 
het werk van White en Sloane geldt nog 
steeds als een belangrijke bron. Als men 
echter bedenkt dat dit boekwerk al in 
1937 is uitgegeven, kan men begrijpen dat 
er inmiddels wel het een en ander is gewij-

Trichocaulon flavum 
Foto's van de schrijver

zigd. Vooral in de laatste jaren is door 
enkele vooraanstaande wetenschappers de 
benaming ondersteboven gegooid, zodat 
het momenteel voor een beginner uiterst 
moeilijk is om een goed beeld van deze 
plantenfamilie te krijgen. Oude bekenden 
zijn Stapelia, Huernia, Caralluma, Piaranthus, 
Duvalia, Tavaresia enzovoorts, maar nu zijn 
er oude namen uit de vergetelheid gerukt 
en zijn er nieuwe bijgekomen, zoals Orbea, 
Orbeopsis, Orbeanthus, Tridentea, Stapeliopsis, 
Quaqua en Pachycymbium. Ik ga de lezer ech
ter niet vermoeien met die nieuwe indeling, 
maar iets vertellen over de kenmerken van



de meest gangbare soorten en over de pro
blemen die we bij het kweken van deze 
planten tegenkomen.

Warmte
De hier behandelde planten horen voor het 
overgrote deel thuis in de landen van zuide
lijk Afrika. Enkele soorten komen voor in 
India, Arabië en Noord-Afrika. Het zijn 
dus planten die veel warmte behoeven om 
zich goed te kunnen ontwikkelen, en dat zal 
ook wel één van de redenen zijn dat we ze 
zo weinig in onze verzamelingen aantref
fen.
Toch is het mogelijk om enkele soorten 
zelfs op de vensterbank te kweken, waar ze 
het soms opvallend goed doen en bloeien 
dat het een lieve lust is. Ik zeg er dan uit
drukkelijk bij dat dit slechts geldt voor 
bepaalde gemakkelijke en probleemloos te 
kweken soorten Stapelia en Huernia. Een 
slechte zomer is niet zo best voor deze plan
ten, ze krijgen dan niet voldoende warmte, 
wat voor groei en bloei vereist is. Behalve 
een minder voorspoedige groei kan zwart- 
rot optreden en, vooral bij zaailingen, weg
vallen van de zeldzamere soorten uit de 
geslachten Hoodia en Trichocaulon.
Deze planten hebben minder zon nodig 
dan vaak wordt gedacht, warmte is veel 
belangrijker. Ik heb verzamelingen gezien 
waar de planten niet meer dan één tot twee 
uur zon per dag kregen en er toch prima 
bijstonden en rijkelijk groeiden en bloei
den.

Kenmerken
Hoe zien stapelia-achtigen er eigenlijk uit 
en waaraan zijn ze ook voor de leek als 
zodanig te herkennen? Bijna alle soorten 
kenmerken zich door het ontbreken van 
bladeren, deze zijn bij slechts één soort dui
delijk aanwezig, namelijk Frerea indica. Het 
zijn groene, groenblauwe of bruinachtig 
getinte korte stammetjes die meestal niet

Pectinaria maughanii

veel hoger worden dan zo’n 10-20 cm, 
enkele soorten uitgezonderd.
Van de meeste soorten zijn de stammetjes 
weekvlezig. Als we ze doorsnijden, zien we 
een kleurloos, waterig sap, dat vrij bitter 
smaakt. Desondanks worden ze op de plaats 
van herkomst graag gegeten, zowel door 
mensen als sommige dieren.
De groei begint in de meeste gevallen aan 
de basis, waar de plant vertakkingen maakt 
en zich verder uitbreidt. De planten kun
nen uitgroeien tot pollen van soms meer 
dan een meter doorsnee; op den duur ster
ven ze dan vanuit het midden af en wordt 
een kring van planten gevormd. De meeste 
soorten worden niet groot, trichocaulons 
en Caralluma penicillata, die wel 1-1,5 m 
hoog kan worden, zijn de grootste. Som
mige planten groeien rechtstandig, andere 
kruipen over de bodem en er zijn er zelfs bij 
die ondergrondse uitlopers maken.
Van groot uitgegroeide planten kunnen
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gemakkelijk dekken worden genomen. 
Afhankelijk van de soort en van het weer 
maken deze vrij gemakkelijk wortels en 
groeien ze zonder problemen verder. Vaak 
bloeien ze nog in hetzelfde jaar. De bloe
men verschijnen bij de stapelia-achtigen 
namelijk op de nieuwgroei, oude stengels 
geven geen bloemen meer. Dit met uitzon
dering van caralluma’s, waarbij de bloemen 
op de stengels van de oude plant staan. 
U kunt veel stapelia-achtigen ook herken
nen aan de geur die de bloemen versprei
den, het is niet voor niets dat ze in de 
wandeling aasbloemen worden genoemd. 
Sommige bloemen geven zo’n walgelijke 
stank af, datje erbij zou weglopen; gaat zo’n 
bloem open, dan ruik je dat zodra je in de 
kas komt. De bloemen zijn echter wel onge
looflijk mooi, zowel wat vorm als wat kleur 
betreft.
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Huernia ocellata

Justus Heurnius
We zullen nu nog even stilstaan bij de meest 
gangbare geslachten en soorten en beginnen 
bij Huernia. Dit geslacht is naar een Neder
lander genoemd en wel Justus Heurnius, die 
op 17 november 1587 in Leiden werd gebo
ren als zesde kind van een professor aan de 
Leidse universiteit. Op vijftienjarige leeftijd 
begon hij aan een studie medicijnen aan 
deze universiteit en kreeg op zijn 24ste jaar 
zijn doctorsbul. Zijn interesse in de medicij
nen verdween echter toen zijn broer de 
plaats van zijn inmiddels overleden vader 
innam. Hij maakte een reis naar Frankrijk 
en Engeland, studeerde theologie in Gro
ningen en werd door zijn kerk uitgezonden 
naar Indië, teneinde in dit land het christen
dom te verbreiden. Ook dit voldeed niet erg 
aan de verwachting, de bekeringen vlotten 
niet zo erg en hij had grote problemen met 
de gouverneurs en regenten in Indië. Hij 
werd later door hen overgeplaatst naar de 
Grote Oost (Ambon, Ceram enzovoorts), 
waar hij werd vergiftigd tijdens een banket 
dat hem door één van de regenten was aan
geboden. Hij overleefde dit gelukkig, maar 
de gevolgen ervan noodzaakten hem in 
1639, na 15 jaar in de tropen te hebben 
doorgebracht, gedesillusioneerd naar Hol
land terug te keren. Maar waar vinden we nu 
de reden voor het naar hem vernoemen van 
de huernia’s?
Op zijn uitreis naar Indië in 1624 deed de 
Gouda, het schip waarop hij reisde, Kaap 
de Goede Hoop aan, waar hij Stapelia varie
gata ontdekte. De tekeningen die hij van de 
plant maakte, had hij naar zijn broer Otto 
in Leiden gestuurd. Dat is eigenlijk de 
enige keer dat hij met deze planten in aan
raking is gekomen, maar vanwege de zeer 
goede beschrijving en tekeningen van de 
plant werd één van de stapeliageslachten 
naar hem genoemd, helaas met verwisse
ling van de e en de u, wat niet meer kan 
worden veranderd.



Huernia kennedyana

opkweken niet al te veel problemen, ook al 
zijn er ook bij dit geslacht natuurlijk wel 
enkele moeilijkere soorten; uiteraard zijn 
dit praktisch altijd de mooiste!

Huernia
Huernia’s hebben de volgende kenmerken. 
De over het algemeen korte stammetjes ver
takken zich vanaf de basis en vormen vrij 
grote groepen. We komen zowel rechtop 
groeiende als kruipende planten tegen. De 
bloemen verschijnen meestal aan de basis 
van de plant met meerdere tegelijk. Ze zijn 
klokvormig en de bovenkant is bijna altijd 
met fijne haren bezet. Wat bij deze planten 
opvalt is dat tussen de vijf slippen van de 
bloem nog eens vijf minder sterk ontwik
kelde slippen zijn waar te nemen. Hieraan 
kan men huernia’s altijd herkennen.

