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Venlo

Bij vele zaken in het leven moet vooraf worden nagedacht en 
geregeld. Dit voorwoord, dat u leest als de eerste maand van 
1993 alweer is verstreken, werd geschreven in de donkere dagen 
voor kerstmis. Het is niet toevallig dat deze periode de ‘zonne
wende’ wordt genoemd. Het is de donkerste tijd van het jaar, 
waarin men uitziet naar het ‘licht’. Met andere woorden, men 
verlangt naar het lengen van de dagen.
Ik schrijf dit voorwoord gericht op de toekomst, over zaken die 
als u het leest, waarschijnlijk actueel zijn. Om maar binnen onze 
eigen liefhebberij te blijven, we gaan weer denken aan het wel
zijn van onze planten. Met de toekomst in gedachten willen we 
de in de afgelopen jaren opgedane ervaring gebruiken om de 
liefhebberij op een weer wat hoger plan te brengen. Die ervarin
gen kunnen velerlei zijn, bij de een is het met een verwarmings- 
systeem, bij de ander met de grondsamenstelling, bij weer een 
ander met de manier van zaaien en verspenen van de planten 
enzovoort. Zo zal er in deze periode waarin de dagen gaan len
gen veel zijn om te overdenken en te regelen, zodat van de erva
ringen optimaal gebruik kan worden gemaakt.
Zo is het ook met Succulenta, waarvan het bestuur voor haar 
leden vooraf moet denken en regelen om de vereniging levend te 
houden en ook om te zorgen dat deze op een hoger plan komt. 
Daarbij proberen we te weten te komen wat de wensen van de 
leden zijn op gebied van bijvoorbeeld het tijdschrift, het cliché- 
fonds, de plantencentrale enzovoort. Ook wordt geprobeerd eer
der opgedane ervaringen ten nutte te maken, bijvoorbeeld met 
het oog op het 75-jarige jubileum in 1994. Hoe kunnen we onze 
ervaring gebruiken om de samenwerking met de Belgische suc
culentenvereniging te verbeteren? Zo, beste leden, zijn er nog 
vele zaken die de aandacht van het bestuur vragen, die ertoe kun
nen bijdragen de vereniging op een hoger niveau te brengen en 
die niet in de laatste plaats veel inbreng en inventiviteit van de 
verenigingen zal vragen.
Al deze zaken bij elkaar kunnen we een bestuursbeleid noemen. 
Uw bestuur heeft getracht dit beleid voor een paar jaar tegelijk te 
schetsen. Dit stuk heet ‘Succulenta 2000’ en zult u binnenkort bij 
het tijdschrift vinden. Het is het resultaat van veel voorwerk en 
bevat een visie op het werk dat nog moet worden verricht. 
Ik wens u veel inspiratie, want de dagen gaan weer lengen.

Uw toegenegen 
Frits van Tricht, 

voorzitter.



NEOPORTERIA MULTICOLOR FR 243
Simon Kooij

Dit is een plant die wordt gekenmerkt 

door een verscheidenheid aan doorn- 

kleuren. In de verzamelingen kan men 

planten met diverse kleuren vinden, van 

goudgeel tot donker roodbruin of zwart.

Deze planten zijn voor de liefhebber van 
fraai bedoornde planten een ‘must’ in de 
verzameling, of ze nu door kruisbestuiving 
of op een andere manier zijn vermeerderd. 
Voor de specialistische verzamelaar die 
deze planten wil vermeerderen, is het ech
ter zaak zoveel mogelijk terug te gaan naar 
de ‘oervorm’ Neoporteria multicolor is ver
want aan Neoporteria coimasensis en minder 
aan Neoporteria nidus. Beide komen uit het 
zuidelijker gelegen gedeelte van Chili. De 
grootste overeenkomst is te vinden in de 
bijna identieke bloemvorm. De planten 
bloeien in mijn verzameling ook gelijktij
dig. Ik heb gelukkig de beschikking over 
materiaal uit het wild van N. coimasensis en 
kan derhalve de parallellen zoeken met de 
afgebeelde N. multicolor.

Het kweken
De cultuur is niet moeilijk. Ook deze plan
ten moeten als alle neoporteria’s een lichte 
standplaats in de winter hebben. Het

Neoporteria multicolor

Foto van de schrijver



grondmengsel moet niet te zwaar zijn en er 
moet weinig worden bemest.
Het zaaien van neoporteria’s is gemakkelijk. 
Het zaad blijft een paar jaar kiemkrachtig 
en komt snel op. Een prettige bijkomstig
heid is dat er geen onderwarmte hoeft te 
worden gegeven. Zaaien op de vensterbank 
is dan ook al vanaf maart mogelijk! Meer 
dan een afgesloten zaaibak is er niet voor 
nodig. Mijn eerste ervaringen met het 
zaaien waren desastreus, ik zaaide met 
onderverwarming van 25 °C. Dit gaf wel 
een goede kiemimpuls, maar daarna zakte 
alles in. Op aanraden van een bevriend ver
zamelaar heb ik de stekker subiet uit het 
stopcontact gehaald en de overgebleven 
plantjes staan nu nog in mijn kas.

Koude overwintering doet de planten geen 
kwaad, zorg echter wel voor zoveel mogelijk 
licht. Spaarzaam gieten, niet over de plan
ten, is het beste. Voorkom dat vocht tussen 
de doorns blijft hangen waardoor verrot
ting mogelijk wordt. Enten is niet aan te 
raden. De planten worden dan onnatuur
lijk groot.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk

Literatuur
F. Ritter - Kakteen in Süd Amerika Band III.

Naamgeving
Neoporteria mu/t/co/or wordt door de IOS beschouwd als 
een synoniem van Neoporteria nidus (Söhr.)Br&R.

Neoporteria multicolor FR 243
Lichaam grijsgroen, 5-8 cm in doorsnede, later wordt de plant tot 20 cm hoog.
Wortel korte penwortel.
Ribben 13-19, bij jonge planten opgelost in knobbels.
Areolen witviltig.
Doorns in kleur zeer afwisselend. Middendoorn vaak afwijkend van kleur, steviger. Rand- 
doorns vaak 15-25 met uitschieters naar 40, zeer dun en buigzaam, afstaand en 3-6 cm 
lang. Middendoorns 4-10, soms 15, 3-7 cm lang.
Bloem reukloos, dicht op de schedel, 6-8 cm lang, 4-6 cm doorsnee.
Typevindplaats oostelijk van Salamanca, departement Illapel, regionale vormen komen 
voor in de bergen.
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AGAVEN OP CURA^AO, ARUBA EN 
BONAIRE 1.

P. Wagenaar Hummelinck

De onderzoeken aan agaven zijn heel 

vaak regionaal van opzet. Hier wordt het 

beeld aangevuld met gegevens over de 

planten op de Benedenwindse Eilanden.

Als men het voorrecht heeft gehad om 
gedurende een aantal jaren bij herhaling 
een bezoek te brengen aan eenzelfde 
gebied, komt men er al gauw toe te gaan 
vergelijken en samen te vatten. Wanneer ik 
mij daarbij bepaal tot een kleine maar 
opvallende plantengroep als de agaven - 
die reeds tijdens mijn eerste kennismaking 
met de Kleine Antillen in 1930 mijn 
belangstelling had - kan ik het slechts 
betreuren dat het Howard Scott Gentry 
(1982), de auteur van Agaves of continenta! 
North America, niet mogelijk is geweest om 
ook West-Indië in zijn studies te betrekken. 
Aan onze kennis van de agaven van de 
Nederlandse Antillen en Aruba kan daar
door nog steeds weinig van belang worden 
toegevoegd boven de beknopte gegevens 
die ons worden verstrekt door de flora van 
I. Boldingh (1913) - grotendeels op gezag 
van William Trelease (1913), wiens Agave in 
the West Indies nog steeds de belangrijkste 
publikatie is voor iemand die belang in 
deze planten stelt. Wat ik zelf hieraan heb 

kunnen toevoegen (1936 en 1938) was niet 
het resultaat van een doelgerichte studie, 
maar slechts van bijkomstig verzamelen tij
dens enkele reizen waarbij ik mij op het 
conserveren van zoölogisch materiaal met 
formaline en alcohol had ingesteld. De 
toen verzamelde plantendelen werden 
genummerd en toegevoegd aan de ‘natte 
collectie’ van het herbarium van de Rijks
universiteit Utrecht. De bewerking werd 
gepubliceerd in Recueil des Travaux bota- 
niques néerlandais 33 en 35 (1936 en 1938), 
waaruit veel werd overgenomen. Voor meer 
gegevens moge naar deze twee artikelen 
worden verwezen, alsmede naar die in Suc
culenta 65 en 66 (1986 en 1987) waarin aga
venproblemen op de Bovenwindse 
eilanden der Kleine Antillen aan de orde 
kwamen.

Volgens mijn indrukken - die niet meer 
kunnen zijn dan beperkte momentopna
men - zijn de agavenproblemen op de 
Benedenwindse Eilanden in de latere jaren 
niet duidelijk gewijzigd, hoogstens ingewik
kelder geworden doordat de toch al niet 
meer geheel natuurlijke vegetatie steeds 
meer werd verstoord en door het binnen
dringen van vreemde elementen werd beïn
vloed. De vraag of Agave karatto en A. cocui 
als inheems mogen worden beschouwd, 
bleef onbeantwoord. A. petiolata is nog 
steeds een ‘vreemde soort’ en wat precies 
onder A. boldinghiana moet worden ver
staan, werd niet duidelijk. A. rutteniae en A. 
arubensis zijn nog steeds slechts van één 
enkele vindplaats bekend. A. vivipara bleef 
de meest algemeen voorkomende soort.
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maar dikwijls met afwijkende kenmerken, 
waaruit blijkt dat met hybridisering meer 
rekening moet worden gehouden dan men 
vroeger geneigd was te doen.

Agave vivipara L. 1753
Trelease (1913) 18-19.pl. 1-3 
Boldingh (1913) 151; (1914) 18 
Berger (1915) 223-224 
Wagenaar Hummelinck (1936) 231-236 fig. 
1-13, pl. 1-2 (inclusief var. cabaiensis en var. 
cuebensis); (1938) 16-20
Arnoldo (1954a) 95, fig. 103; (1964) 74, fig. 
103
Stoffers (1981) 306

Een zelfde grote betekenis als Agave karatto 
heeft voor een studie over de agaven van de 
Bovenwindse Eilanden, heeft Agave vivipara 
voor de Benedenwinden. Daar de diagnose 
van Linnaeus totaal onvoldoende is om 
deze soort te kunnen herkennen en ook de 
afbeelding van Commelin waarnaar wordt 
verwezen geen zekerheid geeft, sluit ik mij 
gaarne aan bij de opvatting van Trelease 
die - na bestudering van het door I. Bol
dingh en E.E. Becker verzamelde materiaal 
- deze soort vereenzelvigt met de Cura^aose 
‘kuki indjan’.
Typische exemplaren van A. vivipara, zoals 
afgebeeld en beschreven door Trelease zijn 
op de eilanden nog op veel plaatsen te vin
den, hoewel dan meestal beantwoordend 
aan de ruimere omschrijving zoals in 1938 
werd gegeven. Een dergelijke plant uit 
Midden-Cura^ao (fig. 1-3) kon als volgt 
worden beschreven.

Bladeren 50-60 cm lang, ongeveer 3,5 maal 
zo lang als breed, met de grootst breedte in 
of iets boven het midden; boven de basis tot 
op halve bladbreedte versmald. Eindstekels 
gemiddeld 25 mm lang en aan de basis 6 
mm breed; priemvormig en scherp, glad, 
slechts enkele millimeters aflopend en het

Fig. 1. Deze planten van Tera Coré (Midden-Cura<;ao, nr. 
195 en 196) beantwoorden geheel aan het beeld dat Tre
lease van Agave vivipara schetst. De bloeiwijzen zijn 
meestal niet meer dan 3-4 m hoog. Ze hebben een min of 
meer aflopende pluim die niet langer is dan de schacht.

groene weefsel over een afstand van onge
veer 5 mm binnendringend. Aan de basis 
ingerolde bladranden met kleine stekels 
bezet; ongegroefd topdeel gemiddeld bijna 
10 mm lang. Randstekels in het midden van 
het blad ongeveer 10 per 10 cm, ongeveer 3 
mm lang, samen met de verharde basis tot 5 
mm, op duidelijke uitbochtingen van de 
bladrand. Bloeiwijze ongeveer 4 m hoog; 
bloempluim even lang als de schacht, onge
veer 3 maal zo lang als breed; bovenste deel 
van de schachtbladen met zeer zwak geste- 
kelde rand en scherpe eindstekel.



Fig. 2. De typische vorm van 
Agave vivipara is een betrekke
lijk kleine plant die nog wel eens 
wordt gebruikt voor het berei
den van cucu (koeki): sappige 
bladstukken, gaargestoofd door 
ze onder een laag stenen 
waarop een paar dagen lang 
een vuurtje is gestookt, in een 
kuil te leggen

Grotere planten hebben wat slankere, tot 
80 cm lange bladeren en een minder forse 
eindstekel. Een exemplaar dat voor ver
fraaiing van het Brionplein werd gebruikt, 
had een bloeiwijze van 4,5 m hoog een 
pluim die korter was dan de schacht, 3,5 
maal zo lang als breed, met veertien takken 
langer dan 10 cm en vijf langer dan 20 cm. 
Op de steile helling van de Evertszberg, 

langs de Piscaderabaai, kon onderscheid 
worden gemaakt tussen planten met een 
priemvormige eindstekel en bloeiwijzen 
van omstreeks 4 m hoog, en planten met 
een wat kleinere gekromde stekel en gro
tere bloeiwijzen die met enig voorbehoud 
als A. cocui werden beschouwd (fig. 4).
Een terrein dat veel problemen gaf, is het 
koraalkalkterras van Meiberg, in Midden-

l

Fig. 3. Omtrek en dwars
doorsneden van bladeren van 
Agave vivipara van Cura<;ao 
(195,196, 203). A. vivipara



Fig. 4. Op de steile kalksteenhel
ling van de Evertszberg, aan de 
Piscaderabaai op Cura^ao, staan 
Agave vivipara en A. cocui op 
een verwarrende wijze bij elkaar

Cura^ao. Hier komen in een open vegetatie 
van struiken en cactussen agaven in een zo 
grote hoeveelheid en in zo’n verscheiden
heid voor dat een kort bezoek slechts kan 
leiden tot een gevoel van verwarring en 
rampzaligheid. Te oordelen aan de veelvor
migheid van de eindstekel moet hier bas- 
taardering op grote schaal hebben 
plaatsgevonden. Van achttien bladmonsters 
werden ten slotte, soms met veel voorbe

houd, slechts een tiental als 4. vivipara 
beschouwd.
Een beslist afwijkende indruk gaf een 
groepje agaven met aflopende bloempluim 
van 180 x 60 cm, waarvan de bladeren 
waren voorzien van ongeveer 8 mm lange 
randstekels op sterk ontwikkelde verharde 
bladkussens en een ruwe eindstekel (fig. 5d) 
bij de ingang van de plantage Siberië.
Minder afwijkend zijn de in 1936 als varië-

Fig. 5. Verschillen in bladbewapening bij Agave vivipara: a. forse, rechte eindstekels en randstekels van typische planten 
van Curapao (nr. 195 en 196); b. twee slanke eindstekels en randstekels van Klein Bonaire (211); c. drie grotere stekels van
Seinpost (Cur., 28); d. bewapening van de afwijkende plant van de plantage Siberië (Cur„ 199)



Fig. 6. Kleine exemplaren van 
Agave vivipara die tussen de 
kalksteenblokken van de af kal
vende Seroe Cabajé op Porto 
Marie werden gevonden, maak
ten een zo geheel andere indruk 
dat ze var. cabaiensis werden 
genoemd (nr. 13)

teit beschreven planten die op kalksteen
blokken van de afbrokkelende randen van 
de Seroe Cabajé op Porto Marie en de 
Seroe di Cueba op Savonet werden gevon
den (fig. 6). De geringe verschillen, gevoegd 
bij enige twijfel over de waarde van het 
onderzocht materiaal waren aanleiding om 
de variëteiten cabaiensis en cuebensis twee 

jaar later slechts als bijzondere groeivor
men te beschouwen.

Ook op Aruba komen op veel plaatsen aga
ven voor die aanmerkelijk van het ‘nor
male’ beeld van A. vivipara verschillen, 
waarbij het dan meestal gaat om een zwaar
dere bewapening en een ruwe eindstekel

Fig. 7. Eindstekels van Agave vivipara op Aruba: a. het materiaal van A. vicina van Boldingh; b. twee typische stekels van de 
Hooiberg (8a); twee ruwe eindstekels van de Jaburibari (480); d. bladtoppen van een zwaarbewapende plant ten westen 
van de Hooiberg (47)
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Fig. 8. Agave rutteniae: een kleine, smalbladige plant met 
naaldvormige eindstekels op de typevindplaats bij de Hooi
berg (19)

(fig. 7). De eindstekels van de planten op de 
kalksteenheuvel Canashito hebben fijne 
stekeltjes op de aan de basis samenko
mende bladrand. Die van het kwartsdioriet 
van Jaburibari (fig. 7c) zijn groter en grover, 
maar hebben een gladde rand. Ze geven 
een heel ander beeld dan de kleinere en 
gladdere stekels van Droemidera, dicht bij 
de vindplaats van A. arubensis.

Agave vicina werd door Trelease beschreven 
naar bladmateriaal dat door Boldingh op 
Aruba was verzameld, waarbij de kleur van 
het blad en de zwaardere randstekel als 
belangrijkste verschillen met A. vivipara 
werden beschouwd. De drie bladpunten 
van een door Boldingh gefotografeerde 
zwaarbewapende plant die door hem A. 
vicina werd genoemd (fig. 7a) zijn ongetwij
feld van A. vivipara.

Op Bonaire geeft de soortsbepaling even
eens moeilijkheden. Tussen een dichte 
begroeiing van duidelijk A. vivipara op het 
hoogterras van Fontein (nr. 10; de num
mers hebben betrekking op het geconser
veerde materiaal in het herbarium van de 
RU) werden ook planten met een zwak 
gebogen en ruwe eindstekel aangetroffen, 

terwijl bij bladmonsters van de heuvels in 
het noorden (nr. 11) en van nabij Kralen- 
dijk gladde en rechte eindstekels bijna niet 
voorkwamen.
Op het naburige vasteland van Falcón en 
de Venezolaanse Eilanden werden planten 
gevonden die nauwelijks van A. vivipara ver
schillen, terwijl op Margarita bladmateriaal 
werd verzameld dat als behorend tot deze 
soort moest worden geïdentificeerd.

Agave rutteniae Hmlk.
Wagenaar Hummelinck (1936) 238-239, fig. 
16-18, pl. 3b, 5; (1938) 19-20
Arnoldo (1954a) 95; (1964) 74
Stoffers (1981) 306

Agave rutteniae is slechts bekend van één 
vindplaats aan de voet van de Hooiberg, 
een steile heuvel van moeilijk verweerbaar 
stollingsgesteente op Aruba, waar hij in 
juni 1930 voor het eerst werd verzameld tij
dens de Eerste Utrechtse Antillen-excursie 
die in dat jaar onder leiding van prof. dr. 
L.M. Rutten werd gehouden. De soort is 
genoemd naar mevr. dr. CJ. Rutten- 
Pekelharing die haar man op deze tocht

Fig. 9. Agave rutteniae heeft een lange bloembuis en korte 
vruchten (19)



vergezelde. Agave rutteniae zou als volgt kun
nen worden beschreven (fig. 8-11).

Bladeren 40-70 cm lang, 5-9 maal zo lang 
als breed, met het breedste deel in, of even 
boven het midden. Eindstekels 20-30 mm 
lang en omstreeks 10 maal zo lang als 
breed, glad, enigszins aflopend en aan de 
rugzijde het groene weefsel niet of nauwe
lijks binnendringend; onderste helft 
gegroefd tussen de hier samenkomende 
bladranden die meestal met enkele fijne 
stekeltjes zijn bezet. Randstekels 8-17 per 10 
cm, 3-5 mm lang, met de verharde basis tot 
6 mm. Bloeiwijze 2-3,5 m hoog; de as onder 
de oksels van de zijtakken meestal duidelijk 
verdikt, bloemsteeltjes 4-5-8 mm. Bloem 
meestal 40-45 mm; bloembuis 4,5(-6)-7,5 
mm; bloemslippen 14(-16,5)-18 mm lang; 
stijl ongeveer 40 mm; meeldraden 
omstreeks 30 mm, 0(-l)-2 mm onder de keel 
ingeplant. Vrucht meestal 25-30 mm lang 
en 1,5 tot 1,8 maal zo lang als breed, kort 
gesteeld en nauwelijks gesnaveld.

Omdat het mogelijk leek dat hier niet van 
een ‘goede soort’ sprake was, maar slechts 
met een aan minder gunstige levensom
standigheden aangepaste groeivorm van A. 
vivipara, werd deze vindplaats meermalen 
bezocht en werden de planten vergeleken 
met de vivipara’s uit de onmiddellijke 
omgeving. Hoewel de kenmerken waardoor 
deze soort opviel na bestudering van meer 
materiaal minder uitgesproken bleken te 
zijn, meen ik - na vergelijking met typische 
vivipara’s - dat het nog steeds juist is om A. 
rutteniae als een apart te benoemen vorm 
van het ‘viviparacomplex’ te handhaven. 
Bij een laatste, haastig bezoek aan deze 
vindplaats op 20 oktober 1988 zag ik nog 
slechts enkele resten van bladeren en bloei- 
wijzen, samen met een aantal bewortelde 
bulbillen die echter mogelijk van de nabu
rige vivipara’s afkomstig konden zijn.

Fig. 10. Opvallend aan Agave rutteniae is de zeer slanke, 
soms wat wapperende eindstekel en zwakke randbewape- 
ning (19)

Fig. 11. Omtrek en dwarsdoorsneden van het blad van 
Agave rutteniae van Aruba

11

216a B

A. rutteniae



EEN TERUGBLIK OP DE FLORIADE
Herman Busser

Op het moment dat ik dit schrijf, behoort 

de Floriade al weer enkele weken tot de 

geschiedenis. De succulentenkas is met 

vereende krachten in een ongelooflijk 

tempo van zijn inhoud ontdaan. Materia

len en planten die in vijf maanden moei

zaam in de kas waren gebracht, zijn in 

vijf dagen praktisch geheel af gevoerd.

Met de Floriade nog vers in het geheugen 
zou ik een voorlopige balans willen opma
ken. Wat hebben we goed gedaan, welke 
fouten hebben we gemaakt, welke ervarin
gen zouden van waarde kunnen zijn voor 
onze eventuele opvolgers op de volgende 
Floriade over tien (14?) jaar. Daarbij ga ik 
ervan uit dat u de Floriade en de succulen- 
takas hebt bezocht.

Bezoekersaantallen
Voordat ik verder ga met mijn persoonlijk 
relaas, wil ik u enkele cijfers meegeven. In 
totaal trok de Floriade 3,36 miljoen bezoe
kers, dat is 15% meer dan verwacht en 60% 
meer dan de Floriade in 1982. Van het 
totaal aantal bezoekers was 35% afkomstig 
uit het buitenland. Van deze buitenlanders 
kwam 73% uit Europa, 15% uit de VS, 
Canada en Japan en 12% uit de rest van de 
wereld. Uit enquêtes is gebleken dat 79% 
van de bezoekers tevreden was over het 
bezoek, 13% bleek noch ontevreden, noch 
tevreden en 9% was ontevreden. Als ik dit 
vergelijk met de reacties die ik hoorde over
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Enkele grote 
ferocactussen 
in de
Succulentakas

de succulentenkas, mag ik constateren dat 
onze inzending erg positief is gewaardeerd.

Commentaar van bezoekers
Zoals vermeld, heeft de Floriade meer dan 
drie miljoen bezoekers getrokken. Een aan
zienlijk deel daarvan heeft de succulentakas 
bezocht. Als ik mag afgaan op de zeer vele 
spontane complimenten die we voor onze 
presentatie in ontvangst mochten nemen, 
mogen we zeker van een groot succes spre
ken. Zowel van deskundige zijde als van de 
kant van vele bezoekers zonder vakkundige 
achtergrond hoorden we talrijke lovende 
opmerkingen. Zowel voor het zichtbaar vele 
werk dat door de vrijwillige medewerkers 
verricht was, als voor de fraaie planten en 
de indrukwekkende opstelling daarvan. 
Wat dat laatste betreft, ik geef die welver
diende lof natuurlijk graag door naar onze 
ontwerper, Nico Uittenbroek. Dit publieks- 
oordeel wordt bevestigd door de twee gou
den medailles die Succulenta voor de 
inzending door de Floriade-organisatie 
zijn toegekend.
Vanzelfsprekend vernamen we zo nu en 
dan ook wel kritische opmerkingen, van 
succulentaleden en van andere bezoekers. 
Enkele leden van onze vereniging beklaag
den zich over het ontbreken van namen.

Onze uitleg dat de werkgroep hier diep
gaand over gediscussieerd heeft en we om 
het publiek niet tussen de planten te lokken 
de normale kleine etiketten wilden vermij
den, terwijl we terwille van het uiterlijk van 
het geheel ook de grote en van afstand lees
bare standaard Floriade-etiketten niet wil
den gebruiken, werd vrijwel altijd geaccep
teerd. Enige malen hoorde ik iemand 
opmerken dat hij een mooiere of grotere 
plant zou hebben. Ik kon alleen maar ant
woorden dat dat dan een gemiste kans was 
en dat ik herhaalde malen oproepen om 
planten beschikbaar te stellen in Succu
lenta had geplaatst.
De meest gestelde vragen betroffen de wijze 
van transporteren en de ouderdom der 
planten. Een korte uitleg over de methode 
van verpakken en een verwijzing naar het 
vak met de planten van Jaap van Duiken, 
waarvan het jaar waarin ze gezaaid werden 
en dus de leeftijd bekend is, werd altijd met 
respect en verbazing aangehoord. Ook de 
vraag „Ik heb een cactus die bijna door het 
plafond gaat, mag ik die afsnijden?” kwam 
bijna dagelijks voor. Natuurlijk bleek het 
dan doorgaans om een euphorbia te gaan, 
zodat de waarschuwing voor de onaange
name eigenschappen van het witte sap al na 
enkele dagen een routine werd.
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Informatie
Veel bezoekers namen de moeite om de 
beschikbare informatie over de groepen 
planten te lezen. Iemand die klaagde dat de 
borden zo laag waren geplaatst, wees ik op 
het feit dat hij wèl kan bukken, maar 
iemand in een rolstoel niet kan opstaan. 
Incidentele klachten van buitenlandse 
bezoekers dat niet alle informatie in hun 
eigen taal beschikbaar was, hebben we 
goedmoedig getracht af te wimpelen met de 
opmerking dat van ons niet mocht worden 
geëist dat we een tiental vreemde talen 
beheersen als zij zelf naast hun moedertaal 
niet eens Engels begrepen. Naar mijn per
soonlijke ervaring werd ruim de helft van 
de gesprekken in het Nederlands afgewik
keld, ruim 20% in het Engels, 15% in het 
Duits, 10% in het Frans (althans met de 
Franse slag) aangevuld met enkele procen
ten in het Indonesisch. Een bezoeker die 
werkelijk zeer verontwaardigd was dat er 
geen Italiaanse versie van het Floriadenum- 
mer van Succulenta beschikbaar was, heb ik 
niet kunnen overtuigen van het ongerijmde 
van die eis.

De haciënda
Onze voorlichtingsstand had veel belang
stelling. Regelmatig hoorden we mensen 

„Mexico, Mexico!” roepen bij het betreden 
van de kas, een teken dat we er inderdaad 
in geslaagd zijn de gewenste sfeer te schep
pen. Vele voeten betraden de sierbestra
ting, regelmatig waren er bezoekers die 
daar speciale aandacht aan besteedden en 
er zelfs foto’s van maakten. De vitrines met 
cactuscuriosa werden door velen goed 
bekeken, evenals de Indiaanse wandkleden. 
De absolute topper was het mammillaria- 
skelet, honderden malen hebben we het 
verhaal van de ontdekking en de conserve
ring daarvan met haarlak verteld. De cac
tuspostzegels werden vaak vluchtig 
bezichtigd, maar de postzegelverzamelaars 
onder de bezoekers waren bijzonder geïn
teresseerd. Er zijn leuke contacten uit 
voortgekomen. Het waren natuurlijk ook 
bezoekers uit deze groep die de Floriade- 
envelop aanschaften, daarvan vonden er 
ruim 340 een nieuwe eigenaar.

Voorlichting en toezicht
Het is bijzonder verheugend dat de werk
groep er in is geslaagd iedere dag weer 
voor een meerkoppige bemanning in de kas 
te zorgen, in totaal werden er ruim 600 
man/vrouwdagen ingevuld. Dit geeft een 
indruk hoeveel telefoontjes dat de coördi
nator heeft gekost. Gebleken is dat twee



man (m/v) eigenlijk te weinig is, op echte 
topdagen was een bezetting met vier perso
nen zeker niet te veel. De werkgroepafdelin- 
gen (Den Haag, Gouda, Rotterdam en 
Utrecht) leverden vanzelfsprekend de mees
te manvrouwdagen, veelal volgens een vast 
dienstrooster. De betrokken leden hebben 
een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan 
het welslagen van de deelname van Succu
lenta aan de Floriade. Van de verder afgele
gen afdelingen mogen Den Helder, 
Eindhoven, Gooi en Eemland, Gorkum/ 
Den Bosch, Friesland, Zeeland en ook Gru- 
sonia uit Vlaanderen waarderend worden 
vermeld. In die gevallen betrof het voorna
melijk bestuursleden die bereid waren een 
deel van hun vakantie of vrije tijd op te 
offeren.
De taak van de bemanning was oorspronke
lijk omschreven als voorlichter, toezicht
houder, ordebewaker en baliemedewerker. 
Gebleken is dat voorlichting, spreken met 
de bezoekers en hun vragen beantwoorden, 
wel een van de hoofdtaken mag worden 
genoemd. Gezien het hierboven vermelde 
zou ik onze leden die bij een eventuele deel
name van Succulenta aan de volgende Flo
riade die taak zouden kunnen vervullen 
(misschien mensen die nu nog van middel
bare leeftijd zijn!) willen aansporen om 
toch vooral hun kennis van de Franse taal 
bij te houden en uit te breiden, er is meer 
behoefte aan dan we ditmaal hadden voor
zien.