Over het algemeen zijn huernia’s geen 
moeilijke planten. Ze groeien en bloeien bij 
een goede verzorging gewillig, sommige 
soorten, zoals Huernia boleana en H. breviros- 
tris bloeien het hele seizoen met talloze 
bloemen. Ze zijn zowel door zaad als door 
stek goed te vermeerderen en geven bij het

Correcties
In nummer 4 van Succulenta zijn bij het artikelen 
over Orostachys enige fouten in de onderschriften 
geslopen. Hier geven we de correcte onderschrif
ten.
Bladzij 177 rechts boven". O. malacophyllus 
boehmeri
midden rechts". Links: O. malacophyllus iwarenge 
‘Genkaiensis’; rechts: O. malacophyllus iwarenge 
links onder". O. malacophyllus iwarenge x O. mala
cophyllus iwarenge ‘Genkaiensis’
Bladzij 178 links boven: O. malacophyllus iwa
renge cultivar
links onder: Onder: O. fimbriatus ‘Mongolei’; links 
boven: O. minutus; rechts boven: O. fimbriatus 
‘Thyrsiflorus’

In hetzelfde nummer staat bij de foto op bladzij 
dat het Sempervivum alpinum betreft. Dit moet 
Sempervivum montanum zijn.

De redactie

275



ZAAIEN ZONDER ZORGEN
Ruud Trapper

Er is al veel gepubliceerd over zaaimetho- 

den, maar de ontwikkelingen staan niet 

stil. De methode met potjes en plastic 

drinkbekers, de pd-methode, levert zon

der veel ingewikkelde manoeuvres 

goede resultaten.

resultaat, ook bij degenen die niet eerder 
hadden gezaaid.
Ik zal me beperken tot de essentie van de 
methode. Over alle andere aspecten van het 
zaaien is al veel te vinden in met name de 
oude nummers van Succulenta en de 
Nieuwsbrief WSB. Wel bleek tijdens een 
thema-avond binnen de kring Amsterdam 
datje altijd nog wel wat van een ander kunt 
leren.

De methode
De methode berust op het gebruik van twee 
doorzichtige plastic drinkbekertjes en een 
rond plastic potje. We noemen deze 
methode verder de pd-methode. De plastic
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Persoonlijk vindt ik het vermeerderen van 
cactussen en vetplanten het leukste onder
deel van de hobby. Voor mij is de cirkel 
rond als ik gezaaid heb en van de aldus ver
worven planten vervolgens weer zaad heb 
gewonnen. Zoals bekend kan dat voor som
mige plantesoorten wel enige tijd nemen, 
zeker als ze op eigen wortel worden ge
kweekt.
Nu is het zaaien en verspenen over het alge
meen geen probleem als je voldoende tijd 
hebt. Daar ontbreekt het echter wel eens 
aan, met vaak trieste gevolgen. De afgelo
pen twee jaar zaaide ik op een manier die 
mogelijk maakt dat het toezicht minimaal 
kan zijn. Daaraan voorafgaand heb ik al 
eens een aantal alternatieve zaaimethoden 
uitgeprobeerd en de nu gebruikte methode 
is ook meer een samenvoeging van elemen
ten uit eerder beschreven methoden dan 
iets volkomen nieuws. Ondertussen is deze 
manier door andere mensen uitgeprobeerd 
en naar ik heb vernomen met een goed

Afbeelding van het pd-systeem 
Foto's van de schrijver



bekertjes zijn de bekende weggooibekers en 
kosten over het algemeen ongeveer ƒ 3,75 
per 20 bekers. Vaak verdwijnen deze bekers 
met grote stapels in het vuilnis bij kantines, 
zodat ze zeer goedkoop zijn te bemachti
gen. De inhoud van de bekers is 0,2 liter. 
Als plastic potje wordt bijvoorbeeld de ‘gre
nen’ pot nummer 8 gebruikt. (180 mm Nr. 
3685). Deze pot heeft bijzonder veel gaten 
in de onderkant en ik denk dat dat belang
rijk is bij deze methode. De prijs per potje 
is ongeveer 5 cent.

Het zaaien
In de eerste drinkbeker wordt gewoon 
kraanwater gedaan. Het potje met daarin 
de zaaigrond en de zaden wordt er in 
geplaatst. De andere drinkbeker dient als 
deksel en steunt op de binnenrand binnen 
het potje. Bij de hierboven genoemde com
binatie sluit dit precies aan. Het water in de 
onderste beker raakt het potje niet! Door de 
verdamping in de onderste beker zal er 
indien nodig een overdracht van vocht naar 
de zaaigrond plaats hebben, waardoor de 
grond nooit uitdroogt. Bij warm weer zal 
de verdamping hoger zijn, dus een en 
ander regelt zichzelf, naar mijn ervaring. 
De zaaigrond kan daarnaast nooit overma

tig nat worden. De bovenste beker sluit 
redelijk af, doch niet geheel, zodat een 
minimale toevoer van lucht voorhanden is. 
Het verlies aan vocht wordt maandenlang 
opgevangen door de voorraad in de onder
ste beker.
Het potje vul ik onderin met wat turf. 
Zodoende zal ook de zuurgraad van het 
water dat naar boven wordt gevoerd iets 
dalen. Bovendien voorkomt dit dat de zaai
grond voor een deel door de gaten in de 
onderste beker beland. Voor de zaaigrond 
zelf is het belangrijk dat deze niet te fijn is 
en zeker niet stevig wordt aangedrukt. Ik 
gebruik zelf gezeefde grond die ik losser 
maak met wat grof zand, kiezel of iets der
gelijks. De losse zaaigrond voorkomt dat de 
grond in de vochtige omgeving dichtslaat 
waardoor de groei wordt geremd. Druk om 
bovenstaande reden de zaden ook slechts 
licht aan.
De zaden zelf ontsmet ik door ze even door 
de TMTD te rollen, dat wil zeggen bijvoor
beeld de zaden even schudden in een 
kokertje van een fotorolletje met daaraan 
toegevoegd een minimale hoeveelheid 
TMTD. Ik geloof trouwens dat het ook zon
der dit laatste best lukt. Schimmels en der
gelijke heb ik nog niet gezien, wel sommige

Zaailingen van Astrophy- 
tum niveum en Pelecy- 
phora valdeziana
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mossoorten, maar de zaailingen schijnen 
zich daar wel prettig bij te voelen. De potjes 
met zaaigrond worden na het zaaien eerst 
in een bak met water gezet, zodat de grond 
is verzadigd met water. Hieraan kan even
tueel superol worden toegevoegd.

De resultaten van het zaaien blijven onder 
de bekers duidelijk zichtbaar en anders kan 
je gewoon even de beker optillen. Ook als 
een schimmel of iets dergelijks wordt ver
moed, is het handig om een tijdje het deksel 
eraf te laten. Het geheel ziet er netjes uit 
waardoor je misschien plaatsen in huis mag 
gebruiken die voorheen verboden gebied 
waren. De zaailingen kunnen gedurende 
lange tijd in deze omgeving blijven staan, 
bijvoorbeeld een jaar. Dit is een beetje 
afhankelijk van de soort, maar er kan wor
den gewacht tot ze 3 a 5 mm zijn, wat beter 
hanteerbaar is.

Het verspenen
Net zo belangrijk als het zaaien is de fase 
die hierop volgt, het verspenen, waarbij de 
kleine plantjes moeten worden grootge
bracht. Te vaak liet ik ze verdrogen of ver
branden, daarbij menig keer geholpen 
door een niet aangekondigde zonnige dag. 
Om dit te voorkomen kan de pd-methode 
zijn diensten bewijzen. Hierbij denk ik met 
name aan gevoelige soorten die langere tijd 
klein blijven.

Waarschijnlijk is het overbodig te vertellen 
dat ook het grootbrengen van bepaalde 
stekken in het pd-systeem eenvoudig is. 
Goede resultaten gaven onder andere 
euphorbiasoorten zoals Euphorbia decaryi en 
aanverwante soorten.

Varianten
Met het systeem kan eenvoudig worden 
gevarieerd. Voor de onderkant of de boven
kant kunnen bijvoorbeeld de gewone witte 

plastic koffiebekers worden gebruikt. Met 
een dergelijke beker als bovenkant kan de 
zon eenvoudig worden getemperd in het 
geval dat bepaalde zaailingen even wat 
minder licht nodig hebben. Ook het 
gedeeltelijk beschilderen van de doorzich
tige bekers met kassenwit aan zonzijde 
levert bescherming, terwijl de schaduwkant 
maximaal licht ontvangt. Daarnaast kun
nen natuurlijk alle typen plastic bakjes als 
deksel of onderkant dienst doen, waardoor 
ook het zaaien in grotere potten mogelijk 
is.

Tot slot
Ik kan me voorstellen dat sommige 
Succulenta-afdelingen bovengenoemde 
ingrediënten als een startpakket voor het 
zaaien gaan verkopen of beschikbaar stel
len aan beginnende leden omdat het soms 
als nieuweling toch een probleem is alles 
zelfbij elkaar te zoeken. Daarmee is dan de 
belangrijkste drempel voor het zelf zaaien 
weggenomen. Succes, en ik ben benieuwd 
naar de resultaten.



TURBINICARPUS BONATZII
EEN NIEUW TAXON UIT SAN LUIS POTOSÏ

Gerhart Frank

Het noorden van Mexico is de bakermat 

van het geslacht Turbinicarpus. Nog 

steeds worden hier nieuwe taxa van dat 

geslacht gevonden. Hier volgt een 

nieuwbeschrijving.

Tijdens een van zijn jaarlijkse Mexicoreizen 
vond de Berlijnse verzamelaar HJ. Bonatz 
in 1991 in de staat San Luis Potosi op een 
afgelegen groeiplaats een kleine turbini
carpus die hij toestuurde om nader te be
studeren en eventueel later over te publice
ren. Na vergelijking van habitus, bloemen 
en zaden van de plant met die van andere 
turbinicarpussen, kon ik hem niet met één 
van de bestaande soorten identificeren. Het 
lichaam dat het meest aan dat van Turbini
carpus klinkerianus doet denken, heeft een 
duidelijk andere, veel dunnere, bedoor- 
ning, de bloem is klein, heeft een donker
roze keel en ook de zaden verschillen 
wezenlijk van die van T. klinkerianus. Bijzon
der opvallend is het bloeigedrag. DitTurbinicarpus bonatzii

Foto H.J. Bonatz
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taxon bloeit al in januari, dus al voor de 
vroege bloeier T. schmiedickeanus en komt tij
dens de gehele verdere groeiperiode niet 
meer in bloei. Op grond van deze verschil
len en omdat de plant op een begrensde 
groeiplaats voorkomt, lijkt mij een beschrij
ving van de plant als nieuwe soort gerecht
vaardigd. Ik noem dit taxon naar zijn 
ontdekker, de ervaren Mexicoreiziger en 
verzamelaar H.J. Bonatz.

Turbinicarpus bonatzii Frank spec. nov. 
Lichaam halfbolvormig, 15-20 mm door
snee, direct in een naar onder toe conische 
knolwortel overgaand, die 30-50 mm lang 
is en waaruit de langere draderige wortels 
zich ontwikkelen. Epidermis donkergroen, 
ribben in tepelvormige stompe tuberkels 
opgelost. Areolen rond, in de nieuwgroei 
witwollig, later donker en kaal.
Middendoorn 1, uit het onderste deel van 
het areool ontspringend, cirkelrond 
omhoog gebogen, 12-15 mm lang, dun, . 
afgevlakt, ruw, met lichte dwarsgroeven, 
hoornkleurig tot bruinachtig. Daaronder 1 
randdoorn, 3-5 mm lang, die omlaag is 
gebogen.
Bloem trechter vormig, 10 mm lang, 12-15 
mm breed, pericarpel roodachtig bruin, in 
de buitenste bloembladeren overgaand, 
deze bleekbruin, met brede donkerbruine 
middenstreep aan de rugzijde. De keel is 
donkerroze, wat zich voortzet in een roze 
middenstreep die tot de punt van de 
bloembladeren loopt. Meeldraden donker
roze, helmknoppen oranjegeel. Stamper 10 
mm lang, roze, stempels gesloten, wit. 
Bloeitijd januari tot begin februari. Zaad 
mutsvormig tot stomp peervormig, 0,8-1 
mm, donkerroodbruin tot zwart, met fijne 
knobbeltjes en rond de micropyle een glan
zend gladde verdikking. Testa met smalle, 
golvende cuticulaplooien.
Vindplaats: in de bergen bij Cerritos, 
1100 m, in de staat San Luis Potosi, Mexico.

Turbinicarpus bonatzii
FotoG. Frank

De plantjes groeien op kalksteen en tussen 
mospollen in rotsspleten. De begeleidende 
vegetatie bestaat uit Mammillaria candida, 
Coryphantha wohlschlageri (pulleineana), Ario- 
carpus retusus, agaven en lage struiken. 
Type: Bonatz 0291; holotype (planten met 
bloem in 50% alcohol) in WU; isotype: 
zaden in herbarium Wb'.

Vertaling A.van Uijen

Turbinicarpus bonatzii Frank spec. nov.
A T. klinkerianus (Werdermann)Backeberg cui 
similis, characteribus sequentibus differt: 
mamillis conicis nec late-rhombicis; spina cen
trali unica e parte inferiori areolae orienti semi- 
circulariter curvata, tenui, applanata, spina 
marginali infima decurvata; pericarpello rubro- 
bruneo nec viridi, foliis exterioribus perianthii 
pallide bruneis cum stria centrali atrobrunnea 
nec uniformiter viribus, foliis interioribus 
perianthii sordide-albis extus cum stria centrali 
brunnea, intus cum stria centrali rosea, fauce 
corollae atrorosea; solum mense Januario flo-



Turbinicarpus bonatzii in cul
tuur
Foto G. Frank

rens; seminibus minoribus, 0,8-1 mm longis, 
atrofuscis usque ad nigricantis nec atris, testae 
cellulis minute tuberculatis, regione hili micro- 
pyles cum protuberatione nitida.
Typus: Bonatz 0291, Mexico, Estado San Luis 
Potosi, prope Cerritos, 1100 m.s.m.; holotypus 
(planta cum floribus in liquore alcoholica 50%) 
in WU, isotypus (semina in herbario) in WU.

SUCCULENTEN KWEKEN
OP DE VENSTERBANK

Peter Knippels

De meesten die cactussen en andere vet

planten kweken, beginnen op de ven

sterbank. Dit aspect wordt in de meeste 

artikelen onderbelicht, wat hier enigs

zins wordt goedgemaakt.

In Succulenta staan regelmatig artikelen 
over de kweekwijze van de verschillende 
succulenten(-groepen). Het betreft hierbij 
veelal kweken in kassen en/of onder ideale 
omstandigheden. Meestal wordt geen aan
dacht besteed aan het kweken op de ven
sterbank in de huiskamer. Toch zijn er veel 
mensen, waaronder ikzelf, die niet beschik
ken over een kas en daardoor zijn aangewe
zen op de vensterbank. Dit artikel is be
doeld voor alle vensterbankkwekers en met 
name de beginners onder hen.
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Plantkeuze
Zeven jaar geleden ben ik begonnen met 
serieus verzamelen en kweken van succu
lenten. Ik kocht toen wat ik mooi vond. Het 
resultaat was een allegaartje van caudex - 
planten, euphorbia’s, haworthia’s, aloë’s en 
cactussen. Bij een beperkt oppervlak zoals 
op een vensterbank breekt deze ongerichte 
verzamelwoede je na verloop van tijd op. 
Enerzijds groeien de planten en vragen 
derhalve meer ruimte. Aan de andere kant 
zie je welk type planten (familie/geslacht) je 
mooi vindt, ga je je hierin meer of minder 
specialiseren en neemt het aantal planten 
toe. Maar je zit nog met ‘al die andere’ 
planten. Ik heb de oplossing niet gezocht in 
het wegdoen van de planten die ik ‘over 
had’. Waarom zou ik? Ik vond ze toen mooi 
en nu nog en alleen maar planten van één 
geslacht of familie verzamelen vind ik niet 
leuk (eigenlijk zelfs wel saai).