Peuken rapen
Toezicht houden, eigenlijk laten zien datje 
aanwezig bent om alles in de gaten te hou
den, is aan de ene kant zeer belangrijk, 
maar aan de andere kant een onmogelijke 
opgave. Het is niet mogelijk om de grijp
grage vingers waarvan vele bezoekers er 
tien bleken te hebben meegebracht, geheel 
in toom te houden. Lege plekken achterge
laten door verdwenen vruchten en kleine 

plantjes bewezen dat. Men kan toch niet op 
elke anderhalve meter iemand plaatsen met 
ogen voor en achter in zijn hoofd. Toch 
hebben de dienstdoende toezichthouders 
enige malen een bezoeker dringend moe
ten verzoeken de kas te verlaten.
Het was een grote meevaller dat we prak
tisch niet met ordeproblemen te kampen 
hebben gehad. Luidruchtig of te speels 
gedrag of andere baldadigheden kwamen 
nauwelijks voor. De verontreiniging van 
paden en plantenbedden bleef ver beneden 
de gevreesde omvang, dagelijks vegen was 
echt niet nodig. Het zo nu en dan, liefst op 
een vrij druk moment, demonstratief opra
pen van papiertjes en een enkele peuk had 
een duidelijk preventieve werking.
Meerdere helpers bleken prima baliemede
werkers te zijn, een functie die we oor
spronkelijk vooral als voorlichtend gedacht 
hadden, maar die zich in wat andere rich
ting ontwikkelde door de overweldigende 
belangstelling voor cactuszaden. Op initia
tief van de afdeling Utrecht waren we 
namelijk van plan porties zaad te schenken 
aan zich aanmeldende nieuwe leden, maar 
de behoefte om zaad te kopen bleek groot. 
Om daaraan te kunnen voldoen, heeft de 
afdeling ’s Gravenhage werkelijk enorm 
veel werk verzet. Niet alleen door vers zaad 
bij kwekers in het Westland in te zamelen, 
maar ook door dit uit te tellen en te etiket
teren, een kleine 14.000 porties. Deze wer
den nog aangevuld met porties zaad van 
het Clichéfonds, de afdelingen Gorkum/ 
Den Bosch en Zeeland en spontaan opge
stuurde zaden van mensen die de Floriade 
hadden bezocht. De bijbehorende zaai- 
grond werd samen met enkele potjes in 
zakjes geschept, ongeveer 200 stuks, in 
totaal werden 21 balen grond verwerkt. 
Ook het aanbod van cactusmest is zeer suc
cesvol gebleken, fotozaken zijn afgestruind 
om aan lege rolfilmbusjes te komen. Er zijn 
er ongeveer 2400 ingezameld en met mest



gevuld. Omdat niemand graag een kat in de 
zak koopt, moesten dat doorschijnende 
busjes zijn. Het feit dat verschillende leve
ranciers andere kleuren (blauw, geel, groen 
en wit) verhandelen, eiste nogal wat fanta
sie van de betrokken medewerkers.
Het was opvallend dat enkele medewerkers 
er in slaagden bijna constant een drom 
belangstellenden rond de balie te verzame
len, terwijl uw verslaggever maar al te vaak 
slechts medelijdend door de passerende 

samen met een zaaivoorschrift verstrekt bij 
aankoop van zaad.
Van de voor 50 cent verkrijgbare iets uitge- 
breidere Kweekaanwijzingen zijn er toch 
ongeveer 2000 verkocht. Een nauwkeurig 
aantal is niet te geven.doordat het om 
kopieën ging, die niet precies zijn geteld. 
Het Floriadenummer van Succulenta, spe
ciaal bedoeld voor beginners, werd oor
spronkelijk aangeboden voor ƒ 5,-, maar 
bleek al spoedig tegen die prijs onverkoop-

Siësta op de 
Floriade

bezoekers werd bekeken. Kennelijk maar 
goed dat hij nooit een loopbaan in de han
del heeft geambieerd.

Propagandamateriaal
De belangstelling om een affiche te kopen, 
beantwoorde niet aan onze verwachtingen. 
Pas bij een prijs van ƒ 1,- bleek enige ver
koop mogelijk. Om ze toch in circulatie te 
brengen, zijn we er al vrij snel toe overge
gaan ze gratis te verstrekken aan iedereen 
die belangstelling had.
Als beknopte informatie beschikten we 
over duizenden exemplaren van „10 Tips”, 
aangeboden voor 10 cent. Vele ‘zunige’ 
Hollanders was dat kennelijk te veel, ze 
stonden het liever uit het hoofd te leren! 
Daarom hebben we deze informatie later 

baar te zijn. Voor ƒ 1,- was het redelijk 
afzetbaar. Het overschot moet voor alge
mene propaganda en toekomstige beurzen 
bruikbaar zijn.
Een gelukkig zeer beperkt aantal exempla
ren van de Succulentahandleiding bleek 
alleen beneden kostprijs verkoopbaar te 
zijn. Het publiek is, zoals ook al bleek bij 
het affiche, de 10 Tips en het Floriadenum
mer, kennelijk van mening dat op een ten
toonstelling alles gratis behoort te zijn.
Van het boekje Wat betekent die naam kon
den er enkele tientallen exemplaren wor
den verkocht aan mensen met interesse 
voor de wetenschappelijke namen van de 
planten.
Er waren uit voorraden bij onze werkgroep- 
leden nog enkele tientallen exemplaren van



de Duitse en Engelse editie van het Disco- 
cactusboek beschikbaar. Deze werden vrij 
vlot verkocht, vooral aan buitenlandse cac
tusliefhebbers en botanisch geïnteresseer
den.
De laatste weken was de nieuwe Belgisch- 
Nederlandse Kalender 1993 beschikbaar. 
Er zijn er enkele tientallen verkocht, eerlijk 
gezegd had ik een grotere belangstelling 
verwacht.

En nu verder...
Van verschillende afdelingen hebben we 
inmiddels vernomen dat het tijdens een 
wat uitvoeriger gesprek verstrekken van 
adressen van afdelingen en buitenlandse 
verenigingen al tot nieuwe gezichten op 
afdelingsbijeenkomsten heeft geleid. Een 
goede opvang zal ervoor moeten zorgen dat 
deze mensen lid worden en blijven. Uit de 
geschiedenis van onze liefhebberij is be
kend dat de belangstelling voor de cactus
hobby net als de economie aan een 
golfbeweging onderhevig is. Ik hoop en ver
wacht dat de Succulenta-manifestatie op de 
Floriade er toe zal hebben bijgedragen om 
de dalende lijn om te buigen naar een 
nieuwe top.

Plesmanplein 52, 2805 AC Gouda
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Bradleya, Yearbook of the British Cactus and 
Succulent Society, vol. 9 (1991)
ISBN 0 902099 191
Met 128 pagina’s is dit de dikste tot nu toe ver
schenen aflevering van deze kwalitatief hoog
staande reeks.
Taylor opent met Melocactus in Midden- en Zuid- 
Amerika. De geschiedenis, het gebruik, de zaad- 
morfologie, voortplantingsstrategie en systema
tische positie van dit, door zijn winterse 
warmtebehoefte wellicht niet zo populaire 
geslacht worden behandeld. Het grootste deel is 
gewijd aan de classificatie binnen het genus. Van 
de 119 geldig gepubliceerde namen worden 31 
op soortniveau gehandhaafd (80 pp ). Het artikel 
is ook afzonderlijk als paperback verkrijgbaar 
onder de titel „The genus Melocactus (Cactaceae) 
in Central and South America” (ISBN 0 947643 
36 2), maar is met een prijs van £ 9.00 vrijwel 
even duur als Bradleya (£ 9,50; beide exclusief 
verpakking en porto).
Onder redactie van Hunt en Taylor worden in 
twaalf pagina’s onder de noemer „Notes on mis- 
cellaneous genera of Cactaceae” taxonomische 
bijdragen van verscheidene auteurs gebracht, 
met als resultaat één nieuwe soort, drie nieuwe 
namen en 57 nieuwe combinaties. Een willekeu
rige greep uit het aanbod: de plant die Buining 
als Discocactus insignis beschouwde, is volgens 
Taylor en Zappi niet gelijk aan hetgeen door 
Pfeiffer in 1837 is beschreven, maar een nieuwe 
soort, D. pseudoinsignia.
Barthlott plaatst alle dagbloeiende Hylocerecw 
(Aporocactus, Disocactus, Heliocereus, Lobeira en 
Nopalxochid) in Disocactus. De hybride bekend 
onder de naam Phyllocactus (Epiphyllum) ackerman- 
nii Hort, (juister x Heliochia vandesiï, niet Cactus 
ackermannii Lindley) heet nu D. x hybridus. Sulcore- 
butia rauschii wordt door Hunt synoniem 
beschouwd aan Rebutia pulchra.
Liede, Hammer en Whitehead doen verslag van 
hun observaties met betrekking tot de bestuiving 
en hybridisatie bij 14 soorten conophytum (7 
pp.). Bijen, kevers, wolzwevers, dag- en nachtvlin
ders, maar vooral een kleine wesp bleken de 
meestal zelfsteriele bloemen te bezoeken. Hybri
disatie treedt tussen de meeste soorten op, maar 
met een lage frekwentie (1:500). De gewoonte van 
veel insekten om achter elkaar een aantal bloe
men met een bepaalde kleur te bezoeken, alvo
rens op een andere kleur over te stappen, wordt



als een mogelijke verklaring gezien voor deze 
betrekkelijk lage kruisingsfrequentie.
Van Jaarsveld beschrijft de nieuwe Gasteria glome
rata uit de zuidoostelijke Kaapprovincie (5 pp.), 
een aantrekkelijke dwergsoort, groeiend op steile 
rotsen in een vegetatie rijk aan succulenten. 
Hammer besluit dit deel én zijn reeks over 
conophytumnamen (24 pp.). Van de 90 namen 
worden er 17 erkend, plus nog eens drie in de 
appendix. De totaalscore over vier delen: slechts 
80 van de 461 namen kunnen bij Hammer op 
soortniveau door de beugel.
De meerderheid van de artikelen is van goede 
illustraties voorzien, in de vorm van versprei- 
dingskaarten, halftoon- en kleurenfoto’s.

Asklepios 52-54 (1991)
Dat asclepiadaceeën (aasbloemen en hoya’s) bij 
ons erg populair zijn, moge blijken uit het rela
tief grote aantal Nederlandse en Belgische leden 
van de International Asclepiad Society. Het 
Nederlandse ledental komt na Groot-Brittanië 
zelfs op de tweede plaats!
Het tijdschrift van de IAS verschijnt driemaal per 
jaar, in april (met zaadlijst), augustus en decem
ber. Naast verenigingsnieuws staat in elk num
mer een door Walker gecompileerd 
literatuuroverzicht met korte samenvattingen 
van artikelen die betrekking hebben op de zijde- 
plantfamilie.
De jaargang van 1991 begint met een verhande
ling van Bruyns over Microloma, een geslacht met 
tien soorten niet-succulente klimmers en strui
ken uit het westen van zuidelijk Afrika. De prach
tige bloemen worden in 19 kleurenfoto’s 
getoond. Een onbenoemde Ceropegia uit Jemen 
wordt door Harold in verband gebracht met C. 
barbigera en C. arabica var. superba. Het artikel is 
geïllustreerd met veel zwart-witreprodukties. 
Hedgecock bericht over de eerste stapelia’s uit 
Zuid-Afrika en hun ontdekkers. De namen van 
Justus van Heurne en Johannes van Stapel zijn 
vereeuwigd in Huernia en Stapelia. Reprodukties 
van oude kopergravuren vergezellen de tekst. 
Leach levert commentaar op een eerder in Askle
pios verschenen bespreking van zijn huernia- 
revisie uit 1988. Twee zeldzame stapelia’s, S. clavi- 
corona en S. remota worden in woord en beeld 
voorgesteld door Hardy. De laatste soort is per 
ongeluk samen met een aloë verzameld.
Clark diept in de literatuur naar aantallen chro
mosomen voor ceropegia’s. Het blijkt dat de mee
ste diploïd zijn, met 2n = 22 (de ‘norm’ voor 
stapelia-achtigen). Land gaat in op een door 
Lavranos gevonden duvalia, welke hij tot Duvalia 
caespitosa rekent en geeft de verschillen met acht 
andere soorten (alle afgebeeld). Trichosacme lanata 

wordt nogmaals bekeken door Hart, waarna Jon
kers over de verspreiding en het gebruik van Peri- 
ploca visciformis in Oman bericht.
Forster geeft een lijst met auteursnamen, plaats 
van publikatie en status van vijftien hoyanamen, 
verschenen na 1987 in The Hoyan en Fraterna, 
en concludeert dat een aantal hiervan ongeldig 
is.

In nr. 53 geven Forster en Bruyns een beschrij
ving en (voor de eerste keer) afbeelding van Folot- 
sia grandijlorum, een liaan met succulente stengels 
uit Madagascar. Kent geeft zijn visie op de door 
Forster geleverde kritiek op The Hoyan. 
Hedgecock vervolgt zijn overzicht van de geschie
denis van de aasbloem-ontdekkingen, nu uit de 
periode na het verschijnen van Linnaeus’ Species 
Plantarum (1753). Wederom reprodukties uit 
oude publikaties, zoals Masson’s Stapeliae Novae 
en Jacquin’s Stapelarium.
Chatelain komt met een bouwplaat van het 
zuiltje van 'Stapelia geometricalis’. Harold stelt 
met veel foto’s de Afrikaanse soorten in Ceropegia 
sectie Phalaena voor (C. aristolochioides, C. distincta, 
C haygarthii, C. lugardae, C. somalensis en C. verru
cosa; de laatste twee niet afgebeeld). Hedgecock 
besluit in nr. 54 zijn serie over botanisch onder
zoek in Zuid-Afrika, waarbij aandacht wordt 
geschonken aan het werk van R. Brown, Haworth 
en N.E. Brown gedurende de 19de en het begin 
van de 20ste eeuw. Whellan vertelt in het kort 
over de relatie tussen vlinders uit het geslacht 
Danaus en de Asclepiadaceae. Een aantal van deze 
insecten en hun rupsen wordt in kleur afgebeeld. 
Forster vindt dat taxonomische verhandelingen 
niet in populaire tijdschriften thuishoren, omdat 
de ‘wetenschappelijke’ aspekten van de inhoud 
niet door redacties (kunnen) worden getoetst. 
Voorts geeft hij namen van vier hoya’s die 
aanvankelijk ongeldig waren, maar later zijn 
gevalideerd.
Newton en Robertson geven voor de eerste keer 
een kleurenfoto van Huernia archeri, beschreven 
in de revisie van Leach. De functionele aanpas
singen van stapelia’s en ceropegia’s worden gea
nalyseerd door Albers, Delfs, Kusch en Meve 
(eerder verschenen in Beitr. Biol. Pflanzen 64). Ze 
concluderen dat stapelia’s het best zijn uitgerust 
om in droge milieu’s te overleven.

36, The Ricking Woking, Surrey GU 215 TA, 
Engeland



HET GESLACHT SCLEROCACTUS
EEN REVISIE 2

Fritz Hochstatter

Sclerocactus parviflorus Clover & Jotter 
1941
Syn.: Sclerocactus havasupaiensis Clov. 1942 
Sderocactus havasupaiensis var. roseus Clov. 
1942
Sclerocactus intermedius Peebles 1949 
Echinocactus parviflorus (Clov. &Jot- 
ter)Benson 1950
Echinocaetus parviflorus var. havasupaiensis 
(Clov.)Bens. 1950
Sclerocactus whipplei var. intermedius (Pee- 
bles)Bens. 1966
Sclerocactus parviflorus var. intermedius 
(Peebl.)Woodruff & Bens. 1976
Sclerocactus contortus Heil 1979
Sclerocactus terrae-canyonae Heil 1979 
Sclerocactus parviflorus var. blessingiae Earle 
1980

Beschrijving:
Lichaam gewoonlijk enkelvoudig, bolvor
mig of ovaal, verlengd of cilindrisch, spira- 
lend, groen, 8-45 cm hoog, 5-15 cm 
doorsnee, ribben ongeveer 13, min of meer 
duidelijk geknobbeld, golvend, soms nau

welijks te onderscheiden door de dichte 
bedoorning; areolen rond, 4,5-6 mm door
snee, tot 1,5 cm van elkaar verwijderd; mid- 
dendoorns 3-6, waarvan 0-4 min of meer 
gehaakt, 1-2 recht of gebogen, 2 zijwaarts 
gericht en afgevlakt, iets gebogen, wit, stro
kleurig, bruinachtig, roodachtig, roze of 
grijs, 4-8 cm lang, soms 1 gehaakte midden- 
doorn tot 9 cm lang en 1-1,5 mm breed; 
randdoorns 8-14, soms slecht te onder
scheiden van de middendoorns, wit, wit 
met bruine punt of strokleurig, 3-6 cm lang, 
aan de basis 1 mm in doorsnede, naaldvor
mig, in doorsnede elliptisch of rhombisch. 
Bloem trechter- tot buisvormig, 2-7 cm 
lang, 4-8 cm doorsnee, rozepaars, laven- 
delkleurig, rood, wit of groengeel; buitenste 
perianthbladeren idem, met rozepaarse 
streep, breedrond, 25-50 mm lang, 6-12 
mm breed, dun, onregelmatig getand; bin
nenste perianthbladeren in dezelfde kleu
ren, maar zelden wit, 20-55 mm lang, ovaal
lancetvormig, toegespitst, onregelmatig 
getand; helmdraden geel, 6-12 mm lang; 
helmknoppen geel, 1-3 mm lang; stijl

Sderocactus 
parviflorus in 
Noord-Arizona

Foto's van de 
schijver



S. parviflorus FH50

S. parviflorus FH46, Arriba Co.

S. parviflorus FH69.4, Wayne 
Co., populaties op basaltblokken



groen, roze of paars, 15-30 mm lang, 1-1,5 
mm dik, met kleine haartjes bedekt; stem- 
pellobben 6-8,1,5 mm breed; vruchtbegin
sel tijdens de bloei 6 mm lang. Bloeitijd 
april tot mei.
Vrucht droog, dunwandig, met kleine 
schubben, groen, bruinig, roodachtig, roze, 
mat 12-25(-30) mm lang, 6-12 mm door
snee, onregelmatig openscheurend; zaad 
donkerroodbruin tot zwart, knobbelig, tes- 
taknobbels halfbolvormig, afgerond kegel
vormig of afgevlakt, met een glad oppervlak 
en duidelijke ruimten tussen de knobbels, 
hilum niet diep ingesneden, 2-3,5(-4) mm 
lang, 1,5-3 mm breed; 20-80 zaden per 
vrucht.
Groeiplaatsen: Arizona, Colorado, Nevada, 
New Mexico en Utah, dikwijls in de nabij
heid van grote rivieren zoals de Colorado 
River, Green River, San Juan River, Dolores 
River, Freemont River, Virgin River en 
Gunnison River, maar ook in hoogland- 
woestijnen en op de hooggelegen mesa’s 
tussen grammagras, lage woestijnstruiken 
(sagebrush, greasewood), in open naaldbos
sen, op stenige kiezelhellingen, in kalk
steen- en granietlagen, tussen zwarte 
basaltblokken en in rood of grijs fijn zand, 
op hoogten van 1000 tot 2300(-2500) m.

Veel experts hebben moeite met de plaat
sing van S. parviflorus (de naam betekent 
kleinbloemig). De soort werd in 1941 door 
Clover en Jotter beschreven. S. parviflorus 
heeft het grootste verspreidingsgebied van 
alle soorten binnen het geslacht. Het groei- 
gebied strekt zich uit van Noord-Arizona 
via zuidelijk New Mexico (Socorro Co.), 
Zuid- en Centraal-Colorado, tot Zuid- en 
Noordwest-Utah. Op één plaats groeit een 
kolonie samen met de zeldzame Pediocattus 
despainii. Ook zijn planten ontdekt nabij de 
Virgin River in Nevada.
Door de variabiliteit van de populaties op 
de verschillende vindplaatsen is het sclero- 
cactus parviflorus-complex taxonomisch 
niet het eenvoudigste. Het is dan ook ver
klaarbaar dat deze soort een warrige taxo- 
nomische weg achter zich heeft. Een 
veelheid van beschrijvingen heeft het licht 
gezien, zowel op soorts- als variëteitsniveau. 
Waarschijnlijk is het beschreven materiaal 
hoofdzakelijk afkomstig uit één en dezelfde 
populatie. In de synoniemenlijst kan men 
zien welke namen personen als Clover, Pee- 
bles en Benson in de jaren veertig en vijftig 
voor planten van deze soort hebben 
gebruikt. In de jaren zestig en zeventig 
beschreef Benson S. whipplei var. intermedius 
en S. parviflorus var. intermedius. Aan het

S. parviflorus FH 69.109, 
San Juan Co., Utah, kleine 
populatie met gele bloe
men



S. parviflorus FH43, San Juan 
Co.

S. parviflorus, gebied rond Lake 
Powell

S. parviflorus FH49, San Juan 
Co., New Mexico, enkele exem
plaren hebben slechts zwak 
gebogen middendoorns



einde van de jaren zeventig ontdekte Heil 
nieuwe populaties die ten grondslag lagen 
aan de nieuwbeschrijvingen van S. contortus 
en S. terrae-canyonae. Benson stelt in zijn 
standaardwerk over de cactussen van de VS 
en Canada de meeste namen synoniem met 
S. parviflorus var. parviflorus en S. parviflorus 
var. intermedius. In de bijlage worden de in 
de jaren zeventig beschreven soorten en 
variëteiten - S. whipplei var. reeuesii, Sclero
cactus whipplei var. heilii (zie sclerocactus 
whipplei-complex), S. contortus en S. terrae- 
canyonae - genoemd. Een kwaliteitsoordeel 
wordt niet uitgesproken. Bij 5. contortus 
schrijft Benson: „the plants are reported to 
differ from Sclerocactus parviflorus in 
having longer upper central and hooked 
central spines and larger seeds”; bij
5. terrae-canyonae luidt Bensons opmerking: 
„the plant is stated to be related closely to 
Sclerocactus whipplei and Sclerocactus par

viflorus, the major differences being in flo- 
wer and fruit color and spine length”.

In 1979 sloot Heil een omvangrijk onder
zoek aan de cactussen in de staten Arizona, 
Utah, New Mexico en Colorado af. Daarbij 
werden uit zuidoostelijk Utah drie soorten 
beschreven: S. contortus, S. terrae-canyonae en 
Pediocactus winkleri.
De typegroeiplaats van S. contortus is het 
Canyonland National Park. Volgens Heil 
zijn de verschillen ten opzichte van
S. parviflorus-, „The most notable character 
of this species is the highly contorted 
spines. It differs from Sclerocactus parvi
florus in having longer upper central 
spines and hooked central spines. The 
seeds of Sclerocactus contortus are larger 
than Sclerocactus parviflorus and Sclero
cactus whipplei.”
Over de andere nieuwe soort zegt Heil:

Versprei- 
dingsgebied- 
van 
Sclerocactus 
parviflorus



„Sclerocactus terrae-canyonae is closely 
related to Sclerocactus whipplei and Scle
rocactus parviflorus with the major diffe- 
rences being in spine length, flower and 
fruit color.” Benson onderkende dat ver
schillende nieuwbeschrijvingen slechts 
betrekking hadden op standplaatsvormen. 
Enkele vormen werden tot synoniem van 
S. parviflorus var. parviflorus gemaakt, 
andere worden samengebracht in de 
nieuwe variëteit intermedius. De kenmerken 
van var. intermedius zijn volgens Benson de 
middendoorns (1 onderste gehaakte, 2 zij
waarts gerichte afgevlakte en een niet- 
gehaakte rechtopstaande) en de bloem- 
doorsnee (2-4,5 cm met een gemiddelde 
van 3 cm; voor var. parviflorus zijn de waar
den 2-7 cm met een gemiddelde van 
4-4,5 cm). Var. intermedius komt in 
juniperus-pijnboombossen op hoogten tot 
2100 m voor, var. parviflorus in de Navajo- 
woestijn bij rivieren op hoogten tot 
2000 m.

In 1980 beschrijft Earle in Saguaroland 
Bulletin 5. parviflorus var. blessingiae. Hij ver
meldt ondermeer: „the noticeably light 
colored spines, the three equal length lower 
centrals, number of radials and light laven
der flowers, justify this new species, named 
for the author’s wife surname - Blessing.”

Mijn veldonderzoek aan populaties in de 
staten Arizona, Colorado, Utah en New 
Mexico en onderzoek in Europa waarbij de 
natuurlijke omstandigheden werden nage
bootst, hebben de volgende resultaten 
opgeleverd. De gevonden populaties zijn 
zeer plaatselijk, het aantal planten per 
populatie is verschillend en meestal zijn 
alle leeftijdsvormen aanwezig. Men kan 
aanzienlijke grootteverschillen tussen de 
planten waarnemen. De grootste exempla
ren vindt men in midden Oost-Utah en in 
het grensgebied van Utah met Arizona; ze

S. parviflorus FH69.13, Garfield Co., Utah, insagebrush- 
vegetatie

S. parviflorus FH49.2, Sandoval Col., New Mexico
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Algemene 
Ledenvergadering 

3 april 1993

Deurne, december 1992

Aan:
de Leden van Succulenta.
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering, welke zal worden gehou
den op 3 april 1993 in dejachtzaal van het Motel- 
Restaurant ”De Cantharel” te Ugchelen bij Apel
doorn; aanvang 10.00 uur.

AGENDA
1 Opening door de voorzitter.
2 Goedkeuring van de notulen van de vergade

ring van 31 oktober 1992.
3 Mededelingen.
4 Ingekomen stukken
5 Verslag 1992 van de secretaris.
6 Verslag van de penningmeester.
7 Verslag van de kascommissie (afd. Rotterdam) 
8 Verslag van de diverse instellingsbeheerders.
9 Bestuursmutaties: aftreden van de ledenadmi

nistrateur als bestuurslid na het uitdienen van 
de maximum termijn; benoeming van Mevr. 
J.M. Smit Reesink tot 2e secretaris.

10 Wijziging huishoudelijk reglement. De voor
gestelde wijziging wordt in dit nummer toege
licht.

11 Presentatie beleidsvoornemens "Succulenta 
2000”

12 Presentatie Jubileumprogramma voor het 75- 
jarigjubileum van Succulenta

13 Rondvraag
14 Vaststellen datum en plaats van de volgende 

algemene vergadering. De afdeling Brabant 
België is uitgenodigd, de organisatie hiervan 
te verzorgen.

J. van Alten, secretaris.



STEMMEN OP DE ALGEMENE VERGADE
RING

Het stemrecht op de algemene vergadering is 
vastgelegd in artikel 11 van de statuten. Voorzo
ver de afdelingen middels een afgevaardigde wil
len stemmen, geeft artikel 36 van het 
huishoudelijk reglement nadere voorschriften. 
De volgende afdelingen hebben op reglemen
taire wijze een afgevaardigde aangewezen:
afdeling
Arnhem 
Brabant-België 
Delfzijl 
Drenthe 
Eindhoven 
Flevozoom 
Fryslan 
Gooi/Eemland 
Gorinchem/den Bosch 
Gouda 
’s Gravenhage 
Groningen 
Haarlem 
den Helder 
Hoekse Waard 
Kennemerland 
Leiden 
Nijmegen
Noord en Midden Lim
burg 
Rotterdam
Tilburg
West Brabant
West Friesland
IJsselstreek 
Zaanstreek 
Zeeland 
Zuid Limburg 
Zwolle

vertegenwoordiger
MwJ.M.Smit Reesink 
C.M.S.A.van Oeveren 
RJ. Kruiter
Mw A.Greydanus Sattler 
Mw J.v.d. Ven 
C.H. Veerman 
D.de Jonge 
Krijnen e/o Rijnders 
M.Jamin 
J.van Tilborg 
C. Grootscholten 
P.van Veen 
P. Out 
P.P.v.d. Puyt 
J.C.A. Magnin 
MwJ.K.Wiegman Sterk 
B. Zonneveld 
Th. Heijnsdijk 
G.M.J. Linssen

J.A. de Poorter
J. Vrenken
C. Goorten
C. Hagenaars 
Bervoets of Korf
A J. Arens 
G.Spee 
J. Essers 
B.S.deJong

Mochten er nog afdelingen op deze lijst geplaatst 
willen worden, dan dient de schriftelijke indie
ning tijdig te geschieden of zo nodig voor aan
vang van de vergadering aan de secretaris te 
worden overhandigd. Hetzelfde geldt voor wijzi
gingen op deze lijst.
Ondanks het bepaalde van art. 7.5 der statuten, 
zijn er verschillende leden, die lid zijn van meer 
dan een afdeling. Deze leden kunnen voor het 
bepalen van het aantal, door de afdelingsverte- 
genwoordiger uit te brengen, stemmen niet in 
aanmerking worden genomen.
De stemming zal geschieden door middel van 
stemkaarten. Zonder deze kaart is het niet toege
staan, aan de stemming deel te nemen. Leden, 
die een eigen (enkele) stem willen uitbrengen. 

kunnen eveneens een stemkaart afhalen. Indivi
duele stemmers dienen bij het afhalen van de 
stemkaart tevens opgave van een mogelijk afde- 
lingslidmaatschap te doen ter voorkoming van 
dubbeltellingen.

AAN DE DEELNEMERS AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING OP 3 APRIL 1993.

Het programma voor zaterdag 3 april is als volgt: 
9.30 -10.00 uur ontvangst

10.00 -12.00 uur Algemene vergadering 
12.30 - 13.30 uur lunch
14.30 -17.30 uur voordracht Dr A. Lau

De Cantharel is gelegen aan de rijksweg Al ten 
westen van Apeldoorn, komend vanuit het wes
ten afslag Hoenderloo/Apeldoorn en komend 
vanuit het oosten de afslag Hoenderloo/Ede 
De kosten van de koffietafel bedragen ƒ 15,— p.p. 
en dienen vóór 10 maart a.s. te worden overge
maakt op de rekening van Succulenta - Eindho
ven (zie voor rekeningnummers: FINANCIËLE 
ZAKEN op pagina 2.)
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 I

HOGE BOMEN VANGEN VEEL WIND

Evenals in 1947 tegen de figuur van Backeberg 
zeer veel bezwaar bestond, komt nu ook bezwaar 
tegen Dr. Lau. Dit bezwaar richt zich niet zozeer 
tegen de activiteiten van Lau op het gebied van 
de Succulenten, maar voornamelijk tegen zijn 
andere activiteiten. Het bestuur is van mening, 
dat iemand onschuldig is, totdat het tegendeel is 
bewezen.

D.de


Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 31 oktober 1992 in ”De Wiltgraef ’ 
te Bennekom. Aanvang 14.00 uur.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER 
De voorzitter heet een ieder welkom en in 
het bijzonder de heren Rubingh en van 
Duiken. Ook had hij Mevr. Buining uitge
nodigd, doch deze moet om gezondheidsre
denen verstek laten gaan. Ook heet hij de 
aanwezige Belgische leden welkom, die met 
een groep van 7 man aanwezig zijn. De heer 
P. Dekker is wederom niet aanwezig en 
daarom wordt de, bij het lid van verdienste 
behorende, oorkonde aan de vertegen
woordiger van Zeeland, de heer Spee, uitge
reikt.

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
In het verslag van de rondvraag is de vraag 
van de heer Magnin weggevallen. De heer 
van Oeveren vraagt, of er iets gezegd kan 
worden over de samenwerking met de 
Leidse Hortus. Verwezen wordt naar het 
punt Mededelingen en beleidszaken. 
Punt 10 van de notulen werd niet in het 
tijdschrift afgedrukt, omdat het al door de 
feiten werd achterhaald en er daardoor ver
warring had kunnen ontstaan. De voorzit
ter leest alsnog punt 10, vaststelling 
volgende vergadering, voor. Onder dank
zegging aan de vorige secretaris, de heer R. 
de Groot, worden de notulen goedgekeurd.

3. MEDEDELINGEN EN BELEIDSZAKEN
a. SVNC. Gememoreerd worden de bijzon

der geslaagde kalender, de dito thema
dag en het feit, dat ingestemd is met de 
tekst van de nieuwe handleiding.

b. De nieuwe korrespondentiekaarten zijn 
klaar en verkrijgbaar. Het bestuur heeft 
echter de prijs per set bepaald op ƒ 6.— 
in plaats van de eerder aangekondigde 
ƒ9.-.

c. Het beleidsplan Succulenta 2000 ligt 
nog ”in de keuken”. Genoemd worden 
hieruit de plannen tot vergaande samen
werking met de Vlaamse cactusvereni
gingen, educatie en samenwerking met 
botanische tuinen en andere groenvere- 
nigingen. Het plan wordt naar verwach

ting op de voorjaarsvergadering 
gepresenteerd.

d. Viering 75 jarigjubileum. Hiervoor is 
een commissie gevormd, bestaande uit 
de heren F. Noltee, voorzitter; P. Knip- 
pels, secretaris en de heren P. van Veen 
en C. Grootscholten. De heer P. Knippels 
meldt vervolgens, dat een eerste vergade
ring heeft plaats gevonden. De activitei
ten zullen gericht zijn op het versterken 
van de onderlinge banden, samenwer
king hortussen en mogelijke organisatie 
IOS congres.

e. Bestuur. In 1993 treedt de heerj. van 
Eijsden af, maar zal ook daarna als le
denadministrateur actief blijven. In 1994 
treedt Mevr. E. van Die af, ook zij zal 
haar instellingen blijven beheren. De 
vice voorzitter, de heer J. Jagerszky, 
treedt af. Zijn werkkring vergt momen
teel al zijn tijd op. De voorzitter dankt 
hem voor zijn werk in de afgelopen tijd. 
Het vicevoorzitterschap blijft niet als 
afzonderlijke functie bestaan. Onze pen
ningmeester wordt hiermede belast.

Hoewel niet geagendeerd, vraagt de voor
zitter in te stemmen met de benoeming van 
Mevr. J. Smit-Reesink tot 2e secretaris, 
waarbij het accent zal komen te liggen op 
assistentie van de redactie. Voor dit voor
stel is geen goedkeuring met algemene 
stemmen te verkrijgen. Vanwege 4 tegen
stemmen op de naar schatting uitgebrachte 
600 stemmen, neemt het bestuur het voor
stel terug.
De voorzitter, bedankt alsnog de Heer J. de 
Wael, de vorige vergadering afgetreden als 
bestuurslid, voor zijn inzet. Hij deelt mee, 
dat de heer P. Neut stage gaat lopen in het 
bestuur met het oog op een bestaande vaca
ture.

4. INGEKOMEN STUKKEN.
Ingekomen zijn berichten van verhindering 
van de afdeling Flevozoom, waar niemand 
beschikbaar was, de afdeling te vertegen
woordigen en van de heerj. Deckers, dia- 
thecaris.
Eveneens ingekomen een brief van de afde
ling Fryslan, die de suggestie deed, bij het 
afdelingsexcursie de beurzen niet te verge
ten. Aanvullend werd medegedeeld, dat de 
afdeling Fryslan tijdens haar afdelingsexur- 
sie de Goudse cactusbeurs zal bezoeken.



FLORIADE
Deze is inmiddels verleden tijd en werd een 
groot succes. Er zijn twee gouden medailles 
toegekend aan onze succulentenkas, te 
weten 1 voor Succulenten (in succulen
tenkas) met 9.50 punten en 1 voor het punt 
Educatief met 9.00 punten.
Een lid stond ten behoeve van de Floriade 
garant voor een bedrag van ƒ 10.000 . Hij is 
niet bereid uit de anonimiteit te treden, 
maar gelukkig met het resultaat en dank
baar voor de in Succulenta doorgebrachte 
jaren, (applaus)
Een van de behaalde prijzen gaat naar de 
arrangeur, de heer N. Uittenbroek. De 
heren J. van Tilborg en H. Busser worden 
bij acclamatie benoemd tot lid van verdien
ste van Succulenta en daarmee wordt in 
hen de waardering tot uiting gebracht voor 
een ieder, die aan deze manifestatie heeft 
meegewerkt, (applaus)
De heer van Tiborg krijgt het woord. Deze 
evaluatie verloopt anders, dan hij het zich 
had voorgesteld. Hij is zeer tevreden, omdat 
alle doelstellingen volledig zijn gereali
seerd. Er is veel zwaar werk verzet, zoals 
bijv, het verplaatsen van 120 ton zand en 40 
ton lava. Hij memoreert de geldelijke steun 
van de afdelingen, de sponsors en het Prins 
Bernhardfonds. Het batig saldo ligt dichter 
bij de vijftien dan bij de tienduizend gul
den. Als waardering voor de inspanning, 
geleverd door het bestuur, krijgt de voorzit
ter een bordje aangeboden, dat op de 
haciënda heeft gehangen.
De heer de Poorter stelt, dat wij zo mogelijk 
over 10 jaar weer moeten meedoen. Met de 
beëindiging van de Floriade heeft hij het 
moeilijk gehad.
De heer P. van Veen deelt mee, dat de vol
gende Floriade in 2002 in Emmen wordt 
gehouden.

EVALUATIE TIJDSCHRIFT
De voorzitter deelt mede, dat de heer R. van 
Donkelaar, op zijn verzoek, is teruggetreden 
uit de redactieraad.

a. Frequentie
De wijziging van de frequentie van 11 naar 
6 maal verschijnen heeft binnen de redactie 
de verdeling van de werkdruk onevenredi- 
ger gemaakt. De actualiteit van met name 
de gele pagina’s wordt nauwelijks geschaad. 
Het is veeleer een kwestie van wennen, de 
informatie op tijd in te zenden.

Positief is in ieder geval, dat de financiüle 
doelstelling is bereikt.

b. Opmaak.
Het plakken is moeilijker geworden en blijft 
een eenmansjob. Mede om deze problemen 
te verhelpen stelt het bestuur voor, het aan
tal kleur-pagina’s uit te breiden van 32 tot 
48. Eveneens zal het gewicht van het papier 
worden verhoogd van 90 naar 100 gram. 
Verwacht wordt, dat dit geen gevolgen heeft 
voor de hoogte van de porti.

c. Inhoud
Er werken aan een nummer meer auteurs 
mee dan vroeger en daardoor bevat het 
tijdschrift veel meer "voor elk wat wils”. De 
kwaliteit is duidelijk toegenomen en de 
mogelijkheid tot wat forsere artikelen komt 
de leesbaarheid ten goede.
Er gaat nog al eens iets mis met het tijdig 
verschijnen, taalfouten, ongenoegen over 
redactionele wijzigingen, contacten met 
auteurs etc. Het bestuur heeft Mevr. J. Smit 
aangezocht om de redactie te assisteren. 
Daar vele problemen mede veroorzaakt 
worden door een chronisch tekort aan arti
kelen, heeft het bestuur besloten, een 
schrijversprijs in te stellen en deze, op voor
stel van de penningmeester te bepalen op 
ƒ 100, ƒ 60 en ƒ 40. Voor deze prijs zijn 
uiteraard de redactie(raad) en de auteurs 
van Nieuwbeschrijvingen uitgesloten. 
Dit punt komt de volgende vergadering 
wederom aan de orde. Ook zal de redactie 
een voorstel doen voor een 
"Schrijversreglement/schrijfwijzer”.
De heer Uittenbroek was geschrokken van 
het Floriadenummer. Hij zou er meer aan 
gedaan hebben. In het blad zal echter nog 
uitgebreid op de Floriade worden terugge
komen.
De heer B. Groen voelt zich er erg op aan
gesproken. Niet moet worden vergeten, dat 
door gebrek aan kopij de redactie ongeveer 
zelf nog 25 % moet schrijven.
Hr H. Damen vraagt, waarom adressen van 
auteurs niet meer worden vermeld. Dit 
komt, aldus A. van Uyen.
De heer E. Hoofstadt vraagt, waarom de 
kolommen niet rechts zijn uitgelijnd. Dit 
gebeurt op grond van een uitgebracht (pro
fessioneel) advies.
Hr F. Noltee heeft de vorige vergadering 
aandacht gevraagd voor taalfouten. Hij telt 
in de eerste helft van het oktobernummer 
36 fouten, wat hieraan te doen. De oorzaak



moet voor een belangrijk deel worden 
gezocht in het tekort aan kopij en de haast 
bij het schrijven, die daardoor ontstaat. 
Hr J. Essers heeft alle lof voor het tijd
schrift. Pleit voor eenvoudige artikelen. 90 
% van zijn afdeling heeft geen interesse 
voor verdere studie.
De heer P. Neut vindt, dat kleurenfoto’s over 
de volle breedte moeten worden afgedrukt. 
Nu komen sommige kleurenfoto’s er nogal 
bekaaid af.

BEGROTING 1993
De penningmeester deelt mee, dat in de 
gepubliceerde begroting twee zetfouten van 
ondergeschikt belang voorkomen.
Bij de discussie over de mogelijkheid, alle 
pagina’s van Succulenta in kleur te drukken, 
wordt vastgesteld dat dit niet automatisch 
inhoudt, dat ook alle illustraties in kleur 
zullen zijn. Wat in zwart/wit wordt aangele
verd blijft zwart/wit. Het voorstel tot uit
breiding van het aantal kleurenpagina’s in 
het tijdschrift zal tot wat hogere uitgaven 
leiden dan nu is voorzien. Er zit echter vol
doende rek in de begroting om dit te com
penseren, aldus de penningmeester.
De heer C. van Oeveren informeert, of de 
subsidieregeling binnen het punt begroting 
valt. Na bevestiging hiervan verzoekt hij het 
navolgende aan het reglement toe te voe
gen:
In het jaarverslag van de secretaris maakt 
deze melding van de besluiten, die door het 
bestuur op subsidieaanvragen is genomen. 
Zal gebeuren. Er volgen nog enkele korte 
vragen over de toepassing van het regle
ment.
De heer J. van Tilborg merkt terecht op, dat 
dit de begroting van 1993 betreft en het 
bestuursvoornemen ook in 1994 subsidie te 
verlenen daarom nog niet is goedgekeurd. 
De begroting is goedgekeurd.

RONDVRAAG
a. hr J. Schraets informeert naar de con

tactdagen in Wageningen. Hr B. Groen 
heeft deze tweemaal georganiseerd en 
het is erg veel werk. Naar zijn mening is 
er te weinig respons. De heer L. Bercht 
merkt op, dat de leden van Suculenta 
andere verwachtingen van deze bijeen
komsten hadden en dat de Hr Wijnants 
iedereen heeft afgeschrikt. Hr Groen 
deelt nog mee, dat de IOS vergadering in 
1994 te Wageningen vrijwel zeker door 

gaat. Wederzijds zal getracht worden, de 
contactdagen weer op gang te brengen.

b. De heer P. van Veen brengt namens de 
afdelingen Delfzijl/Groningen/Drenthe 
de gang van zaken op de beurs van Zuid- 
laren naar voren.Daar kocht de heer J. 
Wortelboer alle bijzondere planten op 
en verkocht deze dan later tegen dubbele 
prijzen. Dit gebeurt ook op andere beur
zen; de vergadering heeft daar geen 
moeite mee. De heer J. Essers opperde 
het voorstel, dat bij verkoop aan hande
laren, en dat zijn lieden die meer dan 
een plantje kopen, geen vriendenprijs, 
maar een hogere prijs te hanteren. De 
motieven van de heer Wortelboer, die lid 
is van de afdelingen Amsterdam en 
Utrecht, werden toegelicht door de heer 
J. Betlem.

c. Van Belgische zijde werd er bezwaar 
gemaakt tegen de tekst van het stukje 
over de betaling van de Belgische contri
butie. Hr E. van Hoofstadt heeft hierop 
al schriftelijk gereageerd. Het stuk had 
niet geplaatst moeten worden.

d. Hr A. Friedhof informeert naar de Fle- 
vohof. Deze is overgenomen door de 
Walibigroep uit België. Volgend jaar 
wordt 10 mln gulden geïnvesteerd in een 
waterpartij. In 1994 zal een nieuwe suc
culentenkas worden gerealiseerd. Van de 
planten is een gedeelte naar Zurich en 
naar Leiden afgevoerd.

e. De heer B. Zonneveld stelt, dat er niet 
goed wordt omgegaan met auteurs. Hij 
heeft hiervoor een voorstel gedaan. 
Hierop wordt teruggekomen.

f. De heer J. Essers heeft een aantal propa- 
gandatips:
-Stukje in een Zondagsbrief. deze wor
den goed gelezen en kosten niets.
-Tombolaplanten tentoonstellen in een 
plaatselijk café.
-Schrijven over foto’s, die op de afde- 
lingsvergaderingen worden meegeno
men.

g. Hr J. Schaets merkt op, dat in afdelings
bladen stukjes worden overgenomen, 
zonder dat er enige vorm van overleg 
plaats vindt.

h. De Heer A. Schans uit Drenthe wil info 
over CITES. Er wordt in het december
nummer over geschreven.

i. De voorzitter vermeldt nog, in aanvul
ling op het punt Floriade, dat alle mede
werkers een herinneringsfoto wordt 
aangeboden.
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Een aantal nummers van het tijdschrift, het 
"Floriadenummer”, is nog over en beschik
baar voor geïnteresseerde afdelingen.

9. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de 
voorzitter de vergadering en deelt mede, 
dat de voorjaarsvergadering 1993 op 3 april 

zal worden gehouden in motel de Cantha
rel bij Apeldoorn. Naast de inmiddels tra
ditionele boekenmarkt houdt ons lid, Dr 
Alfred Lau uit Mexico een lezing.

J. van Alten, secretaris

WIJZIGINGSVOORSTEL HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

Het bestuur stelt voor, de navolgende wijzigingen 
in het huishoudelijk reglement aan te brengen:

Artikel 40, AGENDAWIJZIGING/AANVULLING 
ALGEMENE VERGADERING
Vervallen de woorden ‘van spoedeisende aard'

NIEUWE TEKST: Artikel 40.
Indien het Bestuur, na verzending van de agenda 
voor de Algemene Vergadering het wenselijk 
acht alsnog een zaak aan de Algemene Vergade
ring voor te leggen, kan het Bestuur de Algemene 
Vergadering voorstellen deze zaak in behande
ling te nemen.

TOELICHTING: Dit teneinde te voorkomen, dat 
er begripsverwarring ontstaat over het begrip 
spoedeisend.
In dit verband wordt verwezen naar verschillen 
in behandeling. Leden kunnen (art. 12.4 stat.) tot 
5 dagen voor de vergadering voorstellen indie
nen; afdelingen moeten (art.22 HHR) 3 maanden 
in acht nemen en het algemeen bestuur was 
(art.40HHR) vrij strak gebonden aan de agenda; 
3 tot 4 maanden dus in verband met publikatie.

Artikel 47, RUILEN ZONDER HUILEN. 
Naamswijziging in ‘PLANTENCENTRALE‘, 
daarmede de huidige situatie volgend.

NIEUWE TEKST: Artikel 47. Plantencentrale. 
Deze instelling heeft tot doel het tot elkaar bren
gen van vraag en aanbod van overgebleven zaai
lingen en stekken tegen zeer redelijke prijzen. 
Daarnaast stimuleert de instelling beginnende 
liefhebbers, door hun op aanvraag een pakketje 
planten te sturen. De verdere voorwaarden van 
deze instelling worden door de beheerder opges
teld.

OUDE TEKST: Artikel 40.
Indien het Bestuur, na verzending van de agenda 
voor de Algemene Vergadering het wenselijk 
acht alsnog een zaak van spoedeisende aard aan 
de Algemene Vergadering voor te leggen, kan het 
Bestuur de Algemene Vergadering voorstellen 
deze zaak in behandeling te nemen.

OUDE TEKST: Artikel 47. Ruilen zonder Hui
len.
Deze instelling heeft tot doel het bevorderen van 
het onderling ruilen van planten en het helpen 
en stimuleren van beginners bij het opbouwen 
van een verzameling door hen in contact te bren
gen met meer gevorderden en door hun een aan
tal planten te sturen die door gevorderden 
belangeloos ter beschikking van RZH zijn 
gesteld. Om deel te kunnen nemen aan deze 
acties wordt hun gevraagd lid te worden van deze 
instelling tegen een zeer geringe bijdrage. Men 
ontvangt dan telkenjare een ruillijst. De overige 
reglementen van deze instelling worden door de 
beheer^.’ °r opgesteld.



Artikel 48, BUININGFONDS.
Wegens feitelijke opheffing van het BUINING
FONDS vervalt dit artikel en wordt vervangen 
door een nieuw artikel 48: GEBRUIKTE LITE
RATUUR.

NIEUWE TEKST: Artikel 48. Gebruikte Litera
tuur.
Deze instelling bemiddelt in aan- en verkoop van 
tweedehands boeken en tijdschriften tegen 
inkoopsprijzen/kosten. De beheerder biedt de in 
het bezit van de instelling zijnde boeken in ieder 
geval aan op de najaarsvergadering van de ver
eniging.

OUDE TEKST: Artikel 48. Buiningfonds.
Het Buiningfonds heeft tot taak boeken en 
brochures uit te geven op het gebied van de lief
hebberij, en deze zoveel mogelijk tegen kostprijs 
ter beschikking te stellen. De beheerder van het 
Buiningfonds is verantwoordelijk voor de kwali
teit van het gebodene. Voor elke afzonderlijke 
publikatie is toestemming nodig van het Bestuur 
en van de Algemene Vergadering.

artikel 49, SUBSIDIES
De tweede alinea betreffende de kosten van een 
gastspreker voor afdelingen zonder eigen vermo
gen etc. vervalt. Deze alinea heeft geen praktische 
betekenis.

NIEUWE TEKST: Artikel 49. Subsidies.
De afdelingen kunnen voor bepaalde mani
festaties, die het doel van de vereniging 
bevorderen, een bijdrage krijgen uit de ver
enigingskas. Het bestuur beslist over de 
hoogte van de uitkering binnen de in de 
begroting vastgestelde limiet.

OUDE TEKST: Artikel 49. Subsidies.
De afdelingen kunnen voor bepaalde manifesta
ties, die het doel van de vereniging bevorderen, 
een bijdrage krijgen uit de verenigingskas. Het 
bestuur beslist over de hoogte van de uitkering 
binnen de verleende machtiging.
Afdelingen met een begrotingstekort en zonder 
eigen vermogen kunnen eenmaal per jaar een 
bijdrage aanvragen voor de kosten van een gast
spreker. Deze bijdrage ligt binnen de in de begro
ting vastgestelde limiet.

JAARVERSLAGEN 1992
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PLANTENCENTRALE
Dit jaar zijn er 80 (verleden jaar 78) pakjes met planten naar beginnende succulentenliefhebbers 
gestuurd. Een record aantal!
Dit komt, doordat nieuwe leden een foldertje krijgen, waarin staat dat ze via de plan tencentrale een 
mooie start kunnen maken met hun hobby. De pakjes worden dan ook, met uitzondering van de vorst
periode, het gehele jaar door verstuurd.
De belangstelling voor de plantenlijsten, door middel waarvan men dus planten kan ruilen of verko
pen, is nog steeds niet zo groot. Slechts 22 (verleden jaar 32) mensen vroegen een lijst aan en 12 (11) 
personen boden een lijst met planten aan. De plantenlijsten zijn wederom naar alle afdelingssecreta- 
riaten verstuurd om er wat meer bekendheid aan te geven.
Het jaar werd afgesloten met f 344,71 (f 332.55) op de giro.



FINANCIEEL JAARVERSLAG 1992

Balans per ultimo 1992 1991
Banken 57.025 34.524
Spaarrekening 111.174 116.941
Activa Clichéfonds 12.637 19.110
Idem Verenigingsart. 15.510 10.231
Computer e.d. 1.500 2.500
Nog te ontvangen rente 10.000 8.000
Vooruitontv. contributie 53.947 60.172
Floriade-fonds 14.226 7.721
Nog te betalen kosten 20.871 16.027
Vermogen 118.802 107.386

207.846 207.846 191.306 191.306

Inkomsten en Uitgaven
Begroot 1992 Werkelijk 1992 Werkelijk 1991

Contributie 98.000 101.018 102.152
Inschrijfgeld 1.017
Clichéfonds 4.000 5.293 6.827
Verenigingsart. 1.000 1.603 1.624
Rente 7.000 11.280 8.384
Tijdschrift 80.000 82.602 93.848
Bibliotheek 1.500 1.073 1.385
Diatheek 750 465 215
Alg. Vergaderin- 2.000 1.704 1.871
gen
Propaganda 10.000 7.516 2.839
Verg./Reiskosten 6.000 7.555 7.845
Porto/Telefoon 4.500 3.460 4.138
Bank-/Incassokst. 2.500 632 2.243
Materiaal/ 1.750 1.771 1.188
Diversen
Afschr. Computer 1.000 1.000 1.043
Batig saldo — 11.416 3.389

110.000 110.000 119.194 119.194 120.004 120.004

Specificatie kosten Tijdschrift
Begroot 1992 Werkelijk 1992 Werkelijk 1991

Drukwerk witte pagina’s 47.064 47.880 55.120
Foto’s, Litho’s 13.200 15.169 11.422
Veren igingsnieuws 7.236 9.033 9.312
Adressen ADP 3.000 3.577 3.665
Portokosten 9.600 9.848 13.154
Enveloppen 2.100 4.399
Redactiekosten 1.500 1.789 1.447
Overige kosten 205 1.184

Advertenties - 3.700 - 4.899 5.855

Totale netto-kosten 80.000 82.602 93.848

Ben Krijnen, Eindhoven, 8.1.’93



Mededelingen & Verenigingsnieuws

Zoals in het voorgaande nummer bij het artikel 
SCHRIJVEN VOOR SUCCULENTA is aange- 
kondigd, heeft het bestuur in haar vergadering 
van 11 december de regels definitief vastgesteld. 
Alle voorgaande regelingen en afspraken zijn 
hiermede met ingang van heden vervallen. De 
vastgestelde tekst luidt aldus:

AUTEURSREGLEMENT
In de colofon van het tijdschrift opnemen: 
AUTEURSRECHT: Gehele of gedeeltelijke over
name van artikelen is alleen toegestaan na ver
kregen schriftelijke toestemming van auteur/ 
illustrator, alsmede onder duidelijke bronver
melding.
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Tenminste eenmaal per jaar opnemen:
REGELS VOOR HET SCHRIJVEN IN 'SUCCU
LENTA’
Bijdragen voor het tijdschrift SUCCULENTA 
over elk aspect van het bezig zijn met succulente 
planten worden met belangstelling door de 
redactie tegemoet gezien. Hierbij geldt als voor
waarde, dat het origineel werk van de auteur/ 
illustrator dient te zijn, dat nog niet eerder gepu
bliceerd werd of zal worden.
De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren 
en kan slechts wijzigingen en aanpassingen aan
brengen na voorafgaand overleg met de auteur. 
De auteur is en blijft voor de bijdrage verant
woordelijk.
Voorzover auteurs op het gebied van de naamge
ving de IOS checklist niet volgen, heeft de redac
tie het recht, deze namen als voetnoot op te 
nemen. Voor het (weer) vermelden van namen en 
voor literatuurverwijzingen geldt de verplichte 
Succulenta standaard vorm. Raadpleeg zo nodig 
dit nummer.
Kopij dient bij voorkeur als Wordperfect- of 
ASCII bestand op diskette aangeleverd te wor
den. Indien getypt, gaarne met ruime kantlijnen 
en dubbele regelafstand. Illustraties, negatieven 
en ONINGERAAMDE dia’s gaarne zorgvuldig 
verpakken en een opgave van onderschriften bij
voegen. De auteur wordt geïnformeerd over de 
ontvangst, acceptatie en tijdstip van plaatsing. 
Na plaatsing wordt al het originele materiaal zo 
spoedig mogelijk geretourneerd.
De auteur wordt een drukproef gestuurd. Deze 
dient zorgvuldig te worden gelezen en t.b.v. de 
drukker gecorrigeerd. Veranderingen in de ori
ginele tekst moeten hierbij worden vermeden.

De door de auteur te maken kosten (exclusief 
bronkosten) komen voor vergoeding in aanmer
king. De auteur ontvangt een drietal exemplaren 
van het nummer, waarin zijn artikel/foto is 
geplaatst. Meer overdrukken kunnen tegen kost
prijs (bij inzending) worden besteld.
De auteur/illustrator informeert de redactie over 
gegeven schriftelijke toestemming tot overname 
van het artikel etc

ADRESWIJZIGINGEN. U gelieve nededelingen 
over mutaties in het afdelingsbestuur recht
streeks te sturen naar de algemeen secretaris. Het 
gebeurt wel, dat deze via via zijn informatie 
krijgt, met alle gevolgen van dien!

Rectificatie: De nieuwe voorzitter van de afdeling 
ZEELAND is de heer R. van Wondergem, Dorps
straat 38, 4337 AG Biggekerke. tel. 01185-2259

De afdeling DELFZIJL en omstreken heeft een 
nieuwe secretaris. Dit is de heer H. Th. Wolven, 
Ds Sprengerweg 8, 9902 RJ Appingedam. Tel. 
05960-26504. De heer Wolven maakte reeds deel 
uit van het afdelingsbestuur

VERZOEK AAN ALLE AFDELINGS SECRETA
RISSEN:
Jaarlijks voor 1 april worden de afdelingsversla
gen van secretaris, penningmeester en kascom
missie aan de algemeen secretaris toegezonden. 
Met het oog op de algemene vergadering van 3 
april 1993 zou ik het op prijs stellen, deze stuk
ken zo mogelijk eerder te ontvangen. Dit in ver
band met het jaarverslag van de algemeen 
secretaris.

BRIEFPAPIER
Hoewel in dit computertijdperk het gebruik van 
voorbedrukt briefpapier sterk afneemt, heeft de 
vereniging voor ‘officiële' stukken toch nog wat 
briefpapier besteld. Mochten ook afdelingen 
hiervoor interesse hebben, dan kunnen zij con
tact opnemen met Mw van Die.

AFDELINGSBIBLIOTHEKEN
Niet elke afdeling maakt gebruik van de gelegen
heid, een gratis abonnement te krijgen ten 
behoeve van hun respectievelijke bibliotheken. 
De mogelijkheid bestaat en het is maar, dat U het 
weet.

KWEKEN OP LAVA
Veel liefhebbers, die deze techniek toepassen, 
gebruikten de door Hovens verkochte meststof
fen. Nu deze kweker zijn zaak heeft gesloten, 
hebben zij een probleem. De algemeen secretaris



zou willen weten, op welke adressen totaal mests
tof voor lavacultuur te koop is. De ontvangen 
gegevens naar aanleiding van deze oproep, vindt 
U in het aprilnummer a.s.

"GOUDEN PEN”
Er wordt een prijs ingesteld voor de beste schrij
ver met het doel, het chronische tekort aan kopij 
te verminderen. De prijs bestaat uit de navol
gende geldbedragen: le prijs ƒ 100,-; 2e prijs 
ƒ 60,— en de derde prijs ƒ 40,-.
Voor dit doel zullen jaarlijks tenminste 6 artike
len worden genomineerd. De nominatie wordt 
verricht door een driehoofdige commissie, een 
lid te benoemen door het bestuur, een door de 
redactie en een door de gezamenlijke afdelings- 
vertegenwoordigers.
De artikelen zullen worden beoordeeld op: origi
naliteit (Opzet en/of onderwerp), informatieve 
waarde, redactionele behoefte, stijl en afwerking 

en algemene indruk. Iedere factor met gelijke 
weging. De nominatie wordt in het februarinum
mer van het jaar daaropvolgend gepubliceerd.
De afdelingen brengen tijdens een hunner verga
deringen de nominatie in stemming. Stemming 
geschiedt, doordat ieder afdelingslid de drie, 
naar zijn mening beste, artikelen aan wijst. De 
uitslag, het aantal uitgebrachte stemmen op 
ieder genomineerd artikel, wordt voor eind april 
de algemeen secretaris medegedeeld.
De uitslag wordt in het julinummer van het tijd
schrift gepubliceerd. Bijdragen, geschreven door 
de redactie/redactieraad en de zogenaamde 
nieuwbeschrijvingen/revisies etc. zijn van deel
name uitgesloten.
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van 
11 december 1992. In het aprilnummer zullen wij 
verder op deze prijs ingaan en aangeven, wat wij 
van deze prijs verwachten.

Instellingen

Plantencentrale
De plantencentrale zal bijveel mensen al een 
goede bekende zijn. Voor de nieuwe leden en 
diegenen, die nog niet met de gang van zaken 
bekend zijn, volgt een korte uiteenzetting.
Voor de succulentenliefhebbers, die veel zaaien, 
kan de plantencentrale een hulpmiddel zijn om 
de mensen die planten zoeken of over hebben, bij 
elkaar te brengen. Hierbij worden de volgende 
spelregels gehanteerd:
Planten worden tegen een zeer redelijke prijs 
aangeboden. Aanbieders sturen een lijst met 
aangeboden planten naar ondergetekende. In 
deze lijst zijn de volgende gegevens opgenomen: 
naam plantjes, afmeting, herkomst zaad en 
gevraagde prijs. Daarnaast naam, adres, tele
foon- en gironummer van de aanbieder.
Elk lid, dat belangstelling heeft voor deze lijsten, 
kan deze aanvragen door ƒ 5,— te storten op 
gironummer van de plantencentrale o.v.v. lijst 
plantencentrale. De gegevens en verschuldigde 
bijdragen ontvang ik graag voor 1 mei 1993. De 
gebundelde lijsten worden dan zo spoedig moge
lijk na deze datum verzonden.
Ook de beginnende succulentenliefhebbers wor
den niet vergeten. Zij kunnen een pakketje plan
ten aanvragen door ƒ .— te storten op het 
gironummer van de plantencentrale. Liefhebbers 
uit België sturen Bfrs 100 in een enveloppe met 
naam en adres. De pakketjes met tenminste 12 
verschillende plantjes worden pas na een even
tuele vorstperiode verstuurd en het kan daarom 
wel even langer duren.

Mocht U voor de instandhouding van de plan
tencentrale iets meer willen geven, dan wordt dat 
in dank ontvangen.
Voor het versturen van deze pakjes heb ik plan
ten nodig en daarom een verzoek aan mensen, 
die zaailingen over hebben. U kunt mij helpen, 
door mij deze zaailingen toe te sturen. U kunt ze 
bij vorstvrij weer zonder pot of aarde opsturen. 
De portokosten worden vergoed en bovendien 
kunt U drie wensplanten opgeven. Ik zal probe
ren een van deze wensen te vervullen.
De Plantencentrale, Mevr. E. van Die-van Wijnen, 
Molenweg 56, 6741 KM Lunteren.
Tel.:08388-3579 Postbanknummer: 3960475

Gebruikte boeken en tijdschriften
TE KOOP GEVRAAGD; 2e hands boeken en tijd
schriften over succulenten voor verkoop op de 
najaarsvergadering van 1993. Dit om de najaars
vergadering extra attractief te maken.
Het aangeboden materiaal wordt tegen dezelfde 
prijs verkocht. Ook Succulenta’s van vóór 1960 
zijn welkom.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouders- 
laan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-1083.
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Clichéfonds

Evenals vorige jaren geven we U een overzicht 
van de soorten uit de zaadlijst van het Cliché
fonds, waarvan op dit moment (9 januari 1992) 
nog voldoende voorraad aanwezig is. Omdat de 
stroom van bestellingen tot op dit moment nog 
niet sterk afneemt, is de kans groot, dat van dit 
overzicht bij het uitkomen van Succulenta niet 
alles meer in voorraad is.
Van de onderstaande soorten kunt U daarom 
bestellen, waarbij U terdege rekening moet hou
den met de kans dat een aantal soorten inmid
dels is uitverkocht. U kunt van de hieronder 
genoemde soorten ook vijf porties van een soort 
bestellen voor de prijs van vier porties; dit geldt 
ook voor de soorten van 2,- per portie. Wij verko
pen de nog aanwezige soorten ongelimiteerd aan 
de bestellers in volgorde van binnenkomst van de 
bestellingen.
Voor Uw bestelling kunt U gebruik maken van 
het bestelformulier uit de zaadlijst of U kunt Uw 
bestelling vermelden op een vel papier en het mij 
toezenden. Vergeet daarbij niet te vermelden of 
U vooraf of achteraf betaalt en vermeld Uw 
administratienummer!