De moraal van dit verhaal is zeker niet 
‘bezint eer ge begint’. Gaandeweg de hobby 
ontdek je welke planten je mooi vindt. Dit 
is overigens nog geen garantie dat deze 
planten bij jou op de vensterbank voor
spoedig zullen groeien en bloeien. Het is 
dus een kwestie van uitproberen en komen 
tot een combinatie/compromis van watje 
mooi vindt en wat het op de vensterbank 
goed doet.
Bij mij zijn dat de caudexplanten (Adenia 
glauca, Adenium obesum, Cissus saundersii en 
Fockea natalensis), haworthia’s (onder andere 
H. fasciata, H. maughanii, H. truncata, H. vis
cosa) en euphorbia’s (onder andere E. 
bupleurifolia, E. canariensis, E. echinus, E. ferox, 
E. fruticosa, E. inermis, E. nyassae en E. obesa). 
Minder succes heb ik met cactussen, blijk
baar is de huiskamer niet helemaal ge
schikt. Of ik kan er niet mee omgaan, dat 
is ook een mogelijkheid. Overigens houd ik 
‘gemakkelijke’ cactussen met redelijk succes 
op de vensterbank: Notocactus ottonis, N.

tabularis en Leuchtenbergia principis groeien 
redelijk goed. Bloeien doen ze (nog) niet, 
maar volgens mij moet dat ook wel lukken. 
Ik zet daarom vraagtekens bij de theorie dat 
cactussen in het algemeen in de winterpe
riode bij een temperatuur van 5 a 10 °C 
dienen te worden gehouden. Dit is een 
ideaal. Maar de planten kunnen ook bij een 
hogere temperatuur (15al7°C) worden 
gehouden; dit is minder ideaal, maar niet 
onmogelijk. Koude is namelijk bedoeld als 
stressfactor om de planten volgend voor
jaar te laten groeien en bloeien. Ik probeer 
deze stressfactor ten dele te vervangen door 
de cactussen jaarlijks in maart/april te ver
potten en zo veel mogelijk oude potgrond 
te verwijderen. Hierbij worden ook oude 
wortels verwijderd en nog goede wortels 
‘beschadigd’. Ik baseer dit effect op meerja
rige resultaten met Clivia miniata. Deze 
bladplant vraagt dezelfde cultuur als cac
tussen om te kunnen bloeien. De rustpe
riode kan worden vervangen door in het 
voorjaar te verpotten.

Temperatuur en watergift
In het algemeen staan in de planten op de 
vensterbank vlak achter het glas van het 
raam. Bij zonnig weer zal de temperatuur 
hier sterk oplopen. Indien niet wordt 
geschermd, bestaat de kans dat planten bij 
zonnig weer snel uitdrogen of zelfs ver- 
brandingsverschijnselen oplopen. Deze ver
branding uit zich in bruine plekken op het 
plantelichaam. Het probleem is echter dat 
de schade veelal pas het volgende voorjaar 
of zomer zichtbaar is.
Overigens is de kans op verbranding het 
grootst in de maanden november tot maart. 
In deze periode schijnt de zon weinig, de 
plant in rust is niet ingesteld op direct 
zonlicht. Derhalve dient men de plant te 
beschermen. Om deze reden heb ik ook in 
de wintermaanden de vitrage voor mijn



ramen gesloten; toch is de vensterbank licht 
genoeg. Naast de temperatuur speelt bij 
verbranding ook de samenstelling van het 
invallende licht een rol. Glas heeft de 
eigenschap het UV-licht uit het invallende 
licht te fdteren. Hierdoor neemt de 
kans op verbranding toe en is schermen de 
enige oplossing.
Door die sterke temperatuurstijging ver
dampen de planten meer water dan wan
neer ze niet vlak achter het glas staan. De 
planten ‘achter het glas’ vragen derhalve 
meer water. Ze hebben ook meer water 
nodig als ze in zwarte plastic potten staan. 
De kleur zwart absorbeert warmte. Bij te 
veel direct zonlicht kan verbranding of uit
droging van de wortels het gevolg zijn.

In de literatuur staat vermeld bij welke tem
peratuur succulenten het best kunnen over
winteren. Voor cactussen ligt de ‘ideale’ 
temperatuur tussen de 5 en 10 °C en voor 
vetplanten tussen de 10 en 15 °C. Dit bete
kent dat het in principe niet mogelijk is 
succulenten op de vensterbank te laten 
overwinteren. Dit valt echter mee. Hierbij 
moet men zich wel realiseren dat het advies 
de planten droog te houden niet kan wor
den opgevolgd. Hierdoor zouden planten 
uitdrogen, ook de cactussen. In mijn situa
tie (nachttemperatuur 15 °C, gemiddelde 
dagtemperatuur 17 a 18 °C) betekent dat 
dat ik, afhankelijk van de zoninstraling, vet
planten maximaal eens in de maand en cac
tussen eens in de twee maanden een weinig 
water geef om te voorkomen dat de pot
grond geheel uitdroogt.

Gewasbescherming
In principe zijn succulenten niet gevoelig 
voor ongedierte. De oorzaak ligt veelal bij 
andere factoren. Zo kan trips (bij mij op 
Euphorbia canariensis en E. obesa) voorkomen 
indien planten op de tocht staan. Luizen

(op bloemstengels van haworthia’s) en spint 
(op Euphorbia schoenlandii) kunnen voorko
men indien waardplanten (dat wil zeggen 
planten waar ongedierte op zit) aanwezig 
zijn.

Waardplanten zijn veelal bladplanten die 
in de huiskamer staan en die gevoelig zijn 
voor ongedierte of bomen of struiken die 
buiten staan.
In eerste instantie bestrijd ik het onge
dierte met het produkt Plantschoon van de 
firma Koppert. Dit middel is samengesteld 
uit in de natuur voorkomende organische 
vetzuren (100% biologisch afbreekbaar) en 
kan dus zonder gevaar voor de gezondheid 
in de huiskamer worden gebruikt. In prin
cipe bestaat een kuur uit twee of drie maal 
maal spuiten met een tussenliggende 
periode van iedere keer tien dagen. Bij 
bestrijding worden alleen de volwassen die
ren en larven gedood, niet de eieren. In het 
algemeen komen de eieren na ongeveer 
tien dagen uit en bij een tweede maal spui
ten, tien dagen na de eerste keer, worden de 
nieuwe volwassen dieren en larven gedood. 
Voor de zekerheid kan eventueel een derde 
keer worden gespoten.

Bij meermalig gebruik van een middel 
bestaat de kans dat het ongedierte immuun 
wordt. Bij Plantschoon trad dit bij mij vrij 
snel op. Derhalve wissel ik het gebruik van 
Plantschoon af met chemische gewasbe
schermingsmiddelen (bijvoorbeeld Lizetan 
Plantenspray met als werkzame stoffen pro- 
poxur en methiocarb). Ik zou echter willen 
adviseren alleen in noodgevallen naar dit 
soort middelen te grijpen, zeker bij planten 
die in de huiskamer staan.

Zaaien
Ik maak geen gebruik van een verwarmde 
zaaibak, daarom ben ik aangewezen op het 
zaaien in de maanden juni en juli. Ik zet
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de potten met zaad op een lichte en warme 
plaats van de vensterbank, zonder dat ze in 
het directe zonlicht staan. Het enige nadeel 
van deze manier van zaaien is datje afhan
kelijk bent van het weer. De kans bestaat 
dus dat de zaairesultaten bij een slechte 
zomer tegenvallen. Daarnaast kunnen wis
selende temperaturen het resultaat negatief 
beinvloeden.

Creëren van extra ruimte
De ruimte op de vensterbank is beperkt en 
na korte tijd is deze volledig ingenomen. Er 
dient dus efficiënt met de ruimte te worden 
omgesprongen. Daarom heb ik nu bijna 
alle succulente planten in vierkante plastic 

potten staan. Deze potten kunnen tegen 
elkaar worden gezet zodat dat geen ruimte 
verloren gaat, zoals bij ronde potten. 
Een mogelijkheid om extra ruimte te cre- 
eren is het aanbrengen van planken op ver
schillende hoogten boven de vensterbank. 
Het probleem hierbij is dat het kweken van 
de planten die hoog staan, bemoeilijkt 
wordt doordat deze planten aan het gezicht 
zijn onttrokken. Dit kan ertoe leiden dat 
planten door verkeerde verzorging (water- 
gift, ongedierte enzovoorts) op den duur 
wegkwijnen. Daarom ben ik na een aantal 
jaren experimenteren met zo’n stellage 
gestopt en heb ik nu alleen nog planten op 
één niveau.

EEN VERANDERING TEN GOEDE?
Jan Jaap de Morree

Meestal zijn wij verzamelaars geneigd 

om te veronderstellen dat cactussen 

alleen optimaal willen groeien als ze 

onder natuurlijke omstandigheden al het 

zonlicht kunnen krijgen dat in de blake

rende woestijn over hen wordt uitgego

ten. In onze verzameling worden planten 

in de kas direct onder het glas geplaatst 

om ze hun natuurlijke vorm te laten 

behouden. Dit is echter niet altijd de 

beste methode.