De volgende nummers lijken op dit moment nog 
voldoende voorradig:

ACA 02,03,05,07,08,10,11; ARI 02,03,05; 
ARM 01; ARR 01, 02; AST 01,02,10,13; AUS01 
t/m 06; AUY 01; AZT 01; BLO 02 t/m 04; BUI 01 
t/m 04; CER 01,02; CIP 01; CLE 01; COA 01 t/m 
04; COP 02,03, 05,06,11 t/m 13; COY 05; CYL 
01,02; DEO 01,02; DIC 03 t/m 09,11, 15 t/m 17, 
19; EGA 01; ECC 04 t/m 06,10 t/m 16, 19 t/m 23, 
25, 26, 28 t/m 34, 36 t/m 41,43, 44,47 t/m 53; ECF 
01, 06 t/m 09; ECM 02, 08; ECN 02 t/m 04,06, 11 
t/m 15; ENC 01; ESC 02,05 t/m 13; ESP 01; FER 
02,04,05,07,08,10 t/m 18, 20 t/m 23; GLA 01, 
02; GYC 05,07,08,11; GYM 01 t/m 11,13, 15 t/m 
39,41 t/m 48, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61 t/m 65;
HAA 01 t/m 07; HAM 02; HIL01; HOM 01; HOR 
01,03; ISL 01 t/m 07,09 t/m 12; LOB 01 t/m 13,16 
t/m 18, 20 t/m 22, 24, 28 t/m 32, 34 t/m 45; LOP 01 
t/m 03; MAL 001, 003 t/m 005,007 t/m 015, 017 

u t/m 053,055 t/m 075,077,079 t/m 087,089 t/m 
— 106,108 t/m 115,118,120 t/m 140,143 t/m 147,

149 t/m 156,158 t/m 163; MAM 01,02; MAT 01 
t/m 08, 11, 13 t/m 16; MEL01 t/m 08, 10 t/m 20, 22 
t/m 24, 26 t/m 32,34, 35, 38 t/m 65; MIA 01 t/m 
05; M1L 01,02; NCH 03 t/m 10,12 t/m 15,17 t/m 
20, 22 t/m 32, 35, 36, 38, 41, 43; NEG 02; NEL 02; 
NEP 01,02,04 t/m 09, 11 t/m 19;NER01,02;

NOT 01 t/m 18, 20 t/m 35; OBR 01; OPU 01 t/m 
03; ORE 01 t/m 04, 06 t/m 08; ORO 01; PAC 01; 
PAR 01 t/m 20, 22, 23, 25; PEL 07, PHI01; PIL 01 
t/m 04,06 t/m 08; PYR 01 t/m 06; REB 01 t/m 03, 
06 t/m 08,10,12 t/m 14,17 t/m 19, 22 t/m 24,26 
t/m 33, 35 t/m 40; ROC 01 t/m 05; SCL 02 t/m 04, 
07,08; SEE 01; SET 01,02; SOE 03; SOL 01; STE 
01; STI 01; SUL 01 t/m 14; TEP 01 t/m 04,07,08; 
THE 01,04 t/m 06,10,11,13 t/m 16,18 t/m 20, 22 
t/m 24; THR 01; TRI 02,04; TUR 01,07 t/m 10; 
UEB 02; WEB 01,02; WEI 02,04 t/m 07,09 t/m 
14; WIL 01;

AE 01; AG 01,09; AO 03,04,06,07; AL 01 t/m 04; 
AN 01 t/m 08; AR 01,02,04; BO 01; CR 01; CH 
01,02; CN 08,10 t/m 14; CL 02; CY 01 t/m 03; DN 
01 t/m 04; DS 01; DO 01 t/m 03; DR 01 t/m 03; EC 
01; EU 01 t/m 03 FA 01; FI01,02; FO 02; GI 01; 
HA 01; IB 01; ID 01;JA 01; KA 01; KE 01; LA 01; 
LI 01 t/m 23, 26 t/m 34; NA 01; OP 01,03 t/m 06; 
OR 01; PE 01; PC 01 t/m 03; PL 01 t/m 03; RH 01; 
RU 01; SC 01 t/m 05; SP 01; SE 01,02; SM 01; SN 
01,02; TA 01 t/m 03; TY 01 t/m 03.

Van alle gemengde zaden is nog voorraad aanwe
zig. Van MIX LOB en MIX LI is de voorraad wel 
erg klein geworden. Deze twee soorten kunt U 
beter niet in porties van 1000 zaden bestellen. 
J.A. Schraets, Beheerder Clichfonds, 
Tegelseweg 131, 
5912 BD Venlo

Verenigingsartikelen ___________
Een volledig overzicht vindt U in het december
nummer. Hieraan valt toe te voegen, dat bij het 
ter perse gaan van dit nummer de kalenders 1993 
nagenoeg uitverkocht zijn.
In verband met de gestegen portokosten is de 
prijs van één bewaarband verhoogd naar ƒ 18,—. 
Twee of meer bewaarbanden worden geleverd 
tegen ƒ 16,- per stuk.



Afdelingsnieuws

Mocht de door U gezochte afdeling niet zijn ver
meld, raadpleeg dan de desbetreffende secre
taris. U vindt de adressen en telefoonnummers 
in het oktobernummer.

Afd. Achterhoek. Afd. Gooi- en Eemland
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11 feb Plant van de maand: Noto-
cactus haselbergii; jaarverga
dering en dia’s

11 mrt Plant van de maand: Lewisia;
Tuin van de heer Dibbets

8 apr. Plant van de maand: Paas-
cactus; voorbereiding tentoon
stelling. Plaats: E.N.O. gebouw 
te Groenlo. Aanvang: 20.00 
uur

11 feb Lezing door P. Laney over reis
door Argentinië

11 mrt Lezing door H. Rubingh.
Plaats: Kleine zaal van Goede 
Herderkerk, Simon Stevinweg 
146,ingang Lieve de Keylaan 
Hilversum. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch
Afd. Arnhem 8 feb Verslag reis door Zuid Afrika

door Chel Jamin in Herberg 
de Prins, Berlicum.

8 mrt Lezing H. Krijnen over Echi-
nocereus in zaal Zidewinden te 
Sprang Capelle.

5 apr Lezing Hr v. Hout over het
Natuurgebied "de Mortele” in 
de Herberg de Prins te Berli
cum. Aanvang: 20.00 uur

11 feb Diavoordracht door de heer C.
Jongkind over zijn reis naar 
Madagascar.

11 mrt Diavoordracht door de heer
W. Alsemgeest over de Big 
Bend, Texas en de White 
Sands, Nieuw Mexico.

8 apr. Grote voorjaarsverloting.
Plaats: achter het pand Flora- 
laan 18, Wageningen. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Gouda e.o.
Afd. Brabant-België 18 feb Lezing Henk de Looze over

Mexico in de lente.
18 mrt Lezingjan Linssen over

Astrophytum.
27 mrt Bezoek aan de firma Edelman.
15 apr. Ruil- en praatavond, dia’s van

leden. Plaats: ’”t Brandpunt”, 
Turfmarkt 58 Gouda. Aan
vang: 20.00 uur

26 feb Gespreksavond door Mevr.
Verbeke over Morphologie der 
planten.

26 mrt Dialezing door A. Goossens
over Verzameling M. Vande- 
rauwera.

30 apr Dialezing door C. Grootschol-
ten over Haworthia’s. Plaats: 
Hoger Rijksinstituut voor
Tuinbouw, de Bavaylei 116, Afd. 's Gravenhage
20.00 uur. 26 feb Dia’s uit diatheek over mam-

millaria’s

Afd. Fryslan
lilil vaici jdiiiui uimuiiiiciz.uucii

vertelt over zijn reis naar
9 feb Lezing P. van de Weerd over

cactussen en vetplanten uit 
eigen verzameling.

9 mrt. Praat en Ruilavond.
13 apr. Lezing P. Shirley over Cerope-

gia’s. Plaats: Zalencentrum 
Tivoli, Huizumerlaan 59 Leeu
warden. Aanvang: 19.30 uur.

Mexico
22 apr Wim van Alsemgeest uit Mont-

foort houdt een lezing over de 
mooiste cactussen op aarde bij 
ons in de kas. Plaats: Grote 
zaal sporthal "Zuidhaghe”, 
Melis Stokelaan 1201 Den 
Haag. Aanvang: 20.00 uur



Afd. Nijmegen
2 feb Dia’s eigen leden.
2 mrt De heer Linssen over "Juwelen 

in onze verzameling”.
6 apr. Paul Shirley over ”Cerope- 

gia’s”. Plaats: Opleidingscen- 
tum ’t Vanck, Energieweg 19 
Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Noord- en Midden Limburg
26 feb Diavoordracht door J.

Jagerszky over Evolutie en Cac
tussen.

26 mrt Diavoordracht door G. Königs
over Discocactussen. Plaats: 
zaal van de kanovereniging 
”de Viking”, Vikingweg 1 
Venlo. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Voorne-Putten en Rozenburg
8 feb. Dialezing door Ludwig Bercht

over Brazilië.
8 mrt Dialezing door Albert kroeze

over Asclepidaceae.
19 apr Dialezing door Paul Sherley

over Ceropegia’s. Plaats: Het 
Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 
5 Vierpolders. Aanvang: 19.30 
uur

Afd. Ysselstreek
26 feb Lezing door de heer Bosma

over Stapelia’s en Ceropegia’s
26 mrt Plantenavond: zelf zeldzame-,

onbekende-, naamloze-, moei
lijke- en "rare” Succulenten 
meenemen.

23 apr Lezing door de heer Ter
Brugge over Caudexplanten. 
Plaats: Autodistribution van 
Rijn, Manegestr 1 Deventer. 
Aanvang: 20.00 uur

Afd. Zeeland
26 feb Bijeenkomst met geslacht van 

de maand Echinocereus
26 mrt Viering 25 jrgjubileum;

Lezing door Frans Noltee over 
Jemen.

24 apr Open dag rotstuinliefhebbers;
30 apr Bijereenkomst verzorgd door 

leden. Plaats: Thomaskapel, 
aan de Vrijlandstraat Middel
burg. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Zuid Limburg
2 feb Lezing door G. Linssen over de 

opbouw van een cactusverza
meling.

2 mrt Lezing C. Grootscholten over 
planten uit eigen verzameling, 
van Amerika tot Afrika.

6 apr. Praktijkavond met o.a. zaaien, 
enten, stekken etc. Plaats: 
Gemeenschapshuis, Hoofd
straat 12 Schimmen. Aanvang: 
19.30 uur

Afd. Zwolle
18 feb Lezing door W. Alsemgeest 

over het geslacht Thelocactus.
25 mrt Lezing door G.A. Jans over 

Steenbreekgewassen en het 
gebruik van de Alpine Kas.

22 apr Lezing door F. Noltee over Til- 
landsia’s; tevens plantverkoop. 
Plaats: Gebouw de Groene
Welle, v/h Centrum voor Tuin- 
bouwonderwijs, Prinses Mar- 
grietstraat 2 Zwolle. Aanvang: 
19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN.

Afd. Zaanstreek Afd. Aylostera
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5 feb Jaarvergadering.
5 mrt Lezing over Brazilië door L.

Bercht.
2 apr Lezing ”Van praehistorie tot in

de huiskamer” door N. Uitten- 
broek. Plaats: kantine van de 
sporthal De Springplank, 
Saenredamstraat 34 Assen
delft. Aanvang: 20.00 uur

12 feb

12 mrt

9 apr.

Lezing door F. Hoste over 
Madagascar I.
Lezing door L. Van der Caveye 
over Brazilië.
Lezing door Mario Ollevier 
over rotstuinen- en vijveraa
nleg. Plaats: Refter van de 
Stadsschool, Vredeplein Aalst. 
Aanvang: 20.00 uur



Cactusvrienden Limburg
18feb Lezing door G. Linssen over

Astrophytums
15 mrt Lezing door W. Dams over 

Cactussen algemeen
19 apr Lezing a.Goossens over Chili 

in de Lente. Plaats: Cultureel 
Centrum, Dekenstraat 40 
Heusden Zolder. Aanvang: 
20.00 uur

Grusonia
12feb

12 mrt

9 apr.

10-17 april
17 apr.

Lezing door Jan Vandorpe 
over Swaziland in Don Bosco 
te Torhout
Lezing door Freddy Lampo 
over Nieuw Mexico en Texas in 
de Vijverhof te Tielt.
Lezing door Edouard van 
Hoofstadt over Evolutie van 
mijn hobby in Don Bosco te 
Tornhout.
Groepsreis naar Budapest.
16 uur: "Groentjes”. Aanvang:
20.00 uur

Evenementenkalender

Leuchtenbergia
19 f eb Satutaire vergadering.
2 apr Het geslacht Mammillaria

door L. van Tuiden.
24 apr. Reis met bezoek aan kwekers

in Nederland.
30 apr. Fotograferen met diawedstrijd

door F. Gruwes. Plaats: Dien
stencentrum, Schoolstraat 44 
Schilde. Aanvang: 20.00 uur

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.

16/18 apr. 5e internationale voorjaarsbij- 
eenkomst van de Arbeits- 
gruppe Gymnocalicium. Info 
in het februarinummer.

1 mei Friese Cactus en Vetplanten
beurs in het A.O.C. te Leeu
warden. Info februarinummer.

1/2 mei Haarlemse cactusbeurs en ten
toonstelling. Info in het 
februarinummer.

2 mei Plantenbeurs afd. Tilburg.
Info februarinummer.

15 mei Goudse Cactusbeurs. Info in 
het februarinummer.

20 mei Cactustentoonstelling en 
beurs van de afdeling "Achter
hoek” in Groenlo. Info in het 
februarinummer.

13 juni Open deur dag Leugtenbergia, 
zie febr. nummer.

4 sept. 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.
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Evenementen

Uitnodiging voor de 5e internationale voorjaars- 
bijeenkomst van de ARBEITSGRUPPE GYMNO- 
CALICIUM op 16 -18 april 1993 in Eugendorf bij 
Salzburg; hotel Holznerwirt.
Hoofdthema: Overwegingen over het verspei- 
dingsgebied van de soorten G.sigelianum, sutte- 
rianum en capillaense.
Kamerreservering: Helmut Amerhauser, Bahn- 
weg 12, A 5301 Eugensdorf; tel: 
09-43-6225-87222.
Nadere informatie: Ludwig Bercht, Mauritshof 
124, 3481 VN Harmelen; tel: 03483-2300.

CACTUS- EN VETPLANTENBEURS Fryslan op 
1 mei 1993. De eerste zaterdag in mei is al vele 
jaren bestemd voor de cactus- en vetplanten
beurs van de afdeling Fryslan. Plaats van hande
ling is het A.O.C. aan de Klaas Hartsweg te 
Leeuwarden met een ruime parkeermogelijk- 
heid.
De tafelbuur bedraagt voor liefhebbers ƒ 4, = per 
m. Handelaren betalen ƒ 7,50 p.m.
De beurs is geopend van 10 tot 15 uur; de zaal 
gaat open voor deelnemers om 9 uur.
Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij A. 
Veenstra, bernhardlaan 48 A, 9291 HP Kollum; 
tel.:05114-1966

De AFDELING HAARLEM organiseert haar 
jaarlijkse beurs en tentoonstelling in het week
end van 1 en 2 mei 1993. Weer in de stadskweek
tuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem, (nabij NS 
station en Ripperdakazerne)
De kosten voor deelneming zijn ƒ 6.- per tafel 
van 2 meter/per dag. Elke meter extra ƒ 4,—. 
Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur en de 
toegang is gratis!
Voor inlichtingen en deelname, bel met G. Koer- 
huis, 023-262624 of Th. de Droog, 023-364325.

Plantenbeurs afdeling TILBURG.
Op zondag 2 mei zal te Tilburg de jaarlijkse plan
tenbeurs gehouden worden. Er is in totaal plm 
45 m2 beschikbaar. Hiervan is nog 25 tot 30 m2 
vrij voor handelaren en liefhebbers, die meer 
ruimte in de kas nodig hebben. De prijs bedraagt 
ƒ 5, = per m2 voor handelaren en ƒ 2,50 voor lief
hebbers.
Er zal getracht worden zoveel mogelijk rucht
baarheid te geven via de agenda’s Succulenta, 
Groei en Bloei, Bloem en Plant, diverse plaatse
lijke kranten en de kabel TV. Ook zal er een 
infostand ingericht worden en wellicht een ten
toonstelling.
Lokatie: Kasteelhoeve in de Hasseltstraat. Aan
vang Beurs 10 uur, beursruimte open 9.15 uur. 
Bespreken ruimte schriftelijk of telefonisch: Fam. 
van Helderen, Corn. de Vriendtstraat 31, 5041 
GL Tilburg; tel. 013-352747

ACHTERHOEK: Grote cactustentoonstelling en 
beurs op donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) in 
en om het E.N.O. gebouw te Groenlo. Het adres 
is Woerdseweg 6 (achter de Grolsch brouwerij) 
De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis. Info: A Heijnen tel. 
05430-64314.

OPEN DEUR DAG LEUCHTENBERGIA op 13 
juni van 10-18 uur bij:
Roza de Wilde, Klein Waterstraat 32, Schilde. 
Fernand Gruwez, Mortelsteenweg 24, Deurne. 
Frans Hofkens, St Jobsesteenweg 93, Brasschaat. 
Riat van Geyte, Berkemei 3, Halle-Zoersel. 
GOUDA: De Goudse cactusbeurs is er weer! Op 
15 mei 1993 wordt deze gehouden in de show
room van de Forddealer "Ottocar Gouda B.V!’ 
aan de Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda. Dit 
is vlakbij het station en de invalswegen van 
Gouda. De toegang en het parkeren zijn gratis! 
De beurs wordt gehouden van 10 tot 1500 uur. 
U kunt, graag vóór 5 mei, tafelruinmte reserve
ren bij de heer H. Busser, tel. 01820-29135.
Van de tafelruimte isa de eerste meter gratis; de 
tweede meter kost ƒ 10, = . Indien beschikbaar is 
ook een kraam van 4 meter mogelijk, deze kost 
/25,= .
Het verkopen van natuurimporten is niet toege
staan!
Wij hopen velen van U weer op de beurs te ont
moeten en dus: Tot ziens!



VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr. 2 van 1993 moeten vóór 28 
februari bij mevr. J. Smit-Reesink, Prins Willem 
Alexanderlaan 104,6721 AE Bennekom zijn. 
Leden van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie in deze rubriek zetten. 
Alleen advertenties de hobby betreffende wor
den opgenomen.

Te koop: alum. kas, ongeveer 2 x 3 m incl.verwar- 
ming + tableau’s, vol met ongeveer 1000 cacteen. 
H. Weide, Conventiland 2, Meppel, tel. 
05220-60300.

Te koop : In groen dorp in Overijssel, 15 km van 
Zwolle. Riante woning met schitterend aange
legde rotstuin. De woning bevat: Beg. grond; hal 
met vide, toilet, grote living (57 m2), eetkeuken, 
hobbyruimte, garage. Boven: Overloop, grote 
slaapkamer, 2 kleinere slaapkamers, grote stu
deerkamer, badkamer met ligbad, douche en 2e 
toilet, berging. Voorzien van CV en goed geïso
leerd. Totale perceelgrootte 623 m2. In de tuin 
terras met zitkuil en vijverpartij. Verwarmde cac
tuskas, 6,40 x 4,60 m. Houtberging. A.B. Pullen. 
Tel. 05296-2284.

Aangeboden: Woestijnroos, zware planten, cau- 
dexvormend, (geen Adenia), klimmer, dag- 
bloeier, bloei de gehele zomer, bloem 
trompetvorming. Euphorbia bupleurifolia 
zaden. P. Dirven, Frans Halsstr. 22, 4715 BX 
Rucphen. Tel. 01645-1675.

Te koop: Mooie, goedverzorgde en voor het 
grootste deel zelfgekweekte gemengde cactusver
zameling. Opgebouwd gedurende achttien jaar. 
Ruim 850 planten, waaronder vele bijzondere 
liefhebbersplanten. Willy van Ransbeek, Merch- 
temsebaan 9,1730 B Asse, België. Tel. 
02/452.49.17.

speciaal 
cactussen 
en vetplanten

H. de Vries 
Folgeralaan 2B 
9207 AJ Drachten 
Tel. 20699

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

DOUG AND VIVI ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

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, Korenmolens, 
3738 WL Maartensdijk, 03461-3366.

CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD

Enkele stuks, zaaisels, gehele collecties.
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 

1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

Kom eens een kijkje nemen in het Succulentarium 
aan het Looeind 15 te Liempde I
VERKOOP VAN CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN

Iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

19



Bloemen- en plantentuin

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

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.
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S. parviflorus FH69.15, 
Garfield Co. met Cory- 
phantha vivipara arizonica 
en Opuntia spec.

zijn daar zo’n 45 cm hoog. Af en toe ziet 
men ook in zuidelijk en westelijk Colorado 
en in noordelijk New Mexico planten van 
deze uitzonderlijke grootte. Ze zijn dan 
even groot als de giganten uit de Mojave- 
woestijn, S. polyaruistrus. Verhoudingsgewijs 
kleine, afgevlakte tot bolvormige planten 
kon ik in alle staten en op verschillende 
hoogten ontdekken. Daarbij valt op te mer
ken dat solitair groeiende adulte planten in 
uiterlijk iets kunnen afwijken. Zo zag ik 
planten met één gehaakte middendoorn, 
andere met twee dominante gehaakte 
middendoorns en zelfs planten met drie of 
meer gehaakte middendoorns. Ook de 
kleur en lengte van de doorns varieerde, 
maar bloemkleur en bloemgrootte waren 
overal gelijk.

De typische kenmerken van populaties van 
S. parviflorus buiten het gebied waar de vier 
staten samenkomen, vat ik hier kort samen. 
Het worden grote planten met een spiraal
vormige lichaamsbouw. In één populatie in 
Zuid-Colorado worden echter kleinblij- 
vende, opvallend gedrukt-bolvormige plan
ten aangetroffen. Verder is er in noordelijk 
New Mexico een populatie waarvan de 
planten gedrukt-bolvormig zijn, nauwelijks 
gehaakte middendoorns vertonen en buis

vormige bloemen hebben. Ze groeien in 
lichte, zanderige grond en worden aange
duid met de naam S. gradyi nom.nud.). 
De planten zijn wild bedoornd en hebben 
zeer markante of juist fijne middendoorns. 
De middendoorns zijn gehaakt en kunnen 
lang of kort zijn. In één kleine populatie 
zijn de middendoorns niet gehaakt. Ze zijn 
variabel gekleurd: wit, grijs, strokleurig, 
bruin, rozerood of zwart.
De bloemvorm varieert van trechter- tot 
buisvormig, ook de grootte is verschillend. 
De bloemkleur is uniform roze, paars of 
geel, maar zelden bijna wit; twee populaties 
bezitten groeniggele bloemen.
De grootte en kleur van de ingedroogde 
vruchten en de grootte van de zaden hangt 
mede af van de leeftijd van de planten. 
Soms blijven de vruchten van het vorige 
jaar in de doorns van de planten vastzitten. 
De vrucht scheurt onregelmatig open.
In dezelfde vrucht kunnen zaden van 
verschillende grootte zitten. Bij enkele 
populaties kan men vaststellen dat de 
zaden bij rijpheid niet zwart maar donker
bruin zijn. De verspreiding van de zaden 
geschiedt waarschijnlijk meer door de wind 
dan door dieren. Vaak zitten enkele zaden 
aan de areolen vastgekleefd. Opvallend is 
dat men weinigjonge planten ziet, of-
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S. parviflorus FH69.007, San 
Juan Co., Utah, zonder 
gehaakte middendoorns

S. parviflorus FH45.6, Navajo 
Co., bloem groen met bruine 
streep, groeiend onder naaldbo
men

S. parviflorus, San Juan Co., 
New Mexico



schoon voldoende zaad wordt geprodu
ceerd; de geoogste zaden blijken zelfs na 
vele jaren goede kiemkracht te hebben.

S. parviflorus is niet gemakkelijk te determi
neren. De planten bezitten geen duidelijk 
geprononceerde papierachtige midden- 
doorns. Het aantal gehaakte midden- 
doorns, het aantal randdoorns en de afme
ting van de plant en de bloem zijn zeer 
variabel. De planten ontwikkelen meestal 
reeds als jong exemplaar een bruine, witte, 
strokleurige, grijze of roodbruine midden- 
doorn, die over de schedel heen staat en 
recht of gebogen, maar zelden gekromd is. 
De randdoorns, wit, wit met bruine punt, 
strokleurige of bruinig van kleur, staan 
meestal straalvormig. Alleen volwassen 
planten zijn bij goede verzorging in bloei te 
krijgen. De knoppen verschijnen als roze, 
roodachtige of groenige puntjes in een 
krans om de schedel aan de onderkant van 
de areolen. Tegelijkertijd is de nieuwgroei 
van rode en witte doorns zichtbaar. De 
parallelle ontwikkeling van knoppen en 
doorns verloopt zeer snel en eindigt met 
een veelkleurig bloemenspectrum.

Het is niet vast te stellen of 5. contortus, 
S. terrae-canyonae, S. parviflorus var. interme
dius en 5. parviflorus var. blessingiae variëtei
ten of vormen van 5. parviflorus zijn of van 
S. whipplei. De in de taxonomische beschrij
ving opgevoerde kenmerken zijn ontleend 
aan een groot aantal geïsoleerde populaties 
binnen het enorme verspreidingsgebied. 
De zeer verschillende geografische, geologi
sche en klimatologische omstandigheden 
hebben deze soort zijn variabel uiterlijk 
gegeven. Ik ben van mening dat het niet 
terecht is bepaalde groeiplaatsvormen als 
aparte variëteiten te beschouwen.

Veldnummers van de auteur die tot deze 
soort behoren, zijn voor populaties in Ari-

S. parviflorus FH47, San Juan Co., New Mexico

zona FH 50, 51, 52, 56, 57, 59, 59.1; in Colo- 
rado FH 28, 29, 29.0, 29.0.1, 29.0.3, 29.1, 
29.2, 29.4; in New Mexico FH 43, 44, 44.1, 
45 t/m 49, 49.1, 49.2; in Utah FH 67, 67.0, 
67.1, 67.2, 68, 68.1, 69, 69.0, 69.0.1, 69.0.2, 
69.1, 69.1.0, 69.1.5, 69.2, 69.3, 69.3.0 t/m 
69.3.3, 69.4, 69.4.0, 69.4.1, 69.5, 69.6, 69.6.0, 
69.9.0, 69.9.0.1 t/m 69.9.0.9, 69.9.1.0, 
69.0.0.1 t/m 69.0.0.8, 69.0.2.3, 69.1.0.1 t/m 
69.1.0.9, 69.1.1.0 t/m 69.1.1.9, 69.1.2.0, 
69.1.2.1,69.1.2.2.

Sclerocactus whipplei (Engelmann &
Bigelow)Britton & Rosé 1922
Syn.: Echinocactus whipplei Engelm&Big.
1856
Pediocactus whipplei var. pygmaeus Peebles 
1949
Sclerocactus whipplei var. heilii Castetter et al. 
1976
Sclerocactus whipplei var. reevesii Cast, et al.
1976
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S. whipplei met de kenmer
kende krachtige, gebogen, witte 
papierdoorns

Links S. whipplei, rechts S. parvi- 
florus

S. whipplei, bijna wit bloeiende 
vorm



Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, zelden vertakt, afge
plat bol vormig, ovaal of cilindrisch, 5-12 
cm lang, tot 9 cm doorsnee, groen; ribben 
goed ontwikkeld, ongeveer 13, soms spi
raalvormig; tuberkels 6-12 mm lang en 
breed. Areolen 4-6 mm diameter, rond tot 
ovaal, wollig; middendoorns 4(-5), bruin, 
roodbruin of grijs, 1 gehaakt, 4-5 cm lang, 2 
zijwaarts gebogen, 4 cm lang, 1 dominante, 
krachtige papierdoorn, tot 7 cm lang, aan 
de basis 1-2 mm breed, wit, wit met bruine 
punt of strokleurig; randdoorns 8-12, wit 
met bruine punt of strokleurig, 2-3 cm lang, 
kruisen de randdoorns van naastliggende 
areolen, aan de basis 1-1,5 mm breed, 
naaldvormig, elliptisch tot rhombisch in 
doorsnee.
Bloem kort trechtervormig, 1,5-3 cm lang, 
2,5-3,5 cm doorsnee, vrijwel wit, geel, brui
nig of zwak groenig; buitenste bloemblade
ren met groenige tot bruinige middenstreep 
en gele rand, 20 mm lang, 4,5-5 mm breed, 
dun, onregelmatig getand; binnenste bloem
bladeren meestal geel, 25 mm lang, 6 mm 
breed; helmdraden geel, 6012 mm lang; 
helmknoppen geel, 1-3 mm lang; stamper 
groen, bedekt met lichtgelige haartjes; stem- 
pellobben 5-6, groen, 1,5 mm lang, 0,5-1 mm 
breed; vruchtbeginsel tijdens de bloei 6 mm 
lang. Bloeitijd april-mei.
Vrucht groen met bruinige of rossige gloed, 
met kleine getande schubben, 1,2-3 cm 
lang, 6-12 mm doorsnee, verdrogend, onre
gelmatig horizontaal openscheurend.
Zaad hard, knobbelig, zwart, 2 mm lang, 3 
mm breed (na dat van 5. wrightiae de groot
ste), hilum niet diep ingesneden, 10-30 
zaden per vrucht.
Verspreidingsgebied: noordelijk Arizona in 
de Navajo-woestijn, dikwijls in Indianenre
servaten, op kiezelige, zanderige heuvels, 
hoofdzakelijk in sagebrush-begroeiing 
onder open naaldhout op hoogten van 
1500 tot 1900m.