We dienen te beseffen dat cactussen welis
waar heel goed zijn aangepast om extreme 
omstandigheden te weerstaan, maar dat wil 
niet zeggen, dat dit voor hen ook onder alle 
omstandigheden de beste groeivoorwaar- 
den schept. Ze overleven in vergelijking met 
andere hogere planten die extreme om
standigheden gewoon beter.
Als we naar zaailingen kijken die nog niet 
veel groter zijn dan een waterdruppel, kun
nen we ons voorstellen dat jonge cactussen 
alleen overleven als ze tussen gras of stenen 
voldoende schaduw krijgen om ze tegen 
oververhitting te beschermen. Ook stekken 
en planten die niet aan de groei zijn, kun
nen als ze veel vocht hebben verloren, maar 
slecht tegen directe instraling op zonnige 
dagen. Ook de brandplekken op planten in 
het voorjaar zijn hieraan te wijten.
Een waarneming die ik deze zomer deed, 
zette me weer eens aan het denken. Ik ben 
sinds anderhalf jaar in het bezit van een



jonge plant van Cochemiea halei. De stek was 
na een aantal maanden uitbundig bewor- 
teld en nam goed water op nadat hij in een 
potje was gezet. Wat ik altijd graag zie aan 
m’n planten is een voorspoedige nieuw- 
groei, maar daar was echter geen sprake 
van. Niet vorig jaar en evenmin in dit voor
jaar toen alle andere planten al lang aan de 
groei waren. Gespannen wachtte ik tot er 
een nieuw areool tevoorschijn zou komen, 
want ik ben graag de gelukkige bezitter van 
forse bloeiende planten en zo’n eerste aan
zet doet de hoop leven.
Door zijn nukkig gedrag belandde het 
plantje na verloop van tijd in de hoek ‘niet 
afgeschreven maar tweede keus’. Mijn kasje 
is namelijk overvol dus een plant die niet 
laat zien wat hij waard is, verhuist van het 
volle licht naar een somber plaatsje. In de 
vakantie werd hij tijdelijk in een bak onder 
het tablet gezet, waar toch aanzienlijk min
der licht komt.
Wie schetst mijn verbazing toen ik na 
terugkomst merkte dat de plant na drie 
weken een fraaie nieuwgroei vertoonde. 
Verse areolen en zonder een spoortje van 
etioleren, wat wil zeggen een bleke slappe 
groei door gebrek aan licht. Sindsdien zit 
de groei er in en is hij terug op een voor
keursplaatsje.
Natuurlijk wil ik geen pleidooi houden 
voor een schemercultuur voor onze cactus
sen. Maar de aanzet tot groei die deze plant 
kreeg is wellicht te verklaren uit de werking 
van het groeihormoon auxine bij planten. 
Dit hormoon wordt in de top van de plant 
gevormd en naar beneden getransporteerd 
door de vaatbundels. Licht breekt het hor
moon gedeeltelijk af waardoor planten die 
in een kamer worden gekweekt naar het 
licht toe groeien. De donkere zijde van een 
plant behoudt namelijk meer groeihor
moon en groeit harder. De kop van de plant 
wendt zich dan automatisch naar het licht. 
In het voorbeeld van Cochemiea halei was de

verminderde afbraak van auxine misschien 
een goede aanzet tot groei. Het blijft echter 
speculatie, want ook andere factoren kun
nen hebben geholpen. Een waarneming 
aan één plant is te weinig om conclusies te 
trekken, maar probeert u bij lastige planten 
ook eens een korte somberte. Kwaad kan 
het niet.
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BORZICACTINAE
MATUCANA MIRABILIS

Rob Bregman

Dit artikel is reeds gepubliceerd in het 

augustusnummer, maar daar is door een 

technische fout een deel van de tekst 

weggevallen. We publiceren hier alsnog 

het gehele artikel.
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De systematische problemen rond deze 
plant zijn nog niet opgelost. De ge
schiedenis begint bij John Akers die de 
plant in 1943/44 vond tussen de Churin en 
Oyón in het Peruaanse departement Lima 
op 3000 tot 3300 m hoogte. Hij zond mate
riaal naar Buining die de plant in 1963 
beschreef als Matucana mirabilis. De plant is 
echter moeilijk in het geslacht Matucana te 
plaatsen, doordat vrucht en zaad afwijkend 
zijn. De vrucht is lichtgeel (bij Matucana 
groen tot bruin) en splijt niet zoals matuca- 
navruchten met drie lengtescheuren open, 

maar met korte driehoekige openingen. 
Ook het zaad is afwijkend en doet enigszins 
denken aan dat van Loxanthocereus. Backe- 
berg plaatste de plant in 1966 in het 
geslacht Arequipa, niet zozeer vanwege de 
afwijkende vrucht- en zaadkenmerken, 
maar vooral vanwege de enigszins behaarde 
bloembuis. Matacana sensu stricto heeft een 
kale bloembuis en alle matucana’s met een 
behaarde buis werden door Backeberg tot 
het geslacht Submatucana gerekend. Hierin 
kon hij echter de zuilvormig groeiende 
Matucana mirabilis ook niet onderbrengen, 
omdat submatucana’s bolvormig zijn. Zo 
kwam Backeberg dus bij het geslacht Are
quipa terecht. Een soort bewijs uit het onge
rijmde dat in dit geval geen bewijs is: de 
plant kan op grond van vrucht- en zaad- 
morfologie absoluut geen arequipa zijn.

Zeldzaam
Wat is het dan wel? Als men bedenkt dat in 
de buurt van Churin ook loxanthoce- 
reussen groeien, is het niet denkbeeldig dat 
Matacuna mirabilis een hybride is tussen een 
matucana en een loxanthocereus. Een 
tweede aanwijzing hiervoor is dat Buining 
schrijft dat de plant in de natuur uiterst 
zeldzaam is. Ritter denkt aan een hybride 
tussen Borzicactus (Clistanthocereus) fieldianus 
en Matucana supertexta. Deze kruising zou in 
cultuur moeten worden herhaald om het 
hybride karakter van Matucana mirabilis te 
bewijzen. Ritter merkt nog fijntjes op dat de 
omcombinering naar Arequipa door Backe
berg „natiirlich ein Irrtum” is.
Om de zaak nog ingewikkelder te maken, 
veronderstelde John Donald dat Matucana



mirabilis identiek zou zijn aan de door 
Rauh en Backeberg beschreven Matucana 
variabilis var. fuscata die eveneens bij Churin 
groeit. Dit klopt waarschijnlijk niet, omdat 
M. variabilis nu juist wel typische matucana- 
vruchten en -zaden vormt.
Hoe het ook zij, eigenlijk zou deze plant in 
geen enkele verzameling mogen ontbreken. 
Doordat er weinig zaden van worden aan
geboden, zien we hem echter zelden in cul
tuur. In de zaadlijst van Knize staat de plant 
wel vermeld. Het is de vraag met welk stuif
meel Knize de bloemen heeft bestoven, 
want het nakomelingschap van een hybride 
is normaal gesproken heterogeen en ver
toont deels weer de eigenschappen van de 
oorspronkelijke oudersoorten. Of is hier 
sprake van een ‘soortechte’ volgende gene
ratie na bestuiving met vreemd stuifmeel, 
zoals dat ook bij Eriocereus jusbertii voor
komt? Of heeft hij irritatiebestuiving toege
past? Wie kan op deze vragen antwoord 
geven?
De herkomst van mijn exemplaar is niet 
verder te traceren dan de beurs van Zut- 
phen zo’n jaar of tien geleden. Mijn plant is 
nu ongeveer 20 cm hoog en 7 cm dik. De 
habitus is die van Matucana haynei met de 
bedoorning van een loxanthocereus. De 
plant bloeit bij mij de laatste twee jaar twee 
keer per jaar, in het voorjaar en in de nazo
mer, beide keren met ongeveer vijf bloemen 
tegelijk op de jonge areolen. De bloem is 
ongeveer 8 cm lang, vuurrood met gele 
meeldraden. Na bestuiving met stuifmeel 
van een verwant geslacht, bijvoorbeeld 
cleistocactus, worden vruchten gevormd. 
Het zaad is dofzwart en mist de bruingele 
perkamentachtige buitenste laag die zo 
kenmerkend is voor de zaden van matuca- 
nasoorten uit dit deel van Peru.
De cultuur is probleemloos. Gezien de 
groeiplaats boven de 3000 m hoogte is een 
koele overwintering (ongeveer 5 °C) aan te 
bevelen. De groei is relatief snel, zeker in 

verhouding tot de zuilvormig groeiende 
matucana’s.
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PLANTENREGISTER 1992
Cursieve cijfers verwijzen naar illustraties