De al in de vorige eeuw door Engelmann en 
Bigelow (1856) beschreven S. whipplei lijkt 
bij een eerste beschouwing net zo gecom
pliceerd als 5. parviflorus, ofschoon het ver
spreidingsgebied zich beperkt tot de 
Indianenreservaten in noordoostelijk Ari
zona. Uitzonderingen vormen S. whipplei 
var. heilii en S. whipplei var. reevesii, die in 
noordelijk New Mexico voorkomen (zie 
hiervoor onder 5. parviflorus). In het gebied 
bij Monument Valley bevindt zich een 
populatie die samen groeit met 5. parviflo
rus.
Velen hebben moeite deze soort te onder
scheiden. Verwisselingen hebben ertoe 
geleid dat in veel liefhebbersverzamelingen 
planten onder een foutieve naam staan. De 
eerste eenduidige beschrijving, begeleid 
door uitstekende afbeeldingen, werd door 
Benson in de jaren zestig gegeven. De 
inhoud van deze publikatie in het Ameri
kaanse cactustijdschrift kan men nalezen in 
het standaardwerk van Benson, The cacti of 
the US and Canada. In een bijlage van dit 
boek worden de door Castetter et al. in 
1976 beschreven taxa S. whipplei var. heilii 
en S. whipplei var. reevesii vermeld. Benson 
zegt hiervan: „unevaluated proposed taxa 
(near Sclerocactus parviflorus var. interme
dius).” Castetter et al. gaven verschillen in 
grootte en vörm aan. Ten opzichte van var. 
intermedius bezit var. heilii meer en robuus
tere doorns en wordt hij in zijn geheel niet 
zo groot. Het verspreidingsgebied van var. 
heilii is klein.
Ook bij var. reevesii werden verschillen in 
het aantal doorns en een robuustere 
bedoorning in vergelijking met de andere 
variëteiten vermeld. De planten worden 
twee keer zo groot als exemplaren van var. 
heilii. De uitgerijpte zaden van var. reevesii 
zijn donkerbruin. Het verspreidingsgebied 
is noordelijk New Mexico, waar vele dui
zenden planten zouden voorkomen.
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S. whipplei FH55, Apache Co., 
Arizona, zelfde populatie als de 
plant hieronder

Op de mij bekende, beperkte groeiplaatsen 
van S. whipplei komen meestal geen dichte 
bestanden voor. Af en toe kunnen grotere 
exemplaren met uniforme kenmerken tus
sen lage woestijnstruikjes worden gevon
den. In de nabije omgeving vindt men dan 
enkele jongere exemplaren. Ik kon één 
populatie ontdekken waar planten van alle 
leeftijden dicht bij elkaar groeien. Vlak bij 
deze populatie groeien Pediocactus peeble- 
sianus en Toumeya papyracantha (de laatste is 
door Benson ondergebracht bij Pediocactus-, 
gezien de aanzienlijke verschillen in 
bloemkenmerken, vrucht en zaadstructuur 
kan ik deze mening niet delen).

De volwassen, cilindrische planten in de 
hooglandwoestijnen van Midden-Arizona 
bezitten een krachtige, markante, papier
achtige middendoorn, die recht tot licht 
gebogen en wit of strokleurig is. In fraai 
contrast hiermee zijn de andere midden- 
doorns, die bruin- of roodachtig van kleur 
en licht gebogen zijn en waarvan er een is 
gehaakt. Deze vorm heeft bleekgroenige tot 
gele, slank trechtervormige bloemen. 
De robuuste bedoorning en de kleuren 
ervan variëren binnen een populatie. Ten 
noorden van de vorige populatie vond ik er 
één waarvan de planten een platbolvormig 
lichaam van 5-7 cm hoog vertoonden, met
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extreem robuuste bedoorning en een mar
kante papierdoorn. Westelijk daarvan zag 
ik planten die meer eivormig groeiden. 
Deze vormen zijn door Peebles als S. whip- 
plei var. pygmaeus beschreven. Peebles 
schrijft: „puberulent spines are a characte- 
ristic of juvenile specimens of S. whipplei. It 
is possible that var. pygmaeus is what may 
be termed an adolescent form of that spe
cies, but a series of specimens ranging from 
young seedlings to fully developed typical 
forms such as the one collected by C.J. King 
at Ganado in 1938 (Secaton Herbarium) is 
required to settle the question.” Op basis 
van het door mij gevonden en onderzochte 
materiaal vind ik de rangorde van variëteit 
voor deze populatie niet gerechtvaardigd. 
Nabij House Rock Valleys werd door Busek 
in de jaren zeventig een vorm ontdekt die 
door Benson tot 5. spinosior werd gerekend. 
De iets bolvormige planten met hun kort 
trechtervormige, geel tot witte bloemen en 
een papierachtige middendoorn vertonen 
de kenmerken van S. whipplei en dienen 
derhalve ook als zodanig te worden be
noemd.

S. whipplei en S. whipplei var. heilii groeien 
duidelijk gedrongener dan S. parviflorus. In 
Colorado en Utah heb ik kleine populaties 
gevonden die precies die kenmerken ver
toonden, inclusief de slanke bloemen, die 
de basis vormden voor de afscheiding tot 
var. heilii. Ook in het noorden en midden 
van New Mexico vond ik soortgelijke plan
ten. Wel varieerde hier de grootte van de 
bloemen.
5. whipplei var. reeuesii vertoont niet het 
gedrongen uiterlijk van S. whipplei. De ken
merken waarop de afscheiding van var. ree- 
vesii werd gebaseerd, kon ik bij verschillen
de populaties in Colorado, New Mexico en 
Utah waarnemen. Deze variëteit kan beter 
bij 5. parviflorus worden gerekend.
De eerste bloemen verschijnen reeds aan 

relatief jonge planten. Ze bezitten dan nog 
de zeer korte juveniele bedoorning en de 
papierdoorns zijn nog afwezig. In het dorre 
woestijnlandschap vormen de bloeiende 
volwassen planten met hun rechtopstaande 
papierdoorns een indrukwekkend contrast. 
Alle populaties zijn sterk gedecimeerd. Op 
den duur is de kans groot dat vele popula
ties verdwijnen. Opname in het Red data 
book van het UCN is zeer aan te bevelen.

Veldnummers van de auteur die bij de 
gevonden populaties in Arizona horen: FH 
52.1, 53.0, 53.1, 53.3, 54, 54.1, 55, 55.1, 58.

S. wrightiae Benson 1966
Syn.: Pediocaetus wrightiae (Bens.)Arp 1972

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig, afgeplat 
bolvormig tot ovaal, 4-6(-9) cm hoog, 
5-7,5 cm doorsnee, lichtgroen; ribben 
ongeveer 13, knobbels duidelijk te herken
nen, 10 mm lang en 6 mm breed. Areolen 
3-4 mm doorsnee, rond, wollig; midden- 
doorns 3-4, bruin, grijs of strokleurig, met 
bruine of grijze punt, 1 zijwaarts, gehaakt, 
tot 2 cm lang, 0,5-1 mm dik, fijn tot krach
tig, elliptisch in doorsnee, 2 zijwaarts, licht 
gekromd; randdoorns 8-10(-12), gespreid, 
naaldvormig, wit, 6-15 mm lang, aan de 
basis 0,3 mm dik.
Bloem trechtervormig, 2-2,5(-4) cm lang en 
breed, geelwit of roze; buitenste bloembla
deren met een lichte roodachtig bruine, 
roodachtig groene of lavendelkleurige mid- 
denstreep en een bleekroze tot witte rand, 
ovaal-rond, 5-12 mm lang, 3-8(-10) mm 
breed, onregelmatig getand; binnenste 
bloembladeren bijna wit, roze of geel, met 
bruinige middenstreep, lancetvormig- 
rond, 12-20 mm lang, 4-6(-8) mm breed, 
gegolfd tot fijn getand; helmdraden geel, 
6-12 mm lang, dun; helmknoppen ovaal, 
0,7-1 mm lang, geel; stamper groen tot
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S. wrightiae, Wayne Co., Utah

lichtgelig, 12 mm lang, 1 mm dik; stempel- 
lobben 5-8, geel, 1,5-2 mm lang, dun of dik; 
vruchtbeginsel bij bloei 10 mm lang, 
5-6 mm dik, met kleine schubben. Bloeitijd 
april-mei.
Vrucht bolvormig, groen, onregelmatig 
openscheurend.
Zaad zwart, hard, knobbelig, 2-3 mm lang, 
tot 4 mm breed, 1,5 mm dik, ongeveer tien 
zaden per vrucht.
Groeigebied: Navajo-woestijn in zuidelijk 
Utah, op kale, zanderige kiezelgrond en 
-heuvels, stenige, mosselschelpen bevat
tende bodem en in rood en grijs zand, met 
spaarzame begeleidende vegetatie, op 
hoogten van 1250 tot 1600(-1800) m.

In veler ogen is deze soort minder attractief 
dan de andere soorten van het geslacht, een 
zienswijze waar ik het niet mee eens ben.
S. wrightiae werd naar verhouding pas laat 
ontdekt. Het was mevrouw D. Wright uit 
Salt Lake City, een kenner van dit geslacht, 
die de planten in 1961 ontdekte. Ter ere van 
haar beschreef Benson deze soort in 1966.
Net als van veel andere soorten uit dit 
geslacht zijn soortechte, typische exempla
ren nauwelijks in verzamelingen te vinden. 
Het zijn de kleinste planten van het 
geslacht. Het groeigebied ligt in zuidelijk 
Utah en het aantal populaties is beperkt. 
Deels groeit S. wrightiae samen met S. parvi- 
florus. Per populatie is het bestand niet zo
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SEM-opnamen van het zaad van Slecrocactus parviflorus (linker kolom van boven naar beneden) en S. wrightiae (rechts).

groot, maar wel vindt men planten uit alle 
ontwikkelingsstadia. De bloemkleur is 
variabel. Kleurnuances in dezelfde popula
tie lopen van vrijwel wit via gelig tot bleek- 
roze.
Ondanks de goede aanpassing aan de kli
matologische omstandigheden zijn de 
populaties de laatste jaren aanzienlijk 
gereduceerd. Verschillende planten staan 
in de rode aarde en hebben een vrij 
oppervlakkig wortelstelsel. Door wind en 
uitspoeling van de grond door sterke 
regenval komen de planten steeds losser te 
staan. Het einde is dat ze geheel losraken en 
doodgaan. Dit is meestal te zien in iets 
glooiende terreinen.

Een geelbloeiende populatie werd gevon
den op een zanderig-stenige bodem, 
waarin mosselschelpen aanwezig zijn. De 
planten groeien daar samen met Pediocactus 
winkleri, die daar rozebruinige bloemen 
heeft.

S. wrightiae vertoont met zijn korte, robuus
te bedoorning en een gehaakte midden- 
doorn overeenkomsten met S. mesae-verdae 
en S. wetlandicus. De gehaakte midden- 
doorn is evenwel bij deze laatste twee 
meestal niet waar te nemen. De bolvormige 
planten bezitten samen met S. polyancistrus 
de grootste zaden van dit geslacht.
Jonge planten vormen na de ontwikkeling



van de randdoorns reeds snel een opstaan
de, licht gekromde, witte, strokleurige of 
bruinige middendoorn. Al na enkele jaren, 
nog in het jeugdstadium, verschijnen de 
eerste bloemen.

De vaak uitputtende voettochten in de 
Navajo-woestijn weerhouden me er niet 
van om deze soort regelmatig op de groei
plaats op te zoeken: de groteske, rode, 
bizarre rotsen vormen op enkele plaatsen 
fantastische coulissen. Details over deze 

groeiplaatsen worden hier niet gegeven; de 
planten staan niet voor niets op Bijlage 1 
van de Conventie van Washington.
Veldnummers van de auteur die bij deze 
soort horen zijn: FH 69.7, 69.7.0, 69.7.1, 
69.7.2., 69.7.3, 69.7.4, 69.7.5, 69.7.6.

Postfach 510201, D-6800 Mannheim 51, Duits
land

Vertaling: L. Bercht
Naamgeving
Volgens de naamgeving van de IOS is Sclerocactus 
parviflorus een synoniem van S. whipplei.

CACTOFIEL X KATTOFIEL
Jan Essers

Jammer dat Succulenta geen rubriek

'Ongedierte in de kas' heeft. Dit zou daar 

een spannende aflevering van zijn.

Mijn vrouw houdt van planten, maar vooral 
ook van katten. De kat gaat op tijd naar bui
ten, als het hem belieft, en komt weer naar 
binnen, als het hem belieft. Zijne Majesteit 
vindt het vanzelfsprekend dat we iedere 
keer de deur openen en sluiten. Op tijd zijn 
eten en drinken en een flink dutje. Geen 
spectaculaire zaken voor kattofielen.
Maar op zekere dag in november de vraag: 
„Heb je Max nog niet gezien?” Zo heet onze 
schat namelijk. Dat was zo rond tien uur in 
de ochtend, normaal was hij dan allang 
binnen van zijn nachtelijke escapades! We 
realiseerden ons toen pas dat we hem sinds 

de vorige dag vanaf vijf uur ’s middags niet 
meer hadden gezien!
Zelf was ik even de krant aan het lezen, toen 
mijn vrouw, uiteraard hevig ongerust, op 
onderzoek ging. Even later, zeer verheugd 
uiteraard, kwam ze met Max terug. „Raad 
eens waar hij was?” Wist ik veel. „In de kas!” 
Langzaam realiseerde ik me dat Zijne 
Majesteit dan ongeveer 17 uur in de kas had 
gezeten! Ik stoof (aangepast aan mijn leef
tijd uiteraard) kaswaarts en ja hoor, mijn 
bange vermoedens werden bewaarheid. 
Aan één kant van de kas is een klein 
zijraampje waar hij vermoedelijk de helft 
van de tijd, acht uur, heeft geprobeerd naar 
buiten te komen. Doch hier stonden wél 
toevallig mijn pas opgepotte exemplaren 
van Tephrocactus articulatus'. Keurig op soort, 
na urenlange studie van het juiste etiket 
voorzien. De meeste hadden wel acht of 
tien leden.



Ja, hadden... Want na acht uur heen en weer 
draaien van Max (gewicht ongeveer 7 kg) 
was er nog slechts een knollenveld over, met 
alle soorten door elkaar en geen etiketten 
meer. Voor liefhebbers cactofïelen zijn er 
dus meer dan voldoende stekjes, dat is dan 
toch nog een optimistische lichtzijde. 
Maar we hebben nog een zijde van de kas 
met een klein raampje, daar stonden enige 
bakjes met zaailingen, keurig in ’t gelid, op 
naam, van het geslacht Echinocereus. Dus 
alweer stonden... Na het heen-en- 
weergeloop van ‘onze’ Max waren het nu 
dus platgewalste veldjes, uiteraard met 
grondige verwijdering van alle etiketten en 
compleet onder de grond gewerkte zaailin
gen. Dus nu maar de zomer afwachten wie 
en wat naamloos overleefd heeft.
Dat was het dus bijna, echter... We hebben 
nog een kater, luisterend naar de naam 
Moritz. Een stuk jonger en een ‘neefzegger’ 
van onze oudere Max. Zijn moeder is een 
echte dochter van Max z’n grootmoeder. 
Vader uiteraard onbekend (anders moge
lijk ook nog halfbroers), zoals gebruikelijk 
bij onze ‘Europese kortharigen’. Ook is hij 
nog een stuk lichter, doch dit zal snel veran
deren wanneer binnenkort zijn ‘rijbewijs’ 
wordt ingenomen. Dit schijnt met de hor
moonhuishouding van doen te hebben. 
Deze jongeheer zag ik in de tuin lopen met 
een etiket als prooi, dwars in z’n bek. 
Wederom bekroop mij een bang voorgevoel 
en ging ik op onderzoek uit waar Moritz 
zijn buit vandaan haalde. En jawel hoor! 
Mijn voorgevoel had me niet bedrogen. 
Onze jonge telg ging via het dakraam de 
kas in en plukte van de hoog geplaatste cac
tussen etiketten weg en verdween weer naar 
buiten met zijn prooi.
Facit.
- Maak alle ramen met gaas dicht, niet 
tegen de vogels, maar tegen de katten. 
- Kijk, vooral ’s avonds als de deur van de 
kas wordt gesloten, of er niets tussen je 

benen doorslipt. Men denkt hier niet altijd 
aan, men wordt een dagje ouder en de kat
ten jonger.
Je zou ze wat, als ze lekker bij mijn vrouw en 
mij op schoot liggen te spinnen en te knip
ogen... Maar weer eens lekker aaien, want 
glochiden of stekels schijnen ze niet in hun 
vacht te hebben, in tegenstelling tot ons 
cactusliefhebbers.

Hokkelenbergstr. 8, 6444 AB Brunssum
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BORZICACTINAE
6. HILDEWINTERA AUREISPINA

Rob Bregman

Deze plant mag als een van de opzienba

rendste ontdekkingen van Friedrich Rit-

ter gelden. Hoewel de plant pas in 1966 

is beschreven, is hij bij vrijwel elke lief

hebber bekend en behoort hij tot de 

bekendste cereussen van Bolivia.

Hildewintera aureispina groeit over rotsen 
hangend aan de oostflank van de Andes in 
de Boliviaanse provincie Florida. Ritter 
ontdekte deze soort in 1958 in het dal van 
de Rio Yapacani op geringe hoogte (ver
moedelijk op ongeveer 1500 m). Aanvanke
lijk dacht hij met een Cleistocactus te maken 
te hebben, maar de bijzondere bloembouw 
deed hem besluiten om een nieuw geslacht 
voor deze plant in het leven te roepen. Rit
ter bedacht hiervoor in 1962 de naam Win- 
teria, naar zijn zuster Hildegard Winter, die 
in de jaren vijftig en zestig de door Ritter 
verzamelde zaden in Europa distribueerde. 
Deze naam bleek echter niet geldig te zijn 
omdat er al een geslacht Wintera bestond. 
De namen Wintera en Winteria lijken te veel 
op elkaar (zijn homoniem) en dan is slechts 
de oudste naam geldig. Wat er toen gebeur
de met de classificatie van deze plant is 
illustratief voor de hedendaagse verwarring 
in de cactusnomenclatuur en bovendien 

voor de bedoeling van een aantal auteurs 
om toch vooral hun naam met een (bij 
voorkeur spectaculaire of bekende) plante- 
soort te verbinden, waarbij gemakshalve de 
regels der systematiek en soms ook de fat
soensregels even uit het oog worden verlo
ren.

Combinaties
Backeberg was er als de kippen bij om de 
plant een andere, wel geldige geslachts
naam te geven: Winterocereus. Ik zou in zo’n 
geval de eer aan de ontdekker van de plant 
(i.c. Ritter) hebben gelaten, maar Ritter en 
Backeberg waren nu niet bepaald boezem
vrienden, vandaar. Helaas voor Backeberg 
duurde de publikatie van deze naam (1966) 
langer dan voorzien en Ritter was hem toch 
nog vier maanden voor met zijn nieuwe 
naam Hildewintera. In 1974 meende Bux- 
baum dat de plant eigenlijk in Loxanthoce- 
reus moest worden ondergebracht. Dat was 
dus geslachtsnaam nummer vier. Eenjaar 
later vond Rowley dat hij ook maar een duit 
in het zakje moest doen en combineerde de 
plant om tot Borzicactus aureispinus.
Geslachtsnaam nummer zes is ten slotte 
Cleistocactus en is recent door Hunt en Tay- 
lor geïntroduceerd. Nu hebben we alle 
mogelijkheden wel zo’n beetje gehad, of we 
moeten alles wat lang en dun is weer 
gewoon Cereus noemen. Nou nee, liever 
niet!

Bloembouw
Deze nomenclatorische chaos komt natuur
lijk vooral door het feit dat alleen de bloem 
van Hildewintera bijzonder van bouw is; de



kenmerken van habitus, vrucht en zaad vor
men geen aanleiding tot het opstellen van 
een nieuw geslacht. De plant past mijns 
inziens goed in Cleistocactus of Borzicactus. 
Het bijzonder van de bloem is de dubbele 
kroon. De binnenste petalen zijn veel kor
ter en lichter van kleur dan de buitenste en 
vormen een soort koker om de meeldraden. 
De buitenste petalen zijn normaal gevormd 
en naar buiten gebogen. De bloemen zijn 
oranje en ongeveer 5 cm lang.
Vegetatief valt deze soort direct op door de 
2-3 cm dikke grasgroene, hangende takken 
met de kenmerkende goudgele, korte 
bedoorning. Aan de basis van de plant ont
staan veelvuldig nieuwe zijscheuten. De 
vrucht is een groene, ronde, sappige bes die 
bij rijpheid aan de bovenzijde openbarst, 
waardoor het witte vruchtvlees en de hier
mee contrasterende zwarte zaden zichtbaar 
worden. De zaden lijken op die van Cleisto
cactus: glimmend zwart, klein, met een smal, 
klein, verdiept hilum. Alleen de celvorm 
van de zaadhuid is anders: de cellen zijn 
boller, zodat de zaden een knobbeliger 
uiterlijk hebben. De gelijkenis in een aantal 
kenmerken met Cleistocactus duidt erop dat 
Hildewintera en Cleistocactus nauw verwant 
zijn. Waarschijnlijk is Hildewintera ook met 
het enkele kilometers verder westelijk 
groeiende geslacht Bolivicereus verwant. In 
het groeigebied van Hildewintera komen, 
wat de Borzicaetinae betreft, alleen cleisto- 
cactussen voor. Vermoedelijk is Hildewintera 
een afsplitsing van Cleistocactus die aan een 
andere bestuiver is aangepast (het is niet 
bekend welke dat is) en aldus een andere 
bloemvorm heeft ontwikkeld. Daardoor 
wordt het moeilijk Hildewintera bij Cleisto
cactus in te delen, want Cleistocactus wordt 
vooral door de typische buisvormige bloe
men gekenmerkt. Het is wellicht het beste 
om Hildewintera bij Borzicactus in te delen. 
Dit geslacht is per slot van rekening ook 
een afsplitsing van Cleistocactus.

Hildewintera aureispina Foto W. Alsemgeest

Cultuur
Na deze uitvoerige verhandeling over de 
systematiek van deze plant nog een enkel 
woord over de kweek. Ondanks het feit dat 
de plant massaal wordt gekweekt, is hij niet 
zo gemakkelijk. In de winter dient de tem
peratuur toch vooral niet te ver te zakken, 
bij voorkeur niet onder 10 °C. Ook moet 
men hem niet geheel laten uitdrogen; bij 
zonnig weer kan best wat worden geneveld. 
De plant verlangt een humusrijke grond en 
kan het beste als hangplant worden ge
kweekt.

Sikkelstraat 48,1097 ZG Amsterdam

Literatuur
Backeberg, C. - Das Kakteenlexikon 455 - Gustav 
Fischer ,Jena (1966)
Buxbaum, F. - Loxanthocereus aureispinus - In: 
Krainz, Die Kakteen afl. 1 (april 1974)
Ritter, F. - Eine neue Cereengattung aus Bolivien 
- KuaS 13:4-8 (1962)
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EDITHCOLEA GRANDIS EN 
PYRENACANTHA MALVIFOLIA IN 
TANZANIA

Marita en Ernst Specks

Twee interessante vetplanten uit Oost-

Afrika worden hier voorgesteld. Ze 

groeien daar op dezelfde vindplaats.

Voor het succesvol opkweken van deze 

planten moet men zich strikt aan enkele 

regels houden.

In 1990 hadden wij de gelegenheid het 
Pare-gebergte in het noorden van Tanzania 
te bezoeken. Het Pare-gebergte ligt min of 
meer evenwijdig aan de grens met Kenya en 
de vlakke omgeving ten noordoosten en 
zuidwesten ervan is een paradijs voor suc
culentenliefhebbers. Het is een droge 
savanne die door soorten Acacia, Capparis, 
Commiphora, Grewia en Sterculia wordt gedo
mineerd en waar een groot aantal succulen
ten groeit: verschillende euphorbia’s, aloës 
en sansevieria’s. Van de succulenten die 
hier groeien, waren we vooral van twee 
soorten onder de indruk die we op één 
plaats te zamen vonden: Pyrenacantha malvi- 
folia en Edithcolea grandis.

Edithcolea grandis
Edithcolea grandis op de groeiplaats in bloei 
te vinden is een belevenis. De bloemen zijn 
bijna zo groot als een vuist en blijken als 
men van dichterbij kijkt een fascinerende 

structuur te hebben. Op de standplaats ten 
westen van Same groeiden de planten plat 
over de grond en vormden een mat.
Dat is ook in cultuur waar te nemen. Edith- 
colea kan men het beste in hangpotten vlak 
onder het glas kweken. Als ze veel licht en 
warmte krijgen, kunnen ze ook in ons kli- 
maatgebied in de kas groeien en bloeien. 
Voor de potgrond nemen we een mengsel 
van de helft grind en de helft aarde.
Het is niet gemakkelijk de plant door de 
winter te krijgen. De minimumtemperatuur 
mag namelijk niet onder 14 °C komen en 
de planten moeten zo droog mogelijk wor
den gehouden.

Edithcolea grandis



Pyrenacantha malvifolia
De tweede plant is op de groeiplaats niet 
over het hoofd te zien. Pyrenacantha malvifo
lia (synoniem Trematosperma cordatum) kan 
een doorsnee van 2 m bereiken. Het is in
drukwekkend om voor zo’n kolos te staan, 
die meer aan een rotsblok dan aan een 
plant doet denken. Meestal vindt men al
leen grote exemplaren, naar kleine, zoals de 
hier afgebeelde van 30 cm doorsnee, moet 
goed worden gezocht.
Ook Pyrenacantha malvifolia heeft veel 
warmte nodig en in de winter moet men de 
planten geheel droog houden. Deze cau- 
dexplant is heel fraai en houdt ook zijn bla
deren als men eens een langere periode 
niet giet. Hij is geen snelle groeier en is dan 
ook voor de vensterbank aan te bevelen. De 
grond moet wat grover zijn dan voor ande
re succulenten. We gebruiken ongeveer 
30% aarde en 70% grind.
De planten zijn gemakkelijk en snel uit zaad 
te kweken. In de natuur verzamelde zaden 
zijn echter vaak door parasieten aangevre
ten en daardoor uitgehold.
Ten slotte nog een curiositeit: Pyrenacantha 
vormt in cultuur bijna altijd vruchten, in de 
vorm van groene bessen. De plant is dus 
kennelijk zelffertiel. We hebben echter nog 
nooit bloemen aan een plant gezien. Jam

mer is ook dat de vruchten in cultuur niet 
rijp worden, maar gewoon afvallen, meestal 
wanneer men zich net op het oogsten van 
zaden begon te verheugen.

Am Kloster 8, W-5140 Erkelenz-Golkrath, Duits
land

Vertaling A. van Uijen

Boven en onder: 
Pyrenacantha 
malvifolia

Foto's van de 
schrijvers



GYMNOCACTUS ROSEIFLORUS 
FRANK SPEC. NOV.
EEN NOODZAKELIJKE NIEUWBESCHRIJVING

Gerhart Frank

Deze Mexicaanse plant is al vrij lang in

cultuur, maar is nooit geldig beschreven.

Backeberg heeft in 1963 een Turbinicarpus 
roseiflorus gepubliceerd, waarvoor hij geen 
vindplaats kon aangeven en waarbij ook de 
kenmerken van vrucht en zaden ontbreken. 
Omdat er ook geen holotype in een be
schermde verzameling is gedeponeerd, is 
de beschrijving van Backeberg ongeldig.

Historie
Een Franse verzamelaar stuurde in de jaren 
zestig zaden uit Mexico zonder vindplaats
vermelding aan de cactuskwekerij St. Pie in 
Asson in Frankrijk. Daaruit ontkiemden 
uniforme plantjes. Toen de planten voor 
het eerst bloeiden, beschreef Backeberg 
(1963) dit taxon als Turbinicarpus roseiflorus. 
In zijn Kakteenlexikon beeldde hij 
bloeiende planten af die niet representatief 
zijn, aangezien het jonge planten zijn die 
nog niet de typische habitus hebben en 
waarbij de verhouding van de lichaams- 
grootte ten opzichte van de bloemgrootte 
anders is dan die van volwassen planten. 
Dat valt in het bijzonder op wanneer men 
volwassen planten in bloei ziet.
St. Pie heeft indertijd maar één maal zaden 
van deze soort onder de door Backeberg 
toebedeelde naam aangeboden. Er kunnen 
op dit moment dus maar weinig nakome
lingen van deze soort verbreid zijn. Ikzelf 
heb uit zaden van St. Pie maar één plant
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Drie generaties 
van Gymnocactus 
roseiflorus

Foto van de 
schrijver



SEM-opname van het zaad van Gymnocactus roseiflorus

kunnen grootbrengen, die er echter anders 
uitzag dan het materiaal dat ik toentertijd 
uit Tsjechoslowakije en uit de toenmalige 
DDR heb ontvangen en dat, zoals ik nu 
weet, gehybridiseerd was.
Intussen ontving ik van St. Pie nakweek van 
de eerste planten, die absoluut uniform zijn 
en volkomen gelijk aan mijn oude geënte 
plant. Het was me inmiddels duidelijk 
geworden dat dit geen turbinicarpus was, 
maar een gymnocactus met een vorm die 
overeenkomt met die van Gymnocactus vie- 
reckii var. major.

Welk geslacht?
In dit verband moet kort op die geslachts
naam worden ingegaan. John en Riha 
(1983) hebben Gymnocactus bij Turbinicarpus 
ondergebracht. Anderson (1986) heeft 
beide geslachten met Neolloydia verenigd. Ik 
vind deze samenvoegingen niet erg geluk
kig, want ze dienen de overzichtelijkheid 
niet. Strikt genomen kan men zowel bij 
Gymnocactus als bij Turbinicarpus twee 

ondergroepen onderscheiden. Het is 
onbetwistbaar dat Gymnocactus en Turbini
carpus aan elkaar verwant zijn (en ten dele 
ook gemakkelijk hybridiseren), maar ze zijn 
ook in vele kenmerken van elkaar te onder
scheiden. Ten aanzien van het taxon Gymno
cactus roseiflorus ben ik ervan overtuigd dat 
de planten van St. Pie een echte soort zijn, 
zoals bij de nakweek van St. Pie-planten te 
zien is. Door deze nieuwbeschrijving kun
nen verzamelaars en liefhebbers van deze 
Mexicaanse kleine geslachten een juiste 
indruk krijgen van de typische habitus van 
dit taxon.

Gymnocactus roseiflorus Frank spec. nov. 
Turbinicarpus roseiflorus Backeberg nomen 
invalidum - Deser. Cact. nov. III: 15 (1963).

Lichaam platrond, 35 tot 40 mm breed, 25 
tot 30 mm hoog, opgedeeld in duidelijke 
rhombische knobbels, die in schuin verlo
pende rechtsdraaiende spiralen zijn 
gerangschikt, donkergroen.
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Wortels rijkvertakt, draadvormig. 
Areolen rond, witwollig, later kaal. 
Uit de onderste areoolhelft ontspringen 
6-8 witte randdoorns, zijdelings uitstra
lend, afstaand, dolkvormig, 3-5 mm lang. 
Uit de bovenste areoolhelft 3-4 rand
doorns, afstaand en naar de schedel toege
bogen, 10-15 mm lang, zwart. Eén 
middendoorn, afstaand, naar boven gebo
gen, in het onderste gedeelte afgeplat, 
1,5 mm, zwart.
Bloem trechtervormig, 25 mm lang, 20 mm 
breed, binnenste bloembladeren spatelvor
mig, spits, roze, met een donkere midden- 
streep op de achterzijde. Buitenste 
bloembladeren aan de onderzijde groen, 
naar boven toe lichter, met een bruinroze 
middenstreep, in een korte donkerbruine 
spits eindigend. Meeldraden groenachtig, 
helmknoppen geel. Stempel wit, met 4 
korte witte knotsvormige stempellobben. 
Vrucht breed eivormig, tot 5 mm lang, bij 
rijping bruin en loodrecht openscheurend. 
Zaad zwart, mutsvormig, 1 x 0,7 mm. Testa 
met vlakke ronde knobbels bedekt, die naar 
het hilum toe kleiner en vlakker worden. 
Mexico, exacte vindplaats onbekend.
Typeplant: Frank T.16. Holotype: Plant en 
bloemen in 50% alcohol WU. Isotype: 
zaden in het herbarium WU.