Acacia 166
A. giraffae 167
A. karroo 167
A. neovernicosa 165
Acantholimon 148
Adansonia digitata 57, 57
A. grandidieri 59
Adenia glauca 282
Adenium obesum 37, 282
Aeonium 37, 56
A. arboreum 37
Agave 37, 52,56, 165, 173
Agave americana 37, 202
A. parryi 56
A. utahensis 56
Aizoaceae 43
Akersia 211
A. roseiflora 211,93
Alhagi 167
Alluaudia dumosa 138, 139
A. humbertii 139
A. procera 176
Aloe 37, 56
A. distans 157
A. mitraeformis Brevifolia 155, 157
A. mitriformis 157
Aloinopsis 46
A. setifera 47
Anabasis brevifolia 168
Anacampseros 204
A. alstonii 230,232 
Ancistracanthae 6 
Apidosperma quebrado-blanco 123 
Apocynaceae 167
Aporocactus 35, 56
A. flagelliformis 37
Appendiculatae 176
Areca ipot 195
Arequipa 159
Argyroderma 108

Ariocarpus 24, 195
A. agavoides 196
A. fissuratus 196
A. kotschoubeyanus 25, 195
A. retusus 196, 280
A. scapharostrus 196
A. trigonus 196
Aristida 165
Arrojadoa dinae 83, 84
Artemisia santolina 168
A. tridentata 100, 164, 255
Asclepiadaceae 52, 56, 134
Astragalus angustifolia 148
Astrida 167
Astrophytum asterias 196
A. niveum 277
Atriplex 164, 166
A. confertifolia 255
Aylostera fulviseta 107
A. fulviseta R 319 107
A. fulviseta R 583 107
Aztekium ritteri 196
Baccaris tola 166
Backebergia militaris 196
B. baebab 57, 59
Bijlia cana 56
Bolivicereus 21
B. serpens 20
Bombacaceae 57
Bombax ellipticum 57
Boraginaceae 169
Borzicactinae 61, 114, 158, 211, 263, 286
Borzicactus 21, 56, 211, 264
B. fieldianus 159
Bouteloua 165
Brachycalyx 161
Brasilicereus phaeacanthus 38
Bromeliaceae 166
Buiningia 24, 56
Cactaceae 134

I



Cactus nobilis 16
Calligonum mongolicum 168
Caralluma 167, 272
C. burchardii 56
C. europaea 56
C. penicillata 273
Carnegiea 165
C. gigantea 8, 9
Carpobrotus 45
Cassia 166
Cei ba 57
Ceratoides 164
Cercidium microphyllum 8
Cereus 35, 165
Ceropegia 36, 56
C. fusca 56, 238,239
C. woodii 37, 270
C. woodii 37
Chiastophyllum oppositifolium 56
Chileorebutia estneraldana 129
C. odieri 185
Chorisia speciosa 57
Cissus saundersii 282
Cleistocactus 61, 114, 212
C. baumannii 61
C. smaragdiflorus 62
C. strausii 62
C. vulpis-cauda 56, 61
C. wendlandiorum 62
Cleome 167
Clistanthocereus fieldianus 159
Clivia miniata 282
Cochemiea halei 285
Coleocephalocereus goebelianus 38
Conophytum 47, 56, 109, 204
C. calculus 133
Copiapoa cinerea albispina 226
Cornulaca 167
C. minima 196
C. pulleineana 280
C. sneedii 196
C. vivipara 56
C. vivipara desertii 253
C. werdermannii 196
C. wohlschlageri 280

Cotyledon 161
Crassula 35, 52, 56
C. arta 56
C. barbata 56
C. coccinea 37
C. deceptrix 56
C. hemisphaerica 56
C. milfordae 56
Crassulaceae 18, 52,151
Cupressus 166
Cynanchum perrieri 30
Cyperus167
Datura 154
Decaryia madagascariensis 188, 188
Dianthus erinaceus 149
Dictyolimon macrorhabdos 151, 152
Didierea madagascariensis 208,208
D. trollii 139
Didiereaceae 167, 188
Digitorebutia 199
D. atrovirens 199
Discocactus 56, 195
D. albispinus 196
D. alteoides 196
D. araneispinus 196
D. bahiensis 196
D. buenekeri 196
D. cangaensis 196
D. catingicola 196
D. cephaliaciculosus 196
D. crystallophilus 196
D. diersianus 196
D. estevesii 196
D. flavispinus 196
D. goianus 196
D. griseus 196
D. heptacanthus 196
D. horstii 196
D. insignis 196
D. latispinus 196
D. lehmannii 196
D. lindaianus 196
D. linkii 196
D. magnimammus 196
D. mamillosus 196



D. melanochlorus 196
D. multicolorispinus 196
D. nigrisaetosus 196
D. pachythele 196
D. paranaensis 196
D. patulifolius 196
D. placentiformis 196
D. prominentigibbus 196
D. pseudoinsignis 196
D. pseudolatispinus 196
D. pugionacanthus 196
D. pulvinicapitatus 196
D. rapirhizus 196
D. semicampaniflorus 196
D. silicicola 196
D. silvaticus 196
D. spinosior 196
D. squamibaccatus 196
D. subterraneo-proliferans 196
D. subviridigriseus 196
D. tricornis 196
D. woutersianus 196
D. zehntneri 196
Disocactus macdougallii 196
Dudleya 52
Durio 57
Duvalia 272
Echeveria 52, 56
E. laui 121
Echinocactus grusonii 37, 121, 141
E. mihanovichii 3
E. odieri 185
E. peruvianus 115
E. polyancistrus 252
E. pubispinus 255
E. whipplei spinosior 256
E. whipplei f. spinosior 256
Echinocereus 35, 56, 191
E. coccineus 60
E. lindsayi 196
E. ochoterenae 191
E. pectinatus sonorensis 49
E. stoloniferus 191
E. subinermis 189, 190
E. tayopensis 191

E. triglochidiatus 60, 129
Echinomastus erectocentrus 196
E. mariposensis 196
Echinopsis 56, 86, 233
Encephalocarpus strobiliformis 223
Ephedra 166
Epiphyllum 56, 67
E. delicatulum 69
E. delicatum 69
Epithelantha 24
E. bokei 218
E. micromeris 218, 219
E. micromeris densispina 218
E. micromeris greggii 218
E. micromeris rufispina 218
E. micromeris unguispina 218,219
E. pachyrhiza 218
E. pachyrhiza elongata 218
E. polycephala 218,27«
Eragrostis 167
Erdisia sextoniana 264
Erinacea anthyllis 149
Eriocephalus 167
Eriocereus jusbertii 24
Erocallis 161
Escobaria minima 81
Euphorbia 35, 56, 167
E. antiquorum 153
E. bupleurifolia 282
E. canariensis 282
E. capsaintmariensis 187, 188
E. caput-medusae 153
E. cereiformis 153
E. decaryi 278
E. echinus 282
E. enterophora 139
E. ferox 282
E. fruticosa 282
E. inermis 282
E. x keysii 37
E. leucodendron 139
E. mammillaris 153
E. milii 37
E. nyassae 282
E. obesa 282

III



IV

E. officinalis 153
E. resinifera 1166
E. schoenlandii 283
E. stenoclada 139
E. trichadenia 182
E. trigona 37
Fagonia traganum 167
Faucaria 37, 45
E felina 45
E kingiae 47
F. lupina 45
E subintegra 47
F. tigrina 45
Felicia 167
Ferocactus 37
F. acanthodes 8
F. covillei 133
F. emoryi 8
F. wislizenii 8,133
Flourensia cernua 165
Fockea 52
Fockea natalensis 282
Fouquieria splendens 9
Frailea 203
F. pumila GF 139 122
F. pumila GF 140 122
Frerea indica 273
Gasteria 37, 56
Genista 148
Gibbaeum 46, 56, 113
Glottiphyllum 46 
G. album 1113
Gutierrezia sarothrae 255
Gymnocactus subterraneus zaragosae 236
G. valdezianus 135
Gymnocalycium 3, 56, 86
G. anisitsii 5
G. damsii 5
G. eurypleurum
G. fleischerianum 5
G. friedrichii 4
G. friedrichii albiflorum 5
G. friedrichii bolivianum HU 313 5
G. friedrichii chacoanum HU 311 5
G. friedrichii mendozaense HU 312 5

G. friedrichii moserianum 4
G. friedrichii moserianum LB 79 4, 5
G. megatae 5
G. mihanovichii 3, 35
G. mihanovichii chlorostictum FR 1181 3
G. mihanovichii filadelfiense 3
G. mihanovichii piraretaense 5
G. mihanovichii stenogonum 3, 3
G. paediophilum 5
G. paraguayense 5
G. pflanzii 5
G. schroederianum 124
G. stenopleurum 5
G. stenopleurum AA 100 5
G. tillianum 186
G. tudae 5
G.spec. GF142 124
Haageocereus 212, 263
Haloxylon ammodendron 168
H. persicum 168
Haworthia 37, 56
H. fasciata 282
H. maughanii 282
H. truncata 282
H. viscosa 282
Hedysarum mongolicum 168
Hibiscus 167
Hildewintera aureispina 53, 56
Hillaria jamesii 261
Hoodia 273
Hoya 35, 55
H. bella 37
H. longifolia 55
Huernia 272
H. boleana 275
H. brevirostris 275
H. kennedyana 275
H. ocellata 274
H. zebrina 241
Hylocereus 69
Indigofera 167
Jatropha 38, 204
J. podagrica 37
Jovibarba 150
Kalanchoe 55