Gymnocactus roseiflorus Frank spec. nov. 
Turbinicarpus roseiflorus Backeberg, Descr. Cact. 
Nov.III: 15 (1963) nomen invalidum (ICBN Art. 
37.1)

A Gymnocactus viereckii Backeberg &Jacobs var. 
major Glass & Foster tuberculis in parastichis nec 
orthostichis dispositis, spinis partis superioris 
areolarum longioribus, erecto-patentibus, nigris, 
spina centrali basi applanata nec teretri, flore 
roseo extus cum stria centrali atrorosea, foliis 
exterioribus perianthii basi virescentibus apice 
pallidoribus cum stria centrali bruneo-rosea, 
apice brevi atro-bruneo et testae cellulis perden- 
siter tuberculatis cum plicis cuticulae distinctis 
differt.
Typus: Mexico, sine loco exacto, cultus sub 
numero T.16 in collectione G.Frank, Vindobona, 

. Austria, e seminibus a Saint Pie, Asson, Gallia, 
missis, holotypus (planta cum floribus in liquore 
acoholico 50%) in WU, isotypus (semina in her
bario) in WU.

De auteur dankt Dr. W.Till van het botanisch 
Instituut van de Universiteit van Wenen voor de 
Latijnse diagnose en Ir. P. Stadler uit München 
voor het vervaardigen van de SEM-foto’s.

Roseggergasse 65, A3400 Kierling, Oostenrijk

Vertaling: JJ. de Morree
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Turbinicarpus 
bonatzii
In het vorige nummer konden bij de nieuw- 
beschrijving van Turbinicarpus bonatzii de 
SEM-opnamen van het zaad niet worden 
geplaatst. Hier worden ze alsnog afgedrukt. 
De redactie





AXILLAIRE IN-VITROVERMEERDE-
RING VAN CACTUSSEN

Robert Wellens

Bij veel plantensoorten is in-vitrover- 

meerdering de gewoonste zaak van de 

wereld, bijvoorbeeld bij orchideeën.

Voor cactussen is deze techniek nog gro

tendeels in het experimentele stadium.

Toch worden er vorderingen gemaakt: 

hier worden experimenten gepresen

teerd die zijn gedaan aan Sclerocactus 

wetlandicus, S. franklinii, Gymnocactus 

horripilus en Pelecyphora aselliformis.

Reeds eerder werd in Succulenta melding 
gemaakt van axillaire in-vitrovermeerde- 
ring van cactussen (Wellens 1991 a, b). Er 
werd beschreven hoe een groot aantal cac
tussoorten op steriele voedingsbodems via 
areoolactivatie kon worden vermeerderd 
(axillaire vermeerdering). Zoals bekend 
worden veruit de meeste cactussoorten 
momenteel nog via zaad vermeerderd, een 
methode die in een groot aantal gevallen 
zeer goede resultaten oplevert. Hieraan 
kleeft echter wel een probleem: alle nako
melingen uit zaad zijn genetisch verschil
lend (als resultaat van de seksuele 
vermeerdering).
Een cactus die uit zaad is vermeerderd, 
hoeft niet per definitie op de ouderplanten 
te lijken. Door deze seksuele vermeerdering 
zijn al heel wat afwijkende planten in het 
leven geroepen. Afgezien van de vraag of 
dit voor de verzamelaar wenselijk mag wor
den genoemd, spelen bij het zaaien van cac
tussen nog diverse andere factoren een rol.

Gymnocactus 
horripilus 
in vitro

Foto's van de 
schrijver



Pelecyphora 
aselliformis

Soms kiemt het zaad niet, het is van slechte 
kwaliteit, het zaad is niet of nauwelijks te 
koop en meer van dat soort vaak gehoorde 
klachten.
Het probleem van soortechtheid bij het ver
meerderen van cactussen is te verhelpen 
door middel van in-vitrocultuur via axil- 
laire areoolactivatie. Een prettige bijkom
stigheid van deze methode is dat er in korte 
tijd relatief grote aantallen nakomelingen 
kunnen worden geproduceerd en dat dit 
proces het gehele jaar door kan worden uit
gevoerd. Interessant wordt het echter pas 
indien soorten worden vermeerderd die tot 
op heden erg moeilijk via zaad waren te 
vermeerderen. Getracht is een aantal van 
deze soorten, Sclerocactus wetlandicus, S. 
franklinii Evans, Gymnocactus horripilus 
(Lem.)Backbg. en Pelecyphora aselliformis 
Ehrenb. op deze wijze te vermeerderen. Nu 
zal het menig doorgewinterde zaaier geen 
moeite kosten deze soorten succesvol te 
zaaien, maar toch blijven ze tot de ‘lastige 
jongens’ horen.

Uitgangsmateriaal
Als uitgangsmateriaal dienden geënte plan
ten van Sclerocactus wetlandicus en S. frankli
nii, een jonge zaailing van Gymnocactus 
horripilus en een stek van Pelecyphora aselli

formis. Sclerocactussen groeien in een zeer 
zanderig, kiezelsteenrijk substraat. Het zijn 
niet de gemakkelijkste planten in cultuur, 
zeker niet wat betreft het zaaien. Gymno
cactus Backbg. wordt ook wel tot Neolloydia 
Br&R. gerekend en zou nauw verwant zijn 
aan geslachten als Cumarinia, Echinomastus 
en Turbinicarpus. Gymnocactus horripilus is 
een sterk groepenvormende soort uit 
Mexico en is derhalve interessant voor 
areoolactivatie in vitro. Pelecyphora aselli
formis werd kortgeleden nog genoemd in 
een artikel van T. Heijnsdijk (1992). Geluk
kig is door de wirwar van namen de door 
mij gebruikte soort duidelijk herkenbaar 
aan de kamvorming, zodat verwisseling met 
bijvoorbeeld Solisia pectinata kan worden 
uitgesloten. Voor de laatste werd eerder 
melding gemaakt van axillaire in-vitrover- 
meerdering.

Voorbehandeling
Van de genoemde planten werd het boven
deel met een scherp mes afgesneden waar
door er cactuslichamen werden verkregen 
met een lengte van ongeveer 1-2 cm lengte. 
Deze werden vervolgens 1 minuut onderge
dompeld in 70% ethanol. Vervolgens wer
den de planten 15 minuten ondergedom
peld in een natriumhypochloriet-oplossing
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van 5%, aangevuld met enkele druppels 
Tween 20. Na deze sterilisatie werd een 
spoelprocedure van 3x10 minuten in geste
riliseerd water uitgevoerd. Onder steriele 
omstandigheden werd vervolgens het ge
chloreerde snijvlak van de cactus weggesne
den en werd deze in een glazen pot met 
steriele voedingsbodem geplaatst. Deze eer
ste voedingsbodem bestond uit MS-zouten 
en vitaminen, 3% sucrose, 100 mg/1 phlo- 
ridzine en 0,8% Daishin agar. Doel van dit 
eerste medium was om inwendige bacte- 
riële infecties op te sporen, die een even
tuele in-vitrovermeerdering zouden 
kunnen bemoeilijken. In dit geval zou de 
procedure met antibiotica kunnen worden 
vervolgd. De potten werden vervolgens 
geplaatst bij 25 °C onder cool-white TL- 
lampen, 16 uur licht per dag.

Inductiemedium
Nadat na ongeveer vijf weken was gebleken 
dat de planten inwendig ‘schoon’ waren, 
werden ze onder steriele omstandigheden 
tot kleine areoolgroepen versneden en op 
een inductiemedium geplaatst. Dit medium 
bestond uit MS-zouten (samengesteld naar 
recept van Murashige en Skoog) en vitami
nen, 1 g/1 CaC12, 10 mg/1 phloridzine, 1,5 g/1 
actieve koolgruis, 0,6 mg/1 BAp een synthe

tisch plantehormoon en 0,3% gelrite. Het 
medium werd geprepareerd in steriele 
plastic petrischalen van het merk Labtek en 
de schalen werden na enting rondom afge- 
taped met parafilm. Schalen met daarop elk 
vijf areoolgroepen werden vervolgens één 
week in het donker geplaatst bij 25 °C. 
Hieropvolgend werden de planten onder 
met papier afgedekt TL-licht geplaatst en 
na enkele weken in het volle TL-licht over
gebracht. Na drie tot vier weken op het 
inductiemedium ontstonden er kleine cac
tuslichamen vanuit de areoolgroepen.

»
Uitgroeimedium
Nadat deze nieuwe cactussen de deksel van 
de petrischaal hadden bereikt, werden ze 
overgeplaatst naar een uitgroeimedium 
met een tot 0,02 mg/1 verlaagde BAp- 
concentratie. Nadat uitgroei had plaatsge
vonden, werden de cactussen overgebracht 
naar steriele glazen potten met een bewor- 
telingsmedium dat geen BAp bevatte maar 
wel 2 mg/1 NAA (een plantehormoon). Na 
enkele maanden bleken de cactussen vol
doende te zijn gegroeid om in potgrond te 
worden overgebracht.



Conclusies
Op deze wijze is het voor alle vier de 
genoemde soorten gelukt ze in vitro te ver
meerderen. Er werden echter grote ver
schillen in aantallen geproduceerde 
planten waargenomen. Zo leverden Sclero- 
cactus franklinii en Gymnocactus horripilus 
verreweg het grootste aantal plantjes op. 
Sclerocactus wetlandicus bleef achter en Pele- 
cyphora aselliformis zette erg moeilijk aan tot 
scheutvorming. In alle gevallen ontstond 
ongewenste callusvorming op de snijvlak
ken en soms ook op of in het areool, waar
door de uitgroei van nieuwe jonge cactus
sen duidelijk werd belemmerd. De toevoe
ging van phloridzine in het medium bleek 
de waterigheid (vitrificatie) behoorlijk 
tegen te gaan. In een aantal gevallen trad 
nog steeds waterigheid op als gevolg van 
toevoeging van BAp.

Er kan worden geconcludeerd dat de 
methode van axillaire in-vitro-vermeerde- 
ring voor de vier bovengenoemde soorten 
succesvol is. Modificaties van de beschreven 
techniek en de media worden momenteel 
uitgetest om nog betere resultaten te berei
ken. Met name de overgang naar potgrond 
(of vergelijkbare substraten) is nog erg las
tig en dient terdege te worden verbeterd.

Bosgatdam 27, 4411 DD Rilland
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Naamgeving
Volgens de naamgeving van de IOS is Sclerocactus 
franklinii een synoniem van Sclerocactusglaucus en 
heet Gymnocactus horripilus nu Turbinicarpus horri
pilus. Solisia pectinata heet Mammilaria pectinifera.

Lezers vragen
Ton Pullen

Naar aanleiding van de oproep in het okto
bernummer hebben mij na lange tijd weer 
enkele vragen van lezers bereikt.
M. Boertjes uit Ypelo stelt een drietal vra
gen.

Hoe kun je erachter komen of een cactus 
kruisbestuiving voor zaadwinning nodig 
heeft of dat zelfbestuiving mogelijk is? Moe
ten bij kruisbestuiving planten van dezelfde 
soort worden gebruikt?
Antwoord: Voor kruisbestuiving zijn altijd 
minstens twee planten van dezelfde soort 
nodig. Deze planten mogen geen stekken 
van hetzelfde exemplaar zijn. Wanneer een 
plant zaad zet zonder dat er een tweede 
exemplaar in de buurt gestaan heeft, en dit 
is lang niet altijd gemakkelijk vast te stellen, 
kan men te maken hebben'met een zelfbe- 
stuiver. Planten die zaad zetten zonder dat 
de bloemen zich hebben geopend, de cleis- 
togame soorten zoals frailea’s, zijn per defi
nitie altijd zelfbestuivend. Planten kunnen 
dikwijls ook zaden en vruchten produceren 
als ze worden bestoven met stuifmeel van 
een andere soort. In dat geval zullen uit de 
zaden kruisingsprodukten opgroeien. Ten
slotte bestaat er nog de zogeheten ‘irritatie- 
bestuiving’, waarbij men op kunstmatige 
wijze zelfbestuiving bevordert met gebruik
making van vreemd stuifmeel, of zelfs iets 
geheel anders (cement!).

Naar aanleiding van het artikel Kweken op 
lava: is het mogelijk kleine zaailingen (2-5 
mm doorsnee) die in een grondmengsel 
zijn gezaaid, te verspenen op lava of kun je 
beter wachten met het overzetten op lava 
tot ze iets groter zijn?
Antwoord: Het lijkt mij verstandig te wach
ten tot de zaailingen minstens een centime-
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ter groot zijn. Bij het overzetten van grond 
naar lava moet men immers eerst alle wor
tels grondig van aarde ontdoen. Het lijkt 
mij, dat de kleine kwetsbare worteltjes van 
kleine zaailingen dit niet gemakkelijk zul
len overleven.

In de beginperiode van mijn hobby schreef 
ik nog geen namen op. Is het mogelijk 
foto’s te sturen van mijn onbekende cactus
sen?
Antwoord: Natuurlijk is het mogelijk om die 
foto’s op te sturen (vanzelfsprekend met 
antwoordporto!), maar het lijkt mij veel 
zinvoller de planten eens aan meer gevor
derde liefhebbers te laten zien, bijvoor
beeld in de afdeling. Met zekerheid namen 
zetten bij onbekende planten blijft moei
lijk, zeker van foto’s!

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Venlo

Het zal u waarschijnlijk wel zijn opgevallen dat we in het februa
rinummer van dit jaar de adressen van de auteurs van de artike
len hebben geherintroduceerd. De reden dat ik hier vanaf was 
gestapt is de verwachting dat lezers dan misschien niet meer 
direct naar de auteur toe met zijn reactie zou komen, maar deze 
naar de redactie zou sturen. Dit met het idee dat deze reacties 
geschikt zouden zijn om in Succulenta te plaatsen zodat interes
sante discussies zouden kunnen ontstaan. Erg veel leverde deze 
tactiek echter niet op. Welgeteld twee reacties ontvingen we. 
Bovendien vonden veel lezers het een gemis, die adressen onder 
de artikelen. Kennelijk vindt men het prettig iets meer van een 
schrijver te weten dan alleen de naam. Of zou het er mee te 
maken hebben dat men die adressen ook wel wil weten om 
plantjes te bietsen?
Hoe het ook zij, ze staan er weer onder. Wat die interessante dis
cussies betreft, het wordt natuurlijk zeer gewaardeerd als u uw 
reacties op artikelen naar de redactie stuurt. Bijvoorbeeld als u 
een antwoord weet op een vraag uit Lezers Vragen, of als u een 
andere mening hebt over welk onderwerp dan ook. Volgende 
maand publiceren we de reacties die we vorig jaar binnenkregen 
(alletwee) en we hopen dat er meer volgen.

Aat van Uijen



DE HANGENDE EGEL
Echinocereus pensilis

Joop van Alten

Dit is weer zo'n plant die de taxonomen 

grijze haren bezorgt. Hij lijkt tussen de 

echinocereussen en de epifytische nacht- 

bloeiende selenicereussen in te staan.

Echinocereus zijn ongeveer 300 maal be
schreven, zodat er voor elke soort gemid
deld zes namen bekend zijn. Hetzelfde geldt 
voor de ongeveer 50 variëteiten. Ook hier is 
het op z’n minst opvallend, dat het rond de 
naamgeving van E. pensilis zo rustig is 
gebleven.

Ook de liefhebber heeft zo z'n proble

men met dit buitenbeentje.

Luchtwortels
E. pensilis is een buitenbeentje onder de 
Echinocerei. Op een groot aantal punten 
onderscheidt hij zich van de andere plan
ten binnen het geslacht. Alleen al om de 
zeer lange stammen. De plant produceert 
luchtwortels, heeft in de bloem een witach-

Deze plant is bepaald niet moeders mooi
ste. Hij stamt uit Mexico en groeit daar in 
de Siërra la Laguna, gelegen in het zuiden 
van Baja California. De plant groeit nogal 
warrig hangend over de rotsen, de stam
men zijn tot 4 m lang.

Morangaya
Echinocereus pensilis (K.Brandegee)J.Purpus 
is reeds sinds 1904 bekend, toen hij door 
Katherine Brandegee in haar eigen tijd
schrift Zoe werd beschreven als Cereus pen
silis. In 1908 plaatste Purpus C. pensilis in 
het geslacht Echinocereus. De naam werd 
verder met rust gelaten tot Rowley de plant 
in 1974 tot Morangaya pensilis omdoopte. 
Dat hield slechts stand tot 1985. Morangaya 
kreeg toen de status van sectie binnen het 
geslacht Echinocereus (Taylor 1985) en 
E. pensilis was daardoor weer terug op het 
oude nest.
De ongeveer 50 soorten van het geslacht

Echinocereus pensilis. De leden zijn ongeveer 3 cm in door
snee.
Foto's van de schrijver

51



52

tige stempel in plaats van de gebruikelijke 
groene en ziet kans om nieuwe doorns te 
ontwikkelen op oude areolen.
E. pensilis heeft verder verschillen in zaad 
en stuifmeel die slechts met de microscoop 
waarneembaar zijn. De voor Echinocerei 
kenmerkende knobbelstructuur op de zaad- 
huid is bij E. pensilis sterk vervormd tot 
vlakke plooien (Frank 1986).
De buitenzijde van het stuifmeel vertoont 
puntjes (spinulae) die zeker tweemaal zo 
hoog zijn als bij de andere Echinocerei. Tus
sen deze puntjes bevinden zich gaatjes, die 
van een verhoogde rand zijn voorzien (anu- 
lopunctaat). Deze rand ontbreekt bij de rest 
van het geslacht (Leuenberger 1976).

Waar lijkt deze plant dan wèl op? Uiterlijk 
op Nyctocereus oaxacensis, op planten uit het 
geslacht Harrisia (Taylor 1988) en (op basis 
van stuifmeel) op Bergerocactus emoryi 
(Leuenberger 1976). De ontwikkeling van 
de bloemknop doet enigszins denken aan 

die van Peniocereus viperina. Verder ook hier 
een wereld van verschil.

Bloeiperikelen
Een aantal cactussoorten uit Baja Califor- 
nia is bijzonder lastig in bloei te krijgen. 
Dat geldt ook voor deze soort. Bij een van 
mijn planten vertoonden al enkele jaren 
diverse areolen tekenen met de knopzetting 
een aanvang te willen maken. Doorzetten 
ho maar! Informatie van vrienden uit Cali- 
fornië gaf al evenmin hoop. Ook daar zijn 
deze planten moeilijk in bloei te krijgen en 
dan nog alleen in de volle grond. Dat be
hoort bij mij niet tot de mogelijkheden. 
Mijn planten staan in half leeggelopen 
potjes verkalkte aarde en mocht het anders 
lijken, ik ben daar niet trots op. De kans op 
bloei moest ik dus maar vergeten!
Groot was dan ook de verbazing toen op 
een vroege morgen begin mei het oog viel 
op een volledig ontwikkelde knop op een 
van mijn exemplaren van E. pensilis. Zou er 
dan toch een verandering van klimaat in 
Nederland plaats vinden, die dit mogelijk 
maakt?
Eerlijk gezegd was het maar een miezerig 
knopje. Hoewel alles er op en er aan zat, 
was hij slechts 1,5 cm lang en dat is maar 
een kwart van wat er in de literatuur wordt 
opgegeven. Dat is natuurlijk wel jammer, 
want het is toch prachtig als de zaken klop
pen. Hoewel de knop reeds op kleur was, 
bleef de bloei echter uit en de knop groeide 
rustig door totdat de normale lengte van 
6 cm was bereikt. Half juni bloeide de 
plant. Deze wijze van ontwikkeling heb ik 
verder in het geslacht niet waargenomen. 
Wat is hier nu zo bijzonder aan? Gebruike
lijk is, dat het groene gedeelte van de 
bloem, de vruchtwand (pericarp) zich eerst 
ontwikkelt. Het gekleurde deel, de kelk en 
kroon (perianth) houdt zich schuil onder 
wol en doornen, blijft kleurloos of groen en 
groeit pas vlak voor de bloei volledig uit.



Voorzover mij bekend, is de vorm van de 
zaailingen van E. pensilis nog niet onder
zocht. Bij kiemplanten van de Echinocerei 
komen karakteristieke verschillen voor. 
Wellicht is er ook op deze wijze nog extra 
informatie te vinden. Het probleem is het 
slechte bloeien en daarmede het winnen 
van het benodigde zaad. Hoe kom je er aan? 
Wie het weet, mag het zeggen. Ik hoor het 
graag.

Adr. van Ostadehof 16, 5753 CP Deurne
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MELOCACTUS SALVADORENSIS

Op bezoek bij een liefhebber in Frankrijk 

gedurende enkele weken in mei 1992 

trof ik een mooie partij uit zaden 

gekweekte Melocactus salvadorensis 

aan. Tot mijn verbazing was de naam die 

erbij stond Melocactus amoenus.

G. Eerkens

M. salvadorensis werd in 1934 door Werder- 
mann beschreven, nadat hij hem in 1932 
had ontdekt op granietrotsen bij Bana- 
neiras (Brazilië), 6 km ten noordwesten van 
San Salvador, tesamen met Melocactus oreas. 
In 1968 bezochten Buining en Horst deze 
standplaats en in 1973 werd M. salvadorensis 
nog eens uitvoerig beschreven met mooie 
tekeningen van Nol Brederoo. Jörg Kopper 
(1981) geeft een verkorte beschrijving met 
een mooie kleurenafbeelding van een in 
mijn verzameling gekweekte plant.

De belangrijkste kenmerken van Melocactus 
salvadorensis zijn:
Onvolwassen planten hebben een lichte 
oranjeroodbruine bedoorning. Vooral bij 
nevelen of gieten komt deze kleur goed te 
voorschijn. Later verbleekt hij, maar blijft 
toch nog vrij lang behouden. Deze soort 
wordt niet zo groot, ongeveer 12 cm in 
doorsnee, en heeft een zeegroene kleur. De 
bloemen groeien goed boven het cepha- 
lium uit en zijn ongeveer 10 mm in door
snee. De bloemblaadjes zijn afgerond. De

53



Melocactus salvadorensis 
Foto van de schrijver

vrucht is slank, 5 a 6 mm dik en 2 a 2,5 cm 
lang, rood, naar beneden wat lichter van 
kleur. De zaden zijn ongeveer 1 mm groot, 
matzwart. Het veldnummer van Buining 
dat bij M. salvadorensis hoort, is HU 301.

Melocactus amoenus ziet er geheel anders uit: 
blauwgroen van kleur, geen rood cepha- 
lium, een bloem van ongeveer 2,5 cm door
snee en een grote dikke vrucht, zoals we die 
kennen van M. caesius, M. maxonii, M. deles- 
sertianus enzovoort.
Hopelijk zal men met behulp van deze 
korte bijdrage zijn planten kunnen herken
nen, waarbij dan ook nog de kleurenfoto 
van dienst kan zijn. De witte vlekjes op de 
plant zijn afkomstig van kalkaanslag van 
gietwater.

Tamanredjo, Commewijne, Suriname
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Ton Pullen

Cactus y Suculentas
Via cactuskwekerij ARID in Barcelona, Spanje, 
ontving ik een nulnummer van een tijdschrift 
met de naam Cactus y Suculentas.
Het periodiekje is uitgevoerd op A5-formaat. Het 
telt twaalf pagina’s in offsetdruk en de voertaal is 
uiteraard Spaans. Op de titelpagina staat een 
(slechte) tekening van CMryphanlha elephantidens. 
Verder bevat het geen illustraties.
Uit de inhoud: korte artikeltjes over Coryphantha, 
problemen met Lithops, mammillaria’s, de groei
plaatsen van de planten, nieuws uit de nomencla
tuur, fysiologie van xerophyten, de Chihuahua- 
woestijn en Echeveria ‘Doris Taylor’.
Het tijdschrift zal volgens het redactionele voor
woord vier keer per jaar verschijnen. De kosten 
bedragen voor de jaargang 1993 2000 Ptas. Te 
bestellen bij Pere Martir Braso, Apartado de cor
reos 86,08340 Vilassar de Mar (Barcelona).

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen



MAROKKO, EEN
SUCCULENTENLAND OM DE HOEK

Bert Jonkers

Het meest nabije land waar we een rede

lijk aantal vetplanten in hun natuurlijke 

omgeving kunnen bekijken, is Marokko. 

Het is met een chartervlucht in een paar 

uur te bereiken en zonder problemen te 

bereizen door een dicht net van goed 

onderhouden wegen. Het is dan ook een 

aantrekkelijke bestemming voor de aspi

rant succulentenzoeker.

Marokko heeft veel te bieden voor de zich 
breder oriënterende natuurliefhebber. Zo 
zijn er, om maar iets te noemen, veel trek
vogels en interessante standvogels en 40 
soorten orchideeën te vinden. Door de 
sterk wisselende topografie (meer dan hon
derd bergtoppen boven 3000 m) kent het 
land een grote variatie aan biotopen, met 
onder andere woestijnen, hellingbossen en 
alpiene milieus. Daarnaast zijn uitgestrekte 
gebieden in cultuur gebracht en worden, 
afhankelijk van de streek, graan, noten, olij
ven, citrusvruchten en dadels geteeld. 
Het is verwonderlijk dat er voor de betrek
kelijk goed geïnventariseerde flora geen 
determineerwerk bestaat waarmee alle 
soorten op naam kunnen worden gebracht.

Euphorbia resinifera in het uiterste westen van de Midden- 
Atlas. Op de achtergrond olijfgaarden en besneeuwde top
pen van de Hoge Atlas.
Foto's van de schrijver, tenzij anders vermeld.



Euphorbia resinifera, bloeiende plant in de Jardins Mossèn Costa i Llobera, Barcelona

Daar komt nu verandering in, met het ver
schijnen van een reeks onder redactie van 
Fennane & Mathez waarin alfabetisch alle 
families worden behandeld en determi- 
neersleutels, korte beschrijvingen en illu
straties van de plantesoorten worden 
gegeven.
Wat is er zoal aan succulenten te zien? Als 
we de halofyten en de geïntroduceerde aga
ven en opuntia’s buiten beschouwing laten, 
kunnen we een aantal oude bekenden 
tegenkomen.
We behandelen in dit overzicht slechts het 
Marokko zoals gedetineerd vóór 1976. De 
betwiste Westelijke Sahara is floristisch 
minder bekend; dit gebied is bovendien 
beperkt toegankelijk.

Wolfsmelkfamilie
De opvallendste vetplanten in Marokko zijn 
ongetwijfeld de euphorbia’s, die plaatselijk 
in geweldige aantallen voorkomen en dan 
het vegetatiebeeld bepalen. Deze Marok

kaanse vertegenwoordigers van dit geslacht 
schijnen de eerste te zijn die de naam Eu
phorbia kregen. We weten dit uit een relaas 
van de Romeinse schrijver Plinius de 
Oudere (23-79 n.C., omgekomen bij de his
torische uitbarsting van de Vesuvius). Het 
verhaal wil dat koningjuba, die leefde van 
50 v.C. tot 23 n.C. en heerste over de vazal
staat Mauretanië (een Romeinse provincie 
die het huidige Marokko en Noordwest- 
Algerije omvatte) de naam Euphorbea gaf 
aan een succulent met medicinale toepas
singen uit het Atlasgebergte. Hij ontleende 
de naam aan zijn kennelijke weldoorvoede 
lijfarts Euphorbos. Of de plant E. resinifera 
dan wel E. officinarum is geweest, valt slechts 
te gissen.

Het meest noordelijk groeit Euphorbia resi
nifera, een soort die vaak in verzamelingen 
wordt aangetroffen. Hij groeit in de 
Midden-Atlas op rotsige hellingen, samen 
met de dwergpalm Chamaerops humilis, maar



Euphorbia resinifera, detail van 
een bloeiende plant

ook met coniferen en eiken. De plant vormt 
enorme zoden, tot enkele meters in door
snee. Dergelijke exemplaren bestaan uit 
honderden vierribbige, blauwgroen 
gekleurde stammetjes. De planten zijn zeer 
eenvormig, altijd met korte stekels. Een 
bloeiende plant biedt een schitterende aan
blik. Plaatselijk is de soort zó talrijk dat 
heuvels op afstand een groenige kleur lij
ken te hebben. E. resinifera is goed tegen de 
kou bestand, want nachtvorst is ter plekke 
geen uitzondering.
Een iets andere groeivorm, groepen van 
langere zuiltjes met meestal acht ribben, 
heeft E. officinarum, waarvan de naam aan 
medicinaal gebruik refereert. Hij groeit 

vooral tussen Kaap Rhir en Agadir en komt 
eveneens in grote aantallen voor. Jacobsen 
(1986) rekent de planten uit deze contreien 
tot var. beaumeriana en vermeldt negen tot 
tien ribben; zoveel heb ik er doorgaans niet 
geteld. Ook heb ik geen exemplaren van 
2 m hoog gezien, wel met tot 70 cm lange 
takken.

Zuidelijk van Agadir treffen we de vijf- tot 
zesribbige Euphorbia echinus aan, die sterk 
op de vorige lijkt, maar meer compacte 
groepen vormt. De geringe verschillen heb
ben al eens geleid tot de combinatie E. offi
cinarum subsp. echinus. In de Anti Atlas 
groeit hij samen met Argania spinosa, een



Euphorbia officinarum

Euphorbia echinus in de Anti Atlas
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endemische boom die enigzins aan de olijf
boom doet denken, maar tot de Sapotaceae 
behoort, een familie van bomen en struiken 
die hoofdzakelijk in de vochtige tropen 
voorkomt. Op vlakke grond bijvoorbeeld in 
de omgeving van Tiznit vormt E. echinus 
dichte bestanden. Dit zijn slechts relictpo- 
pulaties, omdat waar mogelijk vrijwel alle 
geschikte grond tot bouwland is getransfor
meerd.

Een geheel andere euphorbia die bij Safi en 
Kaap Rhir groeit, maar vooral tussen Tiznit 
en Sidi Ifni overheerst, is Euphorbia obtusifo- 
lia. Het is een doornloze, tot 1,5 m hoge 
struik die altijd dicht bij zee groeit. De 
lange, smalle bladeren verschijnen aanvan
kelijk in een rozet, maar later in het groei
seizoen staan ze verspreid over de uitein
den van de takken. De bloeiwijze is scherm- 
vormig vertakt. In december beginnen de 
struiken te bloeien en door de geweldige 
aantallen loont het blijkbaar de moeite om 
hiervan honing te winnen, gezien de bijen
kasten die soms bij het struweel zijn 
geplaatst. Pas in april is er genoeg voor de 
verkoop en ik was te vroeg om de honing te 
kunnen proeven. Ik weet niet of ik daar 
rouwig om moet zijn, want er is wel 
beweerd dat euphorbia-honing een krach
tig purgeermiddel is.
Buiten Marokko treffen we E. obtusifolia op 
de Canarische eilanden aan (Walker & 
Thorburn, 1987). Jacobsen (1986) rekent de 
Marokkaanse planten tot var. regis-jubae 
(naar de eerder genoemde koningjuba), 
maar volgens de zojuist aangehaalde 
auteurs heeft niemand tot dusver bevredi
gend verschillen kunnen aantonen.

Composietenfamilie
De langst in cultuur zijnde kleinia, al in 
1570 in Europa geïntroduceerd, komt uit 
Marokko en is lokaal zeer algemeen, van 
Safi naar het zuiden. Hij is altijd bij eu-



phorbia’s te vinden en heet toepasselijk 
Kleinia anteuphorbium. De groeiplaatsen lig
gen doorgaans lager dan 500 m (Walker & 
Thorburn, 1991), maar bij Tafraoute groeit 
hij op 1000 m hoogte. De struiken worden 
tot 1 m hoog en bestaan uit rolronde takken 
van zo’n 1 cm in doorsnee. De lancetvor
mige bladeren kunnen tot 4 cm lang wor
den en blijven nadat ze zijn verschrompeld 
nog geruime tijd aan de takken. De plant 
bloeit in het najaar met buisvormige, witte, 
zoetgeurende bloemen. Vorm, kleur en 
geur doen vermoeden dat de bloemen 
vooral door nachtvlinders worden bezocht, 
maar een bewijs hiervoor heb ik niet. Het 
zaad is, zoals bij veel composieten gebruike
lijk, van een 'parapluutje’ voorzien, een 
aanpassing aan windverspreiding.
Sommige liefhebbers zullen deze plant her
kennen als behorende tot Senecio. Op de 
verschillen tussen Kleinia en Senecio zal ik 

hier niet verder ingaan, aangezien de mate
rie nogal technisch is.
Interessant is dat een vrijwel identieke 
plant, Kleinia odora, in zuidelijk Arabië 
wordt gevonden. Rowley meent zelfs dat 
beide planten tot dezelfde soort behoren 
en publiceerde al in 1958 de combinatie 
Senecio anteuphorbium var. odorus. Uit het 
gebied tussen beide arealen, de huidige 
Sahara, is een dergelijke plant niet bekend. 
Dit is niet het enige voorbeeld van een 
soort met een dergelijk gesplitst groeige- 
bied, ook Euphorbia balsamifera heeft een 
westelijk en oostelijk verspreidingsgebied, 
waarbij beide populaties eveneens slechts 
in details verschillen. Door de al duizenden 
jaren voortschrijdende ‘Saharisatie’ is het 
grootste deel van noordelijk Afrika voor 
deze planten te droog geworden. Voorbeel
den van geslachten waarvan soorten door 
dezelfde oorzaak gescheiden verspreidings-
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Vormen van Euphorbia echinus met dunne en dikke sten
gels, de laatste doornloos, in de Anti Atlas

gebieden hebben, zijn Aeonium, Ceropegia en 
Dracaena.

Vetplantenfamilie
De aanblik van een sedum doet bij vele vet
plantenliefhebbers het hart misschien niet 
sneller kloppen, maar geïnteresseerden in 

de Crassulaceae vinden in dit geslacht volop 
van hun gading. Een meer ‘exotische’ verte
genwoordiger van de familie is Aeonium 
arboreum. Deze welbekende plant is inheems 
op de Canarische eilanden en in Marokko. 
Op het vasteland van Afrika is hij in het 
wild alleen met zekerheid bekend van de 
kust vlak ten noorden van Safi, groeiend op 
verticale kalksteenkliffen. Op deze stan
dplaats zijn de struikjes moeilijk van dicht
bij te bekijken. De heldergroene bladeren 
die een stomp eind hebben en aan de rand 
zijn gewimperd, vormen een rozet aan het 
uiteinde van elke tak. Bloemen verschijnen 
in een eindstandige gele pluim. De bloei is 
in de winter, gelijktijdig met die van een 
blauwbloeiende Romulea (een aan Crocus 
verwant geslacht), die op het plateau boven 
de kliffen groeit. Aan de voet vinden we 
Euphorbia obtusifolia en Kleinia anteuphor- 
bium.
De bloemen en bladeren van deze planten 
wijken in geringe mate af van die op de 
Canarische eilanden, voor Liu (1989) reden 
genoeg om de Marokkaanse planten als 
zelfstandige soort af te splitsen: Aeonium 
korneliuslemsii. De soort is vroeger ook bij 
Kaap Rhir verzameld, gezien de daarvan 
afkomstige herbariumexemplaren. Recent 
is de plant er echter niet meer aangetroffen.

Zwaarbestekeld exemplaar van 
Euphorbia echinus bij Tiznit
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Euphorbia echinus, 
bloeiwijze en vruchten

Euphorbia obtusifolia en
E. echinus tussen Tzinit en de
Atlantische kust

Euphorbia obtusifolia met 
bezoekende honingbij
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Kleinia anteuphorbium en Euphorbia echinus

Kleinia anteuphorbium, bloeiwijze

Mogelijk komt hij nog wèl voor langs de 
middellandsezeekust, ten noorden van het 
Rifgebergte.

Zijdeplantfamilie
Waren de vorige planten alle gemakkelijk te 
vinden, het zoeken naar de succulente 
asclepiadaceeën is een ander verhaal, 
omdat deze vaak voor een deel onder
gronds groeien en hun bovengrondse delen 
ook nog eens in andere vegetatie schuil 
gaan. Op één na zijn alle vijf soorten ook 
uit andere landen bekend.
Caralluma europaea is verreweg de meest ver
spreide soort en komt vrijwel in het gehele 
land voor, het meest ten noorden van de 
Atlas, maar ook aan de Sahara-zijde hier
van, tussen zeeniveau en zo’n 1000 m. Op 
laatstgenoemde hoogte komt de plant 
samen voor met Narcissus bulbocodium, een 
verrassende associatie!
Ofschoon de soort is beschreven aan de 
hand van planten van het Italiaanse eiland 
Lampedusa, is hij waarschijnlijk het aller
eerst aangetroffen in Marokko, tussen 1790 
en 1793, bij de vriendelijke havenplaats 
Essaouira (destijds Mogador geheten; zie 
Bruyns, 1987). Door zijn omvangrijke 
areaal en het voorkomen in verschillende 
milieus is de plant nogal variabel, van los 
vertakte, tot 60 cm lange planten die steun 
zoeken in andere vegetatie, tot veelstam- 
mige, vrijgroeiende groepen.
Dit heeft geleid tot de publikatie van vele 
variëteiten en vormen, voornamelijk door 
Maire in de jaren dertig en veertig van deze 
eeuw. Ofschoon een aantal van de door 
hem voorgestelde namen bij nader onder
zoek mogelijk geen stand kan houden, zijn 
de uitersten in variatie aanzienlijk (zie de 
foto’s). De vorm van de corona is echter 
uniform en de uiteinden van de buitenste 
coronaslippen zijn altijd karakteristiek geel 
gekleurd.



De kliffen bij Safi, 
groeiplaats van Aeonium arboreum

Aeonium arboreum bij Safi

Landschap bij Aoulouz. 
Hier groeien Caralluma 
auropaea, C. Joannis 
en C. hesperidum



Caralluma europaea, vorm 
met kleine behaarde bloe
men zonder buis zij Aoulouz

De verspreiding van de vegetatief sterk op 
de vorige soort lijkende Caralluma joannis 
toont het omgekeerde beeld; deze is slechts 
van twee dicht bij elkaar liggende groei
plaatsen bekend. Op de meest bekende, bij 
Aoulouz, hangt hij aan steile kalksteenklif
fen en wordt daar wel tot 90 cm lang. De 
bloemen onderscheiden zich vooral van die 
van C. europaea doordat de corolla met don
kergekleurde papillen is bezet en de buiten
ste coronaslippen geen gele punt hebben.

Caralluma burchardii houdt van een hoge 
luchtvochtigheid, want hij is altijd in de 
buurt van de Atlantische kust te vinden, van

Kaap Rhir tot zuidelijk van Sidi Ifni. Hij 
zoekt altijd bescherming in andere planten, 
vooral in Euphorbia echinus en Kleinia 
anteuphorbium. Ook hier is het een vreemde 
gewaarwording om deze vetplanten samen 
te zien met een narcis, ditmaal lijkend op 
Narcissus papyraceus. De corolla is bezet met 
stijve, sneeuwwitte tot groenige doorzich
tige haren, terwijl de corona geheel geel is.

Oorspronkelijk is hij bekend van de Cana- 
rische Eilanden, waar de bloemen een kor
tere steel hebben. Uiteraard heeft de 
variabiliteit van deze soort ook geleid tot 
vele infraspecifieke namen.

Caralluma europaea, vorm 
met grotere, kale bloemen 
met ondiepe buis bij 
Tafraoute



Caralluma joannis (foto Wiebe Bosma)

Twee weinig bekende soorten zijn Caral
luma munbyana en C. hesperidum. De eerste is 
alleen gerapporteerd uit noordelijk 
Marokko, bij Oujda en zuidwestelijk van 
Melilla. Hij is verder bekend uit Algerije en 
Spanje (Bruyns, 1987). De bloem is bruin, 
met smalle corollaslippen, waarvan de ran
den sterk zijn teruggeslagen.

C. hesperidum bestrijkt een groter gebied van 
de Middellandse-zeekust tot zuidelijk van 
Sidi Ifni, maar is in tegenstelling tot C. euro- 
paea nog niet uit het binnenland bekend. 
Deze caralluma heeft andere takken dan de 
vorige soorten, onduidelijke vierribbig en 
bezet met spitse tuberkels die uitlopen in 
een puntig blad. De driehoekige corolla
slippen lijken aan de binnenzijde fluweel
achtig en zijn bruin- tot roodachtig paars. 
Gilbert (1990) plaatst de plant in het genus 
Parhycymbium en wel bij P. decaisneanum, in 
zijn opvatting voorkomend van de Atlanti
sche kust tot in Soedan.

De beste tijd
De volgende gegevens zijn voor hen die het 
allemaal wel eens met eigen ogen willen 
aanschouwen. Door de grote topografische 
variatie wisselt het klimaat van streek tot 
streek. Regen valt gewoonlijk tussen 
november en april, nog het meest in de 
kustgebieden en vooral op de westhellingen 
van de Midden en Hoge Atlas (800-1000 
mm). Tijdens hartje winter kunnen de 
bergpassen in laatstgenoemd gebergte van
wege sneeuw gesloten zijn. In het oosten 
valt erg weinig regen (tot 200 mm).
In de winter is het in het laagland overdag 
aangenaam warm (tot 30 °C) en ’s nachts

Caralluma burchardii, 
groeiend in 
Euphorbia echinus
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koel. In de bergen kan het dan zeer koud 
worden, ’s Zomers wordt het in het binnen
land extreem warm (tot 45 °C; ’s nachts niet 
onder 20 °C), maar in de kuststreken zijn 
de temperaturen minder hoog.
Het voorafgaande, gecombineerd met de 
bloeitijd van de meeste planten, geeft aan 
dat de periode van late herfst tot voorjaar 
voor een bezoek het beste is. Het meest stra
tegisch voor het zien van vetplanten zit men 
in Agadir, overigens als hèt centrum voor 
strandtoerisme weinig karakteristiek voor 
het land. Gedetailleerde informatie over 
onderdak, vervoer en dergelijke is te vinden 
in reisgidsen.
Een introductie in de natuurlijke historie is 
geschreven door Loode (1991). Hij geeft 
tevens een lijst met literatuur voor de 
natuurreiziger.

Minpunten?
Bezoekers dienen er rekening mee te hou
den dat Marokko een betrekkelijk dicht 
bevolkt land is, ofschoon de cijfers sugge- 

ren dat het wel meevalt: zo’n 24 miljoen 
inwoners - waarvan ruim de helft onder de 
20 jaar - op een oppervlak 6,5 maal zo groot 
als de Benelux. Dit houdt in dat natuurbe
leving meestal geen individuele aangele
genheid is; vaak komen kinderen 
schijnbaar vanuit het niets vragen om 
snoep, nog vaker om geld.
In enkele grote steden wordt men gegaran
deerd lastiggevallen door (zeer) opdringe
rige ‘gidsen’, Marrakech is in dit opzicht 
berucht! Als men dergelijke plaatsen wil 
zien, kan men het beste een gids nemen, al 
is het alleen om het moeten aanhoren van 
allerlei beledigingen te ontlopen. Als men 
hier niet tegen kan, is het beter om derge
lijke plaatsen te mijden. Een waarschuwing 
van andere aard betreft het meenemen van 
planten: alle succulente euphorbia’s worden 
vermeld in de Bijlagen van CITES, hetgeen 
betekent dat een vergunning nodig is om 
deze in en uit te voeren (zaad mag wèl). 
Indien men dit feit negeert, riskeert men 
niet alleen inbeslagname van het planten-

In de Hoge Atlas



De ommuurde 
stad Essaouira

materiaal, maar bovendien een forse boete! 
Het is overigens niet nodig om de vakantie- 
vreugde op dergelijke manier te bederven, 
want veel van de hier genoemde planten 
zijn voor weinig geld in het kwekerssorti- 
ment te vinden.

36, The Riding, Woking, Surrey GU21 5TA, 
Engeland
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Caralluma europaea voor het 
eerst naar West-Europa kwam, 
nu een vogelreservaat



WAT IS CULLMANNIA VIPERINA?
Ton Pullen

Het is begrijpelijk dat de heer Cullmann 

er trots op was dat een plant zijn naam 

draagt. Deze naam zal echter alleen nog 

maar op de synoniemenlijsten prijken, 

aangezien dit 'geslacht' in de ogen der 

taxonomen geen genade kent.

Al weer enige tijd geleden, in 1976, ver
scheen de Nederlandse vertaling van Dr. W. 
Cullmanns boek ‘Kakteen’ onder de weinig 
verrassende titel ‘Cactussen’. „Een (voor die 
tijd) goed boek met nogal wat gebreken”, 
aldus Frans Noltee in zijn recensie in Suc
culenta (1977).
Op kleurafbeelding 9 in dat boek stond een 
plant afgebeeld onder de naam Cullmannia 
viperina. Na het zien van die foto en het 
lezen van de bijbehorende beschrijving heb 
ik jarenlang geprobeerd zaden of stekken 
van die soort te pakken te krijgen. Pas in 
1984 had ik geluk: van twee cactusvrienden 
ontving ik een stek. Beide stekken werden 
geënt en groeiden in het begin uitstekend. 
De grootste van de twee bloeide in de 
zomer van 1985. Tot mijn spijt gebeurde dat 
tijdens de vakantie, zodat bestuderen en 
fotograferen van de bloem onmogelijk was. 
Bij thuiskomst vond ik slechts de inge
droogde bloemresten. Gelukkig bloeide de 

plant weer in 1986 en toen kon ik bijgaande 
foto maken.

Taxonomie
Bij het doorzoeken van de literatuur kwa
men er twijfels. Is Cullmannia viperina een 
goede soort en is de naamgeving wel juist? 
Cullmannia is in 1956 als geslacht beschre
ven door ene Prof. Concetto Distefano, die 
tevens de nieuwe combinatie C. viperina 
(Weber)Distefano voorstelde. Pogingen om 
de tekst van de nieuwbeschrijving te pakken 
te krijgen via de bibliotheek van de Deut
sche Kakteen Gesellschaft bleven zonder 
resultaat: brieven worden eenvoudig niet 
beantwoord (schijnt vaker voor te komen). 
Enige rechtvaardiging voor het opstellen 
van een nieuw geslacht voor deze soort, 
anders dan een leuke gelegenheid voor 
Cullmann om zijn naam vereeuwigd te 
zien, vermag ik niet te bedenken.
Cullmann zelf merkt in de tekst van zijn 
boek op, dat de plaats van dit geslacht in de 
systematiek van de Cactaceae niet duidelijk 
is. Hij zegt dat Cullmannia systematisch 
dicht bij Peniocereus schijnt te staan, maar in 
geen geval tot Wilcoxia behoort. Ook voor 
deze bewering draagt hij geen bewijzen aan. 
Voorts spreekt hij van ’s nachts verschij
nende rode bloemen. C. viperina zou dus 
een nachtbloeier zijn. De vindplaats, die 
wordt opgegeven is Mexico, tussen Tehua- 
can en Zapotitlan.
In Backeberg’s Kakteenlexicon (1976) vindt 
men onder Cullmannia slechts een verwij
zing naar Wilcoxia Br.&R. Terug naar de 
bron derhalve. In 1904 wordt Cereus vipe
rinus door Weber beschreven. Britton & 
Rosé stellen in 1909 hun geslacht Wilcoxia 
voor met als typeplant Echinocereusposelgeri 
Lemaire.



Zij brengen in 1913 vier soorten in het 
nieuwe geslacht Wilcoxia onder. Behalve 
W. poselgeri zijn dat W. viperina (!), W. striata 
en W. papillosa.
Het type-exemplaar van W. viperina werd 
door Diguet verzameld op de typevind- 
plaats bij Zapotitlan. Het bevindt zich in 
het herbarium van het museum in Parijs, 
waar Rosé het in 1912 onderzocht. 
„Wij nemen het op in het geslacht Wil
coxia, maar weten niets af van de kenmer
ken van de wortels, die knolvormig zijn bij 
de andere soorten” aldus Britton & Rosé. 
Zij beelden wel een stukje van een stam
metje af.
Buxbaum rekent deze plant tot het geslacht 
Peniocereus. In 1976 wordt door hem de 
nieuwe combinatie Peniocereus viperinus 
(Web.)Buxbaum gepubliceerd. Ook in som
mige catalogi komt men de naam Penioce
reus viperinus tegen.
Taylor heeft in zijn boek The genus Echino- 
cereus alle wilcoxia’s ondergebracht in het 
geslacht Echinocereus. W. viperina heeft hij 
daarbij niet meegenomen. Men mag daarin 
wellicht een vingerwijzing zien, dat ook hij 
deze plant geen Wilcoxia vindt.
Over nachtbloemen wordt nergens (meer) 
gerept. Volgens mijn waarneming zijn het 
gewoon dagbloeiers. Ook een ander voor 
Wilcoxia karakteristiek kenmerk, namelijk 

de groene stempels, ontbreken bij deze 
soort.
Door Hunt (1992) is voorgesteld het 
geslacht Wilcoxia op te heffen, dit in navol
ging van Taylor. De meeste wilcoxia’s gaan 
naar Echinocereus, W. viperina wordt Penioce
reus viperinus. Voorlopig lijkt mij daarmede 
een einde gekomen te zijn aan de discussie. 
Tot iemand ook dat weer wegredeneert...

Peniocereus viperinus (Web.)Buxb. 1976
Syn.: Cereus viperinus Web. 1904 
Wilcoxia viperina (Web.)Br.& R. 1913 
Cullmannia viperina (Web.)Distef. 1956

Beschrijving
De beschrijving, zoals die door Backeberg 
werd gegeven, luidt als volgt.
Lichaam bossig vertakt, tot 2 m hoog. Tak
ken houtig van onderen, tot 2 cm diameter, 
fluwelig behaard, grijs-olijfgroen.
Ribben 8-10, areolen 1-2 cm van elkaar, 
weinig viltig. Randdoorns 8-9, 3-5 mm 
lang, dun, met verdikte basis, zijdelings 
stralend en aangedrukt, zwart. Midden- 
doorns 3-4 (of minder), zeer kort, conisch, 
basis sterk verdikt, meestal afstaand, zwart, 
later afvallend.
Bloem tot 6 cm lang, petalen licht gewim- 
perd, rood. Bloembuis met grijze wol en 
dunne doorns. Vrucht rond, rood.

Peniocereus viperinus 
(Web.)Buxb.
Foto van de schrijver



Het afgebeelde exemplaar heeft takken van 
maximaal 12 mm dik, olijfgroen, soms 
paars aangelopen. Er zijn 7-8 ribben, de 
areolen staan 1 cm van elkaar, de ongeveer 
8 randdoorns zijn eerst zwart, later grijs. Er 
is 1 middendoorn, die zwart is en later 
afvalt. De bloem komt overeen met de 
beschrijving.

Cultuur
Beide exemplaren heb ik enkele jaren als 
geënte planten in de verzameling gehad. De 
laatste jaren zijn er regelmatig zaden van 
‘ Wilcoxia viperina' te koop. Het opkweken 
van jonge planten is niet moeilijk. Zaailin
gen vormen een duidelijk verdikte wortel. 
Naar mijn ondervinding moeten de jonge 
planten na de eerste paar maanden niet al 
te nat staan.
Men moet deze planten ook niet al te koud 
overwinteren. Om bossige planten in plaats 
van lange slierten te kweken, kan men de 
planten een aantal keren afsnijden. De 
afgesneden toppen laten zich vrij gemakke
lijk op de gangbare onderstammen enten. 
Dat kan gebeuren door een stukje van een 
stammetje schuin af te snijden en met het 
snijvlak te bevestigen op de vaatbundelring 
van de onderstam. Een tweede manier van 
enten van wilcoxia’s bestaat hieruit, dat 
men een stukje stam van ongeveer 2 cm 
overlangs doormidden klieft en beide helf
ten naast elkaar plat op het snijvlak van een 
afgesneden, niet te dunne onderstam 
bevestigt. Het fixeren kan gebeuren met 
reepjes uit een panty geknipt elastisch weef
sel. Een derde manier is het wigvormig aan
punten van een stukje van de wilcoxia en 
het bevestigen van dit entje in een V-vormig 
gesneden spleet van de onderstam.

Literatuur
Backeberg, C. - Das Kakteenlexikon 110 1976)
Britton, N.L. &J.N. Rose - Contr. U.S. Nat. Herb. 
12:434 (1909)
Britton, N.L. &J.N. Rosé - Contr. U.S. Nat. Herb. 
16:242(1913)
Buxbaum, F. - in: Krainz, die Kakteen Afl. 62 C II 
a (1976)
Cullmann, W. - Cactussen - Thieme Zutphen 
(1976)
Hunt, D. - Cactaceae Checklist - Bot. Gardens,
Kew (1992)
Noltee, F. - Succulenta 56(1):25 (1977).
Taylor, N.P. - The genus Echinocereus - Colling- 
ridge I Kew (1985)
Weber, F.A.C. - in: Gosselin, Buil. Mus. Hist. Nat.
Paris 10:385 (1904)

Pr. Beatrixlaan 10, 4711 KG Nieuwleusen



BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE (1)

Over plagen op cultuurgewassen is door 

deskundigen reeds veel geschreven. Veel 

hiervan is echter verspreid over een aan

tal boeken en tijdschriften. Daarom 

wordt hier een overzicht gegeven.

Bestrijdingsmiddelen
Voordat de diverse aantastingen waardoor 
succulenten kunnen worden getroffen de 
revue passeren, moeten enkele waarschu
wingen bij het gebruik van bestrijdings
middelen worden gegeven.
- Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

waarop een doodskop staat afgebeeld, is 
verboden.

- Gebruik geen middelen die niet afbreek
baar zijn. Deze hopen zich op in het plan- 
telichaam en komen op den duur in het 
milieu en mogelijk in onze voedselketen 
terecht. Het betreft hier bijvoorbeeld de 
gechloreerde koolwaterstoffen zoals DDT 
en lindaan.

- Bestrijdingsmiddelen die van een 
Andreaskruis zijn voorzien (een X op een 
oranje ondergrond) mogen wel worden 
gebruikt, mits de gebruiksaanwijzing 
strikt in acht wordt genomen. Deze mid-

Piet Giepmans en Theo Heijnsdijk

delen zijn voorhanden bij tuincentra en 
bij de Boerenbond.

In de literatuur wordt vaak de term sys- 
teemgif of systemisch insekticide genoemd. 
Hiermee worden middelen bedoeld die via 
de wortels door de plant worden opgeno
men en de hele plant giftig maken, althans 
voor zuigende en vretende insekten. Een
maal in de plant opgenomen, wordt het 
middel vrij snel afgebroken. Een welhaast 
ideaal middel dus, dat echter in Nederland 
en België niet zo gemakkelijk is te krijgen. 
In Engeland zeer bekend is Murphy’s syste- 
mic Insecticide (met Andreaskruis), dat 
gewoon bij Woolworth (zeg maar de 
Engelse Hema) verkrijgbaar is. De werk
zame stof in dit middel is dimethoaat. 
Voorwaarde bij de toediening van zo’n sys- 
teemgif is natuurlijk wel dat de plant ook in 
staat moet zijn het middel op te nemen. Het 
is dus zinloos dit te proberen bij een plant 
die van de wortel is, tijdens de winterrust of 
bij een reeds op sterven na dode plant.

Preventie
Veel beginnende succulentenkwekers stop
pen na vrij korte tijd gedesillusioneerd met 
de hobby omdat de planten zodanig en in 
zulke groten getale door ongedierte zijn 
aangetast dat de lust in het kweken als 
sneeuw voor de zon verdwijnt. Van alle kan
ten zijn de planten en daarmee het onge
dierte (vooral wortelluis en wolluis) de 
verzameling binnengehaald: van medelief- 
hebbers, commerciële kwekers, beurzen, 
markten, supermarkten en tuincentra. 
Vooral planten uit de handel zijn vaak ver
geven van de wortelluis. Als zo’n plant zon
der meer in de verzameling wordt gezet, is 
er al snel geen houden meer aan.
Zoals bij alle onaangename dingen in het
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leven geldt ook hier: voorkomen is beter 
dan genezen. Het eerste gebod van de suc
culentenliefhebber zou moeten zijn: ver
trouw geen enkele bron, ook de meest 
gerenommeerde kweker niet. Zet een pas 
verworven plant nooit en te nimmer zon
der meer in de verzameling, bekijk al voor 
de aanschaf de plant goed aan alle kanten. 
Het spreekt vanzelf dat de plant er gezond 
en krachtig uit moet zien. Om dit te beoor
delen, is overigens wel enige ervaring 
nodig. Verder is duidelijk dat de plant geen 
beschadigingen of aangetaste plekken 
behoort te vertonen. Vergeet hierbij vooral 
het groeipunt in de schedel niet. Een 
bruine verkleuring duidt op de aanwezig
heid van spint. Ook na een adequate 
bestrijding zal deze de plant nog vele jaren 
ontsieren.
Een enkele wolluis hoeft niet eens een 
bezwaar te zijn. Met een puntig stokje 
(cocktailprikker of tandenstoker) is hij sim
pel te verdelgen (waarbij vooral ook even
tueel spinsel moet worden verwijderd). 
Onopgemerkt kan deze wolluis zich in een 
enkel seizoen al tot gigantische aantallen 
hebben vermenigvuldigd.
Met de huidige plastic potjes is het ook vrij 
simpel om de plant nog voor de koop even 
uit de pot te schudden en de wortels te in
specteren op aanwezigheid van wortelluis 
(vaak zeer goed aan de binnenkant van de 
pot te zien door een blauwwitte aanslag). 
Indien deze zich inderdaad verraadt, denk 
dan nog eens goed na of u deze plant echt 
wel zo graag wilt hebben.
Mochten zich aan de wortels bolvormige 
verdikkingen bevinden (tot de grootte van 
een doperwt), heeft de plant van aaltjes te 
lijden. Koop zo’n plant beslist niet en waar
schuw de eigenaar.
Als u bent overgegaan tot aanschaf van een 
gezond uitziende plant, zet hem dan toch 
niet zomaar tussen de andere planten. Het 
verstandigst is om de plant enige maanden 

afgezonderd te houden om hem daarna 
nogmaals uitgebreid te onderzoeken. Het 
mag overdreven lijken, maar enige conse
quentie in deze kan u voor zeer veel onheil 
behoeden. Pas als de plant goed door deze 
observatieperiode, zeg maar quarantaine, is 
gekomen, kan hij een definitief plaatsje in 
de verzameling krijgen.

Ter voorkoming van ziekten en plagen die
nen nog enige andere regels in acht te wor
den genomen. Werk altijd zo hygiënisch 
mogelijk. Zonder zieke planten af, ruim 
dode planten meteen op. Gooi afval, uitge
bloeide bloemen en dergelijke meteen in de 
afvalbak en leeg die geregeld, zodat het 
materiaal niet blijft liggen schimmelen of 
rotten.
Gebruik altijd verse aarde voor het verpot
ten. Gebruik aarde nooit een tweede keer, 
maar gooi de gebruikte aarde weg (in de 
afvalbak en nooit op de composthoop). 
Maak gebruikte potten goed schoon en zet 
ze ter ontsmetting enige tijd in soda- of 
bleekwateroplossing (pas wel zeer goed op 
voor spatten op kleding, deze zijn niet meer 
te verwijderen).
Van het grootste belang is ook de kweek- 
wijze. Hard gekweekte planten, dat wil zeg
gen planten die niet te veel water en vooral 
niet te veel voeding krijgen, hebben een 
veel grotere weerstand tegen allerlei ziekten 
dan verwende, verwekelijkte planten. Zorg 
altijd voor voldoende frisse lucht, vooral 
ook ’s winters. Zorg dat planten die de win- 
terrust ingaan tijdig met de groei stoppen 
en worden afgehard, dat wil zeggen dat de 
planten gewend raken aan lage tempera
tuur en weinig water.
Aangezien aan zaden vrijwel altijd nog spo
ren van het vruchtvlees kleven, die onder 
vochtige omstandigheden gaan rotten of 
schimmelen, dient zaad voor het zaaien 
altijd te worden ontsmet. Zie hiervoor een 
van de vele zaaihandleidingen.
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Op voorstel van de afdeling Zeeland werd de 
heer P. Dekker tot lid van verdienste benoemd. 
Alle medewerkers aan de Floriade 1992 werden 
bijzonder voor hun inspanningen bedankt, waar
bij bij acclamatie de heren H. Bussers en J. van 
Tilborg eveneens tot lid van verdienste werden 
benoemd.
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Er vonden in het verslagjaar verschillende 
bestuursmutaties plaats. Niet meer herkiesbaar 
nam Wim Alsemgeest afscheid. Na het uitdienen 
van één termijn bedankten Rob de Groot en 
John de Wael. Wegéns tijdgebrek moest John 
Jagerszky bedanken. Niet alle leden konden wor
den vervangen. De propagandataak van Wim 
werd overgenomen door Peter Knippels en Rob 
droeg het secretariaat over aan Joop van Alten. 
Helaas kon de algemene ledenvergadering niet 
het unanieme besluit nemen, Mevr. Joop Smit 
Reesink als tweede secretaris te benoemen en 
verricht zij tot op heden zonder mandaat een 
niet onbelangrijke taak. Een opvolger voor John 
de Wael werd niet gevonden en naar het zich laat 
aanzien, zal de contactfunctie met België voorlo
pig niet worden ingevuld. De bestuurstaken wer
den opgeschoond. Dit wil zeggen, dat voor elke 
functie de taken duidelijk zijn afgebakend, zodat 
bestuursleden kunnen worden aangesproken.

1992 werd het jaar van de Floriade. Particulieren, 
afdelingen, een sponsor en het Prins Bernhard- 
fonds brachten geld bijeen, waarmee een grote 
succulentenkas kon worden opgezet. Vele leden 
verrichten een grote hoeveelheid werk bij de 
opbouw, bemanning en afbraak van de stand. 
Honderdduizenden bezoekers aanschouwden 
een wonderschoon geheel. De stand werd met 2 
gouden medailles bekroond, een voor de succu
lenten in succulentenkas en een voor de educa
tieve waarde. De Floriade werkgroep gaf er de 
voorkeur aan, in plaats van het bestuur, alle 
medewerkers te bedanken en hun een blijvende 
herinnering te geven. De toegekende prijzen 
waren eind 1992 nog niet beschikbaar voor de 
door het bestuur gewenste bestemmingen.
Vermeld dient te worden, dat een lid, die verder 
onbekend wenst te blijven, garant stond voor een 
belangrijk stuk van het financiële risico.