K. synsepala 32
Kedrostis 204
Kerstcactus 67
Kochia 169
Lampranthus 45
L. glomeratus 143
L. haworthii 144
Larrea 165
L. cuneifolia 166
L. divaricata 166
L. nitida 166
L. tridentata 165
Leuchtenbergia principis 197,224, 270, 282
Lewisia 52, 56, 160
L. ‘Ashwood Yellows’ 164
L. brachycalyx 160,161
L. cantelovii 161
L. columbiana 161
L. columbiana rupicola 163
L. columbiana x cotyledon 164
L. congdonii 161
L. cotyledon 161
L. cotyledon ‘Alba’ 164
L. cotyledon x leana 164
L. disepala 161
L. ‘George Henley’ 164
L. ‘Haroldjudd’ 164
L. kelloggii 161
L. leana 161
L. longipetala 161
L. longipetala x cotyledon 164
L. maguirei 161
L. nevadensis 161
L. oppositifolia 161
L. ‘Pinkie’ 164
L. pygmaea 161, 161
L. pygmaea longipetala 762, 164
L. rediviva 100, 161,164
L. serrata 161
L. sierrae 161
L. stebbinsii 161
L. ‘Sunset Strain’ 164
L. ‘Trevosia’ 164
L. triphylla 161
L. tweedyi 161,163

L. x whiteae 164
Lithops 37, 44, 86, 108
L. aucampiae ‘Betty’s Beryl’ 111
L. aucampiae 108
L. bromfieldii insularis ‘Sulphurea’ 709
L. divergens 108
L. fulviceps ‘Aurea’ 111
L. hallii 109
L. helmutii 108
L. hookeri 109
L.julii ‘Fullergreen’ 111
L.julii 112
L. localis 110
L. localis terricolor 110
L. meyeri ‘Hammeruby’ 111
L. optica ‘Rubra’ 111
L. otzeniana 770
L. peersii 110
L. ruschiorum 112
L. salicola ‘Malachite’ 111
L. salicola 112
L. terricolor 110
L. turbiniformis 109
L. vallis-mariae 112
L. verruculosa 109
Lobivia 56, 199
L. atrovirens 199
L. atrovirens haefneriana 199
L.jajoiana 121, 205
L. jajoiana nigrostoma 205,205
L. winteriana 75
L. wrightiana 74
L. wrightiana brevispina 75
Lophocereus schottii 9
Lophophora williamsii 24
Loxanthocereus 159, 211, 263
L. acanthurus 263
L. sextonianus 263,263
Maihuenia 203
Malacophyllus 183
Mammillaria 35, 56
M. bicolor 16
M. blossfeldiana 6
M. blossfeldiana shurliana 6
M. boolii 7
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M. candida 280
M. duwei 235
M. geminispina 15
M. geminispina nobilis 15, 15
M. insularis 7
M. longimamma 24
M. macdougallii 8
M. mazatlanensis 7
M. microcarpa 8
M. milleri 7
M. nivea 16
M. olivae 8
M. parkinsonii 16
M. pectinata 134
M. pectinifera 197
M. picta 235
M. plumosa 197
M. plumosa 270
M. schumannii globosa 6,17
M. sheldonii 7
M. solisioides 134, 197
M. spinosissima 86
M. theresae 90
M. thornberi 8
Matucana 61, 158
M. mirabilis 158, 159, 286
M. supertexta 159
Mediolobivia 56, 199
M. atrovirens 199
M. haefneriana 198, 198
M. haefneriana WR 208a 199
Megastigmatae 6
Melocactus 56, 71
M. bahiensis 141
M. conoideus 196
M. deinacanthus 196
M. ernestii 223
M. glaucescens 196
M. matanzanus 140
M. paucispinus 196
M. violaceus 140
M. spec. HU 465 38, 39
Mesembryanthemaceae 43, 52
Mesembryanthemum 56
M. cristallinum 132

M. locale 110
M. turbiniforme 108
Meterostachys sikokianus 180, 181
Micranthocereus 56
Micropuntia gracilicylindrica 253
Mihanovichiana 3
Neobesseya missouriensis 56
Neochilenia esmeraldana 129
N. pseudoreichei 185
Neolloydia gielsdorfiana 197
N. knuthiana 197
N. laui 197
N. lophophoroides 197
N. mandragora 197
N. pseudomacrochele 197
N. pseudopectinatus 197
N. saueri 197
N. schmiedickeanus 197
N. valdezianus 197
N. viereckii 197
Neoporteria centeteria 197
N. esmeraldana 129
N. gerocephala 200
N. nidus gerocephala 199, 200
N. odieri 185
N. reichei f. pseudoreichei 185
N. senilis 200
Nepenthes 79
Nopalea 221
N. inaperta 220,220
Nopalxochia macdougallii 196
Normanbokea 135
Notocactus 56
N. apricus 236
N. arechavaletai GF 138 122
N. buiningii 121
N. concinnus 236
N. herteri 237
N. linkii 86
N. ottonis 282
N. ottonis 86
N. sellowii 125
N. tabularis 236
N. tabularis 282
N. turbinatus 125



N. uebelmannianus 121
N. winkleri 121
Obregonia denegrii 197
Ochroma 57
Ophthalmophyllum 113
Oppositifolia 161
Opuntia 24, 35, 56, 156
O. arbuscula 9
O. fulgida 9,10
O. imbricata 10
O. spinosior 9
Orbea 272
Orbeanthus 272
Orbeopsis 272
O. caudata 54
Oreocereus 115
Orostachys 53, 56, 176
O. aggregatus 176
O. chanetti 180, 181
O. erubescens 178, 181
O. erubescens polycephala 181
O. fimbriatus 178, 181
O. fimbriatus f. mongolei 181, 275
O. furusei 179
O. genkaiensis 177,179, 275
O. iwarenge ‘Hodo’ 151,
O. iwarenge 176
O.japonicus 181
O. malacophyllus 176,177
O. malacophyllus ‘Noordwijk’ 180
O. malacophyllus x boehmeri 182
O. malacophyllus boehmeri 176,177, 275
O. malacophyllus boehmeri x furusei 
‘Hodo’ 180,182
O. malacophyllus furusei 176,177
O. malacophyllus furusei ‘Hodo’ 179,180
O. malacophyllus iwarenge 176,177, 275
O. malacophyllus iwarenge ‘Fuji’ 176,177, 
275
O. malacophyllus iwarenge x furusei 
‘Hodo’ 180, 182
O. malacophyllus iwarenge x genkaiensis 
/77,275
O. minutus 181,275
O. spinosus 176,177

O. thyrsiflorus 181, 275
Oroya 115
O. borchersii 114
O. peruviana 114
Oscularia 45
Othonna 204
Pachycereus militaris 196
Pachycymbium 272
Pachypodium 35
P. brevicaule 167
P. geayi 209, 209
P. lamerei 37,139,740,270
P. rosulatum gracilius 30, 31
Parodia 56
P. buiningii 84
Pectinaria maughanii 273
Pediocactus bradyi 197, 256
P. despainii 197
P. glaucus 197
P. knowltonii 197
P. mesae-verdae 197
P. nigrispinus 99
P. nigrispinus FH 11 101
P. nigrispinus FH 14 100
P. nigrispinus FH 17 101
P. nigrispinus FH 50.0 101
P. nigrispinus FH 55.01 702
P. nigrispinus beastonii 103
P. nigrispinus beastonii FH 19.1 702
P. nigrispinus beastonii FH 19.2 105
P. papyracanthus 197
P. paradinei 197
P. peeblesianus 197
P. polyancistrus 252
P. sileri 197
P. simpsonii 99
P. simpsonii nigrispinus 99
P. whipplei 197
P. winkleri 197
P. wrightiae 197
Pelargonium 204
Pelecyphora aselliformis 134, 197
P. pectinata 134
P. pseudopectinata 119, 134,135, 197
P. pseudopectinata rubriflora 135
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P. strobiliformis 197
P. valdeziana 277
P. valdeziana 135, 197
Pereskia 24, 37, 69
Pereskiopsis 116,117
Periploca 166
Pfeiffera 56
Phoenix 166
Phyllocactus 35
Piaranthus 272
Pilososcereus 56
Pilosocereus catingicola 38
Pleisopilos 108
Plumbaginaceae 152, 169
Porophyllum 151
Portulaca 37
Portulacaceae 160
Prosopis 165
Prosopis glandulosa 165
Pseudorhipsalis macrantha 80
Pterocactus 52
Pterocactus reticulatus 227
Pteronia 167
Pygmaea 161
Pyrrhocactus confinis 184
Quaqua 272
Rebutia 37, 56, 107, 265
R. arenacea 265
R. pygmaea f. haefneriana 199
Rhipsalidopsis 35, 56
R. rosea 55,197, 129
Rhipsalis 56
Roseocactus fissuratus 196
R. intermedius 196
R. kotschoubeyanus 196
R. lloydii 196
Rosularia 56
R. pallida 151
Rosularia sempervivum 151

Y1L1 Saguaro 8, 9
Salicornia 166
Salsola 167
S. passerina 168
Sansevieria trifaciata 37
Saxifraga aizoon 150

S. burseriana 151
S. cotyledon 150
S. longifolia 148, 151
S. marginata 151
S. mutata 151
S. oppositifolia 151
S. paniculata 150
S. sempervivum 151
Schlumbergera 35, 56, 67
S. bridgesii 68
S. x buckleyi 68
S. russelliana 68
S. truncata ‘Gold Charm’ 69
S. truncata 68
Schoenlandii 176
Sclerocactus 247
S. blainei 255
S. brevihamatus 197
S. erectocentrus 196
S. glaucus 197,255
S. mariposensis 196
S. mesae-verdae 197
S. nyensis 249, 253
S. papyracanthus 197
S. parviflorus 255
S. polyancistrus 247, 248
S. pubispinus 197, 249, 255
S. spinosior 250, 256
S. spinosior schleseri 252, 259
S. wetlandicus 255
S. whipplei 197
S. whipplei spinosior 256
S. wrightiae 197,255
Sedum 35, 56
S. acre 22,150
S. album 17, 22, 150
S. alpestre 21
S. anglicum 18, 19, 150
S. annuum 22, 23
S. atratum 22
S. ‘Burrito’ 55
S. caeruleum 145, 150, 169
S. dasyphyllum 22
S, hintonii 121
S. morganianum 55



S. reflexum 22,150
S. sempervivoides 150
S. sexangulare 150
S. sieboldii 37
Selaginella arizonica 11
Selenicereus 35
S. hamatus 69
Sempervivella 56
S. alba 149, 151
Sempervivum 53, 56
S. alpinum 171,171, 275
S. arachnoideum 22, 171
S. calcareum 22, 171
S. montanum 275
S. tectorum 171
S. tectorum 22
S. wulfenii 172
S. spec. 172
Senecio 167
S. citrinus 55
S. rowleyanus 55
Solisia pectinata 134
S. pseudopectinata 135
Spergularia media 18, 19
Stapelia 272
S. pedunculata 156, 157
S. variegata 274
Stapeliopsis 272
Stenocereus 24, 25
S. thurberi 8
Suaeda 166
Submatucana 159
Sulcorebutia 56
S. arenacea 265, 265
S. cochabambina 118
Tamarix 166
Tephrocactus 203
Tephrosia 167
Thelocactus 135
T. bicolor tricolor 86
Thelocephala esmeraldana 127
T. monte-amargensis 184
T. odieri 183, 184
T. spec. 165
Tillandsia aeranthus GF 143 125

Titanopsis 45
Titanopsis hugo-schlechteri 46
Trichocaulon 273
T. alstonii 230
T. flavum 272
Trichocereus 24
T. pachanoi 24
T. purpureopilosus 232, 233
T. terscheckii 166
Trichodiadema 45
T. densum 46
Tridentea 272
Turbinicarpus 24, 135, 195
T. bonatzii 279, 279
T. flaviflorus 197
T. gautii 197
T. gielsdorfianus 197
T. gracilis 197
T hoferi 234,234
T. horripilus 197
T. klinkerianus 63, 197, 279
T knuthianus 197
T. krainzianus 197
T. laui 197
T. lophophoroides 63, 197
T. macrochele 197
T. mandragora 197
T. polaskii 197
T. pseudomacrochele 197
T. rioverdensis 63, 63
T. roseiflorus 197
T. saueri 197
T. schmiedickeanus 197, 280
T. schmiedickeanus dickisoniae 236
T. schmiedickeanus flaviflorus 197
T. schmiedickeanus gracilis 197
T. schmiedickeanus klinkerianus 197
T. schmiedickeanus machrochele 197
T. schmiedickeanus schwarzii 197
T. schwarzii 63, 197
T. schwarzii polaskii 63
T. subterraneus 197
T. subterraneus zaragosae 220
T. swobodae 197
T. valdezianus 197

IX



T. viereckii 197
T ysabelae 197
T. spec. Rio III 63
Typhanodorum lindleyanum 77, 79
Uebelmannia 195
U. buiningii 197
U. centeteria 197
U. flavispina 197
U. gummifera 197
U. meninensis 197
U. pectinifera 197
Umbilicus rupestris 18
Weingartia 56
Welwitschia bainesii 131, 167
Wigginsia schaeferiana 123
Wigginsia spec. GF 141 122
Yucca 56
Y. brevifolia 252
Zygocactus 67
Z. truncatus 68
Zygophyllaceae 165
Zygophyllum 167

X



AUTEURSREGISTER 1992
Bakelaar, Cor 230
Bercht, Ludwig 3, 12, 38, 215
Borgonje, Gerard 160
Brederoo, Nol 38
Bregman, Rob 61, 114, 158,211,263
Daamen, Han 126
Dekker, P. 272
Desender-Bruneel, Myriam 140
Essers,Jan 220
Esteban, Don 234
Frank, Gerhart 63, 279
Gerloff, Norbert 122
Giepmans, Piet 92
Goorden, Kees 116
Goossens, A. 236
Groen, Ben 130, 146, 164, 170, 194, 195,
243, 266, 267
Hagesteijn, Ad 238
Heijnsdijk, Theo 15, 67, 92, 134, 189
Hochstatter, Fritz 99, 247
Jonkers, Bert 57, 228
Jonkers, Myriam 228
Kahmann, Ben 8
Knippels, Peter 33, 152, 201, 281
Kooij, Simon 127, 183, 199
Krijnen, Ben 120
Krijnen, Henk 205, 232
Ling, Annemieke van 89
Magnin.J.A. 83
Morree, Jan jaap de 6, 17, 21, 24, 171, 203, 
218, 284
Neutelings, T. 11
Nieuman, Wiert 147
Noltee, Frans 230
Pullen, Ton 14, 20, 52, 53, 70, 74, 75, 80, 85,
107, 142, 169,198, 265
Roosbroeck, Jos van 173
Schneider, Gerard 88
Tricht, Frits van 2, 51, 242
Tropper, Ruud 276
Uijen, Aat van 26, 50, 76, 98, 129,137, 186, 
207, 221

Vries, Aat de 42,108
Zonneveld, Ben J.M. 176
Zuijlen, André van 213

XI


	F:\Scans\Succulenta\1992\01.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025a.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025b.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan038.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan046.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan048.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan054.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan055.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan056.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan057.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan058.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan059.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan060.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan061.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan062.png

	F:\Scans\Succulenta\1992\02.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan038.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan046.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan048.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan054.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan055.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan056.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan057.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan058.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan059.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan060.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan061.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan062.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan063.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan064.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan065.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan066.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan067.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan068.png

	F:\Scans\Succulenta\1992\03.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025a.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025b.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan038.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan046.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan048.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan054.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan055.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan056.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan057.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan058.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan059.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan060.png

	F:\Scans\Succulenta\1992\04.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan038.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan046.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan048.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan054.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan055.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan056.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan057.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan058.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan059.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan060.png

	F:\Scans\Succulenta\1992\05.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan038.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan046.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan048.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan054.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan055.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan056.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan057.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan058.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan059.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan060.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan061.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan062.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan063.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan064.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan065.png

	F:\Scans\Succulenta\1992\06.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan054.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan055.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan056.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan057.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan058.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan059.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan060.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan061.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan062.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan063.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan064.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan065.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan066.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan067.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan068.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan069.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan070.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan071.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan072.png

	F:\Scans\Succulenta\1992\Inhoud.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan046.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1992\scans\scan048.png