Met de financiën gaat het goed. Om een betere 
contributiebetaling voor de Duitse leden te 
bevorderen, werd een rekening in Aken geopend. 
Ten behoeve van de Belgische leden werd een 
betalingsmogelijkheid met Belgische acceptgiro’s 
geregeld. Het bestuur wil, met het oog op de 
gezonde financiële positie, geld uittrekken voor 
steun aan afdelingen en zal de algemene leden
vergadering te zijner tijd voorstellen, de handlei
ding weer gratis te gaan verstrekken.

Het Samenwerkingsverband van Vlaamse en 
Nederlandse Cactusverenigingen (SVNC) boekte 
weinig vooruitgang. De kalender 1993 kwam 
gereed en is goed. Zij wordt in Nederland voor 
kostprijs aangeboden. De afwikkeling van de, 
voor deze kalender ingediende, dia’s is ronduit 

chaotisch. De uitgave van een handleiding, als 
aanloop naar meer samenwerking op publicitair 
gebied, is mislukt. Nadat op 23 oktober een prin
cipeovereenkomst was bereikt, blijkt later, dat 
men in België opnieuw wil beginnen. Succulenta 
gaat de handleiding, na een jaar onnodige ver
traging, nu zelf uitgeven.

Het tweemaandelijks uitgeven van ons tijdschrift 
SUCCULENTA heeft duidelijk tot verbeteringen 
geleid. Het te late verschijnen van het tijdschrift 
blijkt een bron van irritatie, waarna een grondig 
onderzoek werd ingesteld. De problemen, die 
reeds jaren bestonden, komen bij een tweemaan
delijkse uitgave duidelijker naar voren. Daarbo
ven schept de tweemaandelijkse frequentie 
gewenningsproblemen. Veel is reeds opgelost, de 
laatste problemen hoopt het bestuur in 1993 op 
te ruimen.
Van de in 1992 genomen maatregelen vermelden 
wij: intensivering contacten met redactie en 
drukkerij; secretariële assistentie van de redactie; 
regels voor het schrijven in Succulenta; instelling 
schrijversprijs; opschonen ruilabbonnementen; 
voor 1993 verzwaren van de papierkwaliteit en de 
mogelijkheid tot kleurendruk voor alle pagina’s. 
De invoering van de IOS standaard voor de 
naamgeving heeft de (wereldwijde) problemen 
met de naamgeving nog eens benadrukt. Succu
lenta zal thans niet overgaan tot het invoeren van 
een schrijversloon.

In verband met het 75 jarigjubileum in 1994 
wordt in mei besloten tot de instelling van een 
werkgroep. Het lukt niet, om reeds op de najaars
vergadering met plannen te komen. De werk
groep komt nu met een concreet plan op de 
voorjaars-vergadering 1993.

Het bestuur heeft zich voorgenomen, de contac
ten met de afdelingen te intensiveren. Voor het 
bezoeken van afdelingsvergaderingen zal een 
rooster worden opgesteld. Voorzover van 
toepassing, zal tevens tijdens deze bezoeken aan
dacht worden besteed aan het verschijnsel dona- 
teurleden. Het bestuur beraad zich, hoe de 
afdelingen te steunen bij het volgen van de statu
ten en derhalve de afbouw van het aantal dona- 
teurleden.

Een verzoek om het in Succulenta verschenen 
serie over Matucana in boekvorm uit te geven, 
wordt door het bestuur afgewezen. Een Instelling 
tweedehands boeken wordt geïnitialiseerd.

Het opstellen van een beleidsplan "SUCCU
LENTA 2000” komt slecht van de grond. Ook 
hier wordt de najaarsvergadering 1992 niet



gehaald. Presentatie vindt nu op de voorjaarsver
gadering 1993 plaats.

Korrespondentiekaarten worden vervaardigd. 
Alsnog wordt besloten, de voorgenomen prijs 
van f 9, = per 6 stuks terug te brengen tot f 6, = .

Naar het gebruik van de INFO gids wordt een 
enquête gehouden. Op grond hiervan wordt 
besloten, dat de onderdelen persbericht - propa
ganda en persadressen zullen vervallen. De gids 
zal in 1993 nog eenmaal volledig verschijnen en 
dan, als losbladig systeem, worden bijgewerkt.

Het huishoudelijk reglement zal worden gewij
zigd op het punt van agenda en instellingen. De 
voorstellen hiertoe worden op de voorjaarsverga
dering 1993 gepresenteerd.

BESTUURSSAMENSTELLING:
M.J. van Eijsden 
E. van Die
F.A.P. van Tricht
B.B. Krijnen 
PJ.M. Knippels 
J. van Alten

sinds 11.04.1987
sinds 01.06.1988
sinds 27.10.1990
sinds 13.04.1991
sinds 11.04.1992
sinds 11.04.1992

DE AFDELINGEN

Dit gedeelte van het verslag is gebaseerd op de 
ontvangen berichten van de navolgende afdelin 
gen: 
Amsterdam 
Drenthe

’s Gravenhage 
Hoekse Waard 
N/M Limburg 
IJsselstreek 
Zwolle 

Arnhem 
Gooi & 
Eemland 
Groningen 
Kennemerland 
Tilburg 
Zaanstreek

Delfzijl 
Gouda

Haarlem
Nijmegen 
West Brabant 
Zeeland

van de overige afdelingen werd (nog) geen ver
slag ontvangen. Voor zover nodig worden deze 
afdelingen verzocht, dit alsnog in te zenden.

De afdelingen vergaderden gemiddeld 10,5 maal 
per jaar. 2,85 maal nodigden zij een spreker van 
buiten de afdeling uit. De meest gevraagde spre
kers waren H. de Looze en W. Alsemgeest.
De vergaderingen werden bezocht door 51,1 % 
van de afdelingsleden. De afdelingen Groningen, 
Kennemerland, West Brabant en de Zaanstreek 
moesten wisselen van vergaderplaats.
53 % van de afdelingen organiseerde een 
succulentenbeurs/tentoonstelling en 16 % orga
niseerde een open dag. Ook werd eenmaal een 
marktstand gehuurd ten behoeve van propa
ganda doeleinden.

Negen van deze afdelingen (47%) geven een 
eigen periodiek uit, dat minimaal 2 en maximaal 
12 maal per jaar verschijnt. De contributie van 
deze afdelingen was f 1,62 per jaar hoger dan de 
afdelingen zonder periodiek. De gemiddelde 
contributie bedroeg f 20,15.
Acht afdelingen teerden in op hun financiële 
reserves en vijf afdelingen boekten een over
schot. De stand van de afdelingskas varieerde 
sterk tussen minder dan f 100, = en meer dan f 
9000, =
Het belangrijkste exursiedoel was de Floriade, 
hoewel toch te veel afdelingen verstek lieten 
gaan! Regionaal werd door de betrokken afdelin
gen medewerking verleend aan de volgende eve
nementen:

Tuinbeurs Rijnhal Arnhem 
Najaarsplantenbeurs Hortus Haren 
Geraniummarkt Numansdorp 
Cactustentoonstelling Bot. Tuin d’n Hof, Over
loon

Al met al een behoorlijke activiteit, waarvoor vele 
leden en afdelingsbestuurders zich de nodige 
inspanning hebben getroost. Een dankwoord 
aan hen is hier op zijn plaats.

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK

In het verslagjaar 1992 werd door 55 leden 
gebruik gemaakt van de bibliotheek. Dit betekent 
een toename van 20 t.o.v. 1991. Hieronder waren 
21 leden, welke voor het eerst gebruik maakten 
van de bibliotheek, wat een toename van 13 
inhoudt.
In het totaal werden 85 pakjes (+ 30) met boeken 
en tijdschriften verstuurd. Het totaal aantal uit
geleende boeken en tijdschriften bedroeg onge
veer 175, hetgeen 25 meer is dan in 1991.
Wat betreft fotokopieën werden er voor 3 ver
schillende leden 60 fotokopieën gemaakt uit 10 
verschillende boeken of tijdschriften. Dit bete
kent een duidelijke achteruitgang.
In 1992 werd het aantal boeken en tijdschriften 
weliswaar uitgebreid, echter hoofdzakelijk door 
een voortdurend tijdgebrek veel minder dan in 
andere jaren mogelijk was.
In 1992 werd de catalogus van de bibliotheek op 
diskette steeds volledig bijgewerkt.
Ook in 1992 is er helaas een aantal lezers, welke 
de door hen geleende boeken aanzienlijk langer 
in hun bezit houden dan de bedoeling is. (Eén 
maand). Met toestemming van ondergetekende is 
er voor een bijzondere situatie altijd de mogelijk
heid om een langere periode overeen te komen. 
De situatie is zelfs zo, dat door het niet terugstu
ren van boeken en/of tijdschriften, er enkele als 
verloren gegaan moeten worden beschouwd.
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Mededelingen & Verenigingsnieuws

In GOUDA heeft mevrouw Maas wegens tijdge
brek haar functie als secretaris moeten neerleg
gen. De nieuwe secretaris is geworden de heer J. 
Schouten, van Heuven Goedhartstraat 36, 2811 
BX Reeuwijk; tel. 01829-3029.

Op verzoek van de afdeling Gouda zal het 
bestuur contact opnemen met het de CITES 
bureau van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbehoud en Visserij. Zodra er nieuws is, 
zullen wij u informeren.

De oproep naar voedingsoplossingen voor lava 
substraat heeft door de late verschijning van het 
februarinummer nog weinig reacties opgeleverd. 
In ieder geval is de voedingsoplossing volgens 
het recept van Hans Wortel te leveren door: 
Mevr.J. v/d Ven-Jongekrijg, Kruisstraat 80 te 
5373 BC Herpen; tel 08867-2776. Deze voedings
oplossing, die per 10 liter geleverd wordt, kost 
f 5, = per liter en dient tenminste een week voor 
het afhalen te worden besteld.
Ook de afdeling Noord en Midden Limburg 
waagt zich op deze markt.
De voedingsoplossing wordt vervaardigd volgens 
het recept Hovens. Bel voor informatie 
077-510502.

Instellingen
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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.
Er zijn op dit moment verkrijgbaar;
- "Wat betekent die naam” een verklarend woor

denboek van nagenoeg alle voorkomende 
Latijnse namen in het cactus- en vetplanten- 
gebeuren, een "must” dus, prijs f 15,50/ Bfrs 
310.

- Handleiding voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten, prijs f 6,-/Bfrs 120.

- Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs 
ƒ 7,70/Bfrs 300.

Verenigingsartikelen:
- de bewaarband voor het tijdschrift (1 jaargang) 

ƒ 18,-/ Bfrs 360 (vanaf 2 banden ƒ 16 Bfrs 320 
per stuk)

In het vorige nummer maakten wij melding van 
het instellen van een schrijversprijs, ”DE GOU
DEN PEN”. Wat verwachten wij hiervan? Nee 
natuurlijk niet, dat een ieder onmiddellijk achter 
zijn schrijftafel of computer gaat zitten en een 
poging waagt, een van de buitengewoon aantrek
kelijke prijzen in de wacht te slepen. Wat dan 
wel?
Door het verzoek, genomineerde artikelen te 
jureren, hopen we op meer aandacht voor de 
artikelen. Niet alleen in de zin van ”Heb ik wel 
wat- of niets aan”, maar ook aandacht voor het 
verhaal en de wijze, waarop de schrijver dit ver
telt. Om elk nummer weer iets goeds voorgezet te 
krijgen, moet er zo nu en dan een blijk van waar
dering worden gegeven. En hoewel ze het er niet 
voor doen, wie is nu ongevoelig voor een tien 
met een griffel ofwel een gouden pen?
Daarnaast weetje maar nooit of je met deze ogen 
kijkende, je geen belangrijke informatie, goed 
verhaal of kostelijk voorval te binnen schiet, 
waard om geschreven te worden. En dan boven
dien te beseffen, dat het schrijven weliswaar een 
kunst is, maar door iedereen kan worden bedre
ven. Succulentisten doen het dus in Succulenta. 
Dan zijn bovendien bestuur en redactie, waar zij 
wezen willen. Alvast bedankt!

AMSTERDAM heeft weer een volledig bestuur. 
Tot secretaris werd benoemd de heer Ruud Trop- 
per, Achterberglaan 49, 1422 CW Uithoorn; tel 
02975-61959.

- de verenigingsspeld. Deze is als steekspeld ver
krijgbaar, prijs ƒ 4,-/ Bfrs 80.

- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs 
ƒ 6,— afgehaald/ƒ 7,— per post.

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.

Gebruikte boeken en tijdschriften

TE KOOP GEVRAAGD; 2e hands boeken en tijd
schriften over succulenten voor verkoop op de 
najaarsvergadering van 1993. Dit om de najaars
vergadering extra attractief te maken.
Het aangeboden materiaal wordt tegen dezelfde 
prijs verkocht. Ook Succulenta’s van vóór 1960 
zijn welkom.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouders- 
laan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-1083.



Afdelingsnieuws

Mocht de door U gezochte afdeling niet zijn ver
meld of de gegevens door de beperkte ruimte 
niet voldoende, raadpleeg dan de desbetreffende 
secretaris. Adressen en telefoonnummers vindt 
U in het oktobernummer.

Afd. Achterhoek.
8apr. Plant van de maand: Paas-

cactus; voorbereiding tentoon
stelling

13 mei Plant van de maand: Mammil
laria zeilmanniana; laatste 
loodjes tentoonstelling en dia’s

10 jun. Plant van de maand: Rebutia 
heliosa: Nabespreking ten
toonstelling en dia’s.
Plaats: E.N.O. gebouw Groe- 
nlo. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Amsterdam.
16apr Thema: bestuiving en zaaddo

zen
18 jun. Dia’s uit eigen verzameling. 

Plaats: Hfdgebouw v.d. Hortus 
Plantage Middenlaan 2a 
Amsterdam. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Arnhem
8 apr. Grote voorjaarsverloting
1 mei kasbezoek J. Smit, B. Tanzer - 

Bennekom.
13 mei Wedstrijd

Plantennaamgeving-dia’s 
eigen leden.

22 mei kasbezoek fam. Venema - 
Beekbergen.

26 mei Reisje naar 3 kwekers in Duits
land.

5 juni kasbezoek E. van Die, C. Visser 
- Lunteren.

10 juni Plantenkeuring, demonstratie 
zaaien, enten.

19 juni kasbezoek J. Boom in Velp. 
Plaats: achter het pand Flora- 
laan 18, Wageningen. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België.
30 apr. Dialezing door C. Grootschol- 

ten over Haworthia’s
28 mei Dialezing door G. Linssen over 

Astrophytum’s.
25 jun. Dialezing door J. Essers over 

Tephrocactussen en kleine 
opuntia’s.
Plaats: Hoger Rijksinstituut 
voor Tuinbouw, de Bavaylei 
116,1800 Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Delfzijl e.o.
1 apr. Lezing door R. Schwab.
7 apr. Gezamenlijke avond met Gro

ningen en Drenthe.
24 apr. Gezamenlijke reis met de afde

lingen Groningen en Drenthe 
naar Duitsland.

6 mei Dialezing door de heer W.
Alsemgeest.

8 mei Kasje kijken.
3 juni Dialezing door de heer Stra- 

ting over de gemengde cactus
verzameling en rotstuinen.

17 juni Kasje kijken in Drenthe. 
Plaats: Groene Weide, Snel- 
gersmastraat 15, Appingedam. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe.
7 apr. Gezamenlijke bijeenkomst met 

de afdelingen Groningen en 
Delfzijl.

24 apr. Eveneens gezamenlijk op reis 
naar Exotica en Oberhausen.

5 mei Lezing door Henk de Looze 
over Succulents of the Pacific.

29 mei afdelingsreis naar België.
2 juni Op kasbezoek bij Koert Olde. 

Plaats: Hotel Koopman, de 
Palz 7, Beilen. Aanvang:

Afd. Flevozoom.
19 apr. Spreker over Succulenten.
17 mei Interne ruilbeurs; leden vertel

len over eigen planten of dia’s
21 jun. Spreker over Cactussen.

Plaats: Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Har
derwijk. Aanvang: 20.00 uur.



Afd. Fryslan.
13 apr. Lezing P. Shirley over Cerope

gia’s
11 mei Dialezing G. Ubink over het

kweken van cactussen.
Plaats: Zalencentrum Tivoli, 
Huizumerlaan 59 Leeuwarden. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gooi- en Eemland.
1 apr. Lezing door H.G. Krijnen;
24 apr Excursie naar het Westland.
13 mei Lezing door Paul Shirley over

Ceropegia’s.
Plaats: Kleine zaal van Goede 
Herderkerk, Simon Stevinweg 
146, ingang Lieve de Keylaan, 
Hilversum. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Gorinchem-den Bosch.
5 apr lezing Hr v. Hout over het

Natuurgebied ”de Mortele” in 
de Herberg de Prins te Berli- 
cum.
Plaats: Herberg De Prins of 
zaal Zidewinden, Hoogstraat 
50, resp.Julianastraat 1, Berli- 
cum, Sprang Capelle; zie aan
kondiging. Aan vang: 20.00 uur

Afd. Gouda e.o.
15 apr. Ruil- en praatavond, dia’s van

leden.
13 mei Lezing Nico Uittenbroek over

Floriade Bloemenpracht.
15 mei Goudse cactusbeurs.
17 juni Lezing Frans Noltee over

Namaqualand.
Plaats: ’”t Brandpunt”, Turf
markt 58 Gouda. Aanvang: 
20.00 uur

Afd. 's-Gravenhage e.o.

28

22 apr.

27 mei
24 juni

Wim Alsemgeest uit Mont- 
foort houdt een lezing over de 
mooiste cactussen op aarde bij 
ons in de kas.
Praatavond
Gerard Linssen uit Venlo ver
telt over de opbouw van een 
cactusverzameling.
Plaats: Grote zaal sporthal 
"Zuidhaghe”, Melis Stokelaan 
1201, Den Haag. Aanvang: 
20.00 uur

Afd. Groningen
7 apr. Gezamenlijke lezing in Beilen.
15 apr. In de kas bij cactuskwekerij 

Geling.
24 apr. Gezamenlijk reisje naar Exo

tica en Kakteencentrum Ober-
hausen.

13 mei Onderlinge Ruilbeurs met 
plantenkeuring.

22 mei Bezoek aan de afdeling Bre-
men.

17 juni Kasje kijken in Drenthe.
Plaats: Zaal van de buurt- en
speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72 Gronin-
gen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Hoeksche Waard.
8 apr. Lezing door Frans Noltee over 

Namaqualand
8 mei Open kas dag.
13 mei Jan Magnin over fotograferen.
10 juni Bingoavond, waarop intro

ducés welkom zijn.
Plaats: Natuur Educatief Cen-
trum, bij de Rijkshaven 
Numansdorp. Aanvang: 20.00
uur

Afd. Leiden.
21 apr. Doe-avond met zaaien, enten

etc.
13 mei Lezing door de heer Goossens 

over Mexico.
Plaats: Berlagestraat 2 Leiden.
Aanvang: 20.00 uur

Afd. Nijmegen.
6 apr. Paul Shirley over "Ceropegia’s”
4 mei Ruilbeurs en praatavond.
15 mei Excursie Goudse Cactusbeurs
1 jun. Kasbezoek.

Plaats: Opleidingscentrum ’t
Vanck, Energieweg 19, Nijme
gen. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Tilburg.
12 apr Thema avond.
10 mei Lezing Walther Dams over de 

Reis van Saltillo tot Mexico-
city.

14 jun. Thema avond.
Plaats: Kasteelhoeve, Has- 
seltstr 256, Tilburg. Aanvang:
20.00 uur
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SUCCULENTA 2000

Inleiding.
In de laatste maanden van 1992 is door het bestuur gewerkt aan de totstandkoming van 
een beleidsplan voor SUCCULENTA voor de komende jaren. Na diverse discussies zijn we 
tenslotte gekomen tot het volgende plan, dat we hierna onder de benaming 
SUCCULENTA 2000 onder Uw aandacht brengen.

Doelstellingen.
Het bestuur ziet als haar belangrijkste taken:
- Het organiseren en onderhouden van contacten tussen liefhebbers van succulente 

planten zodanig dat hun liefhebberij hen meer genoegens zal verschaffen.
- Het zoveel mogelijk verenigen van alle liefhebbers in ons taalgebied in één vereniging 

c.q.verband.

Enige opmerkingen:
- Het organiseren en onderhouden van contacten geschiedt langs twee hoofdlijnen: Een 

tijdschrift, een zaadcentrale en andere "instellingen” kan men het beste via een centrale 
verenigingsaanpak realiseren. Maandelijkse bijeenkomsten kan men beter per regio 
organiseren; vandaar dat we werken met regionale afdelingen.

Om deze zaken ook op langere termijn veilig te stellen zal het organiseren van een (ver- 
volg)cursus "Succulentist” noodzakelijk zijn. Dit in verband met toekomstig kader en 
andere activiteiten, waarvoor beginnerskennis niet voldoende is. Meer kennis kan boven
dien meer genoegen uit liefhebberij betekenen.

Zoveel mogelijk alle liefhebbers in één vereniging heeft grote voordelen: hoe meer zie
len, hoe meer vreugd. Bovendien worden vele zaken worden goedkoper of kunnen aan 
kwaliteit winnen. Denk aan een tijdschrift en een zaadcentrale. Voor één vereniging c.q. 
verband zal mogelijk aan organisatorische correcties niet te ontkomen zijn.

Binnen deze doelstelling is nog veel werk te verrichten:
- In België is slechts tussen 10 en 20% van de liefhebbers lid van SUCCULENTA. Daar 

zijn veel regionale /lokale verenigingen. Gelukkig begint men de laatste jaren daar ook 
steeds meer de voordelen van samenwerking te zien getuige het groeiende Samenwer
kingsverband (SVNC) en de sterke groei van een gezamenlijk tijdschrift. Nog grotere 
samenwerking tussen de Belgische verenigingen en SUCCULENTA op juist de punten 
waar een centrale aanpak tot grote voordelen leidt (natuurlijk het tijdschrift, maar ook 
zaadcentrale, themabijeenkomsten, studiereizen, studiegroepen) lijkt een logisch stre
ven, waar alle liefhebbers in ons taalgebied grote voordelen van kunnen hebben.

- In Nederland zijn ook veel liefhebbers geen lid van SUCCULENTA. Denk maar aan alle 
afdelingsleden, die geen lid zijn van de centrale vereniging. Waarschijnlijk vinden deze 
de verhouding prijs t.o.v. het gebodene niet aantrekkelijk genoeg. Een lagere contribu
tie of het bieden van meer en/of betere waar lijkt hier een weg om onze organisatie op 
dit punt te stroomlijnen.



Huidige situatie
Het organiseren en onderhouden van contacten loopt momenteel m.b.t. de volgende 
zaken via een centrale verenigings-aanpak:
- Het tijdschrift, bestaande uit het "echte” tijdschrift en het verenigingsnieuws. De laatste 

tijd is al veel aandacht besteed aan lay-out, frequentie en inhoud en we lijken op de 
goede weg te zijn. Bij het "echte” tijdschrift blijft het punt "lezenswaardige artikelen” 
voor beginners/nieuwe leden een zorgenpunt. Het Verenigingsnieuws heeft als 
informatie-bron veel aan waarde gewonnen wat betreft al wat op succulenten-gebied 
binnen en buiten de vereniging in Nederland en België gebeurt.

- Het Clichéfonds. Dit heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een zeer goede zaad- 
centrale met een uitgebreide sortering en een jaaromzet van bijna f 25.000.- Zaak is 
hier vooral, de continuïteit veilig te stellen.

- De bibliotheek. Grotere afdelingen houden er zelf aantrekkelijke bibliotheken op na. 
Maar voor kleinere afdelingen is dit financieel niet haalbaar. Voor de leden hiervan en 
voor de vele, niet bij een afdeling aangesloten leden is het hebben van een centrale 
bibliotheek toch onontbeerlijk.

- De diatheek. Betreft een uitgebreide en goed geordende dia-verzameling, waarvan bij 
lezingen e.d. in afdelingen gebruik kan worden gemaakt. Dit wordt echter relatief wei
nig gedaan: Gemiddeld 5 uitleningen per jaar.

- Verkoop verenigings-artikelen: boeken, bewaarbanden, kalenders, kaarten, speldjes etc. 
Totale jaaromzet ca f 8.000.- De meeste verkopen gaan via de afdelingen, maar er zijn 
ook directe verkopen.
De Plantencentrale. Dit betreft 2 zaken: le Nieuwe leden worden na aanmelding op 
aanvraag gratis 5 plantjes toegestuurd. 2e Liefhebbers kunnen overtollige planten op 
lijsten aanmelden; deze worden via de afdelingen aan belangstellenden verspreid; gega
digden zoeken vervolgens contact met de aanbieders. Van activiteit 1 wordt veel gebruik 
gemaakt. Activiteit 2 staat met maximaal 20 transacties per jaar (van een of meerdere 
planten) op een laag pitje.
Incidentele activiteiten, zoals bv. het organiseren van themadagen of studiegroepen 
voor specialisten (die bij de gewone afdelingsactiviteiten weinig aan hun trekken 
komen).
Ontluikende nieuwe activiteiten, zoals een tweedehands-boekenmarkt en een instelling 
"computer en succulenten”.

Het organiseren en onderhouden van contacten geschiedt in de afdelingen vooral met 
betrekking tot:

Maandelijkse bijeenkomsten met lezingen, praat- en ruilavonden, foto- en dia- 
wedstrijden, tombola’s e.d.
Periodieke (per maand of kwartaal) uitgave van Afdelingsnieuws met programma’s en 
evenementen voor de komende tijd, maar ook met artikelen, de afdeling of de hobby 
betreffend.
Organisatie van beurzen, exposities, plantenkeuringen e.d.
Hulp aan c.q. het geven van beginnerscursussen voor nieuwe leden.

- Afdelingsbibliotheek (Al naargelang grootte afdeling) 
Organiseren van excursies

Opgemerkt zij, dat de afdelingen een zeer sterke autonomie hebben en in feite alles zelf 
regelen. De werking van afdelingen, de omvang van de activiteiten, de aantrekkingskracht 
e.d. hangen geheel af van de afdelings-besturen.
Toch acht het SUCCULENTA-bestuur een goede werking van de afdelingen van het groot
ste belang: Beginnende liefhebbers en nieuwe leden moeten in de eerste plaats door de 
afdelingen worden opgevangen en gestimuleerd. Daarom verstrekt zij de afdelingen een 
uitgebreide informatiegids met adviezen over allerlei mogelijke afdelingsactiviteiten, spre
kerslijsten en andere zaken, die van nut kunnen zijn. Belangrijk is vanzelfsprekend, deze 
"info-gids” up-to-date te houden.



Aanvullende opmerkingen
Hierboven zijn dè belangrijkste activiteiten van SUCCULENTA geanalyseerd en getoetst 
aan de doelstellingen van het bestuur voor het beleid in de komende jaren. Toch dient nog 
één punt te worden vermeld:
De vereniging SUCCULENTA heeft, op een ledental van ca 2500, jaarlijks een verloop van 
ongeveer 200 leden, ofwel 8 %. (M.a.w. leden blijven gemiddeld ca 12 jaar lid). Het bestuur 
wil echter het totale ledental minimaal in stand houden. Dat betekent dat we jaarlijks ook 
ca 200 nieuwe leden moeten werven. En vervolgens aan deze leden veel aandacht moeten 
besteden, zodat zij plezier aan dit lidmaatschap beleven en het hun interesse in succulente 
planten nog zal stimuleren. Zowel de afdelings- als de centrale activiteiten dienen met deze 
nieuwe leden veel rekening te houden.
Op basis van de voorgaande analyse en overwegingen is het hierna volgende Beleidsplan 
opgesteld. Toegevoegd zijn nog een aantal punten van algemene of incidentele aard, die 
zich nu eenmaal voordoen en waarvan verwacht wordt, dat wij daar als bestuur van 
SUCCULENTA aandacht aan besteden.

Beleidsplan c.q. Programma 1993-2000.
1 Verhogen genoegens uit liefhebberij:

- Blijvend werken aan verbetering tijdschrift; met meer onderwerpen, die een brede 
belangstelling genieten.

- Bestaande centrale instellingen continueren, vorming nieuwe instellingen 
stimuleren.

- Uitgave "bezoekboek”. Info voor alle leden die bezoek willen ontvangen en de wijze 
waarop.

- Afdelingsbesturen stimuleren o.a. via up-to-date houden Info-gids.
- Organiseren themadagen, studiegroepen, plantenreizen en cursus "succulentist”.

2 Alle liefhebbers in het Nederlands/Vlaamse taalgebied in één vereniging:
- Verdergaande samenwerking met Belgische verenigingen nastreven; vooral op pun

ten met grote voordelen bij centrale aanpak: tijdschrift, zaadcentrale, verkoop ver- 
enigingsartikelen, themadagen, studiegroepen, plantenreizen e.d.

- Verbeteren verhouding prijs:gebodene m.b.t. het lidmaatschap SUCCULENTA en 
haar afdelingen, zodat veel liefhebbers-niet leden in ons taalgebied (weer) lid worden.

- Ontvangstvriendelijk zijn voor nieuwe leden:
le Huidige welkomst met brief en geschenken in vorm van handleiding en (indien 

gewenst) wat plantjes voortzetten.
2e Introductie bij en aandacht van afdelingen.

3 Incidentele c.q. algemene zaken:
- Viering 75-jarig bestaan SUCCULENTA in 1994.
- Evaluatie Floriade 1992 en bezinning op mogelijk 2002
- Stimuleren discussie over- en ondersteuning maatregelen i.v.m. CITES
- Samenwerking met botanische tuinen
- Goede contacten met andere "groene” verenigingen.

januari 1993

Succulenta - Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vet
planten
Adriaen van Ostadehof 16, 5753 CP Deurne.



Afd. Utrecht e.o. Afd. Zuid Limburg.
8 apr. Lezing door de heer Visser

over Caudiciforme planten.
13 mei Kasbezoek bij Gerrit Melissen.
10 jun. Lezing door Ludwig Bercht

over Argentinië.
Plaats: Buurthuis Ravelijn, 
H.Graaflandstraat 2a Utrecht. 
Aanvang: 20.00 uur

Afd. Voorne-Putten en Rozenburg.
19 apr. Dialezing door Paul Sherley 

over Ceropegia’s.
10 mei Een kijkje in de kas bij Lex 

Mooiweer, Hoefweg 3, Oost- 
voorne.
Plaats: Het Trefpunt, Burg. v.d. 
Blinklaan 5, Vierpolders. Aan
vang: 19.30 uur

Afd. West-Brabant.
15 mei

29jun.

Excursie naar Belgische cac
tuskwekerijen.
Vergadering en kasbezoek bij 
leden.
Plaats: café rest. "Marktzicht”, 
Markt 50, Etten-Leur. Aan
vang: 14.00 uur

Afd. Ysselstreek.
23 apr.

28 mei

Lezing door de heer Ter 
Brugge over Caudexplanten. 
Plan tenkeuring, Discussie: 
Hoe krijgt U ze in bloei o.l.v. 
de heer Warmenhoven.
Plaats: Autodistribution van 
Rijn, Manegestr 1, Deventer. 
Aanvang: 20.00 uur

Afd. Zaanstreek.
2 apr. Lezing ”Van praehistorie tot in 

de huiskamer” door N. Uitten- 
broek.
Plaats: kantine van de sporthal 
De Springplank, Saenredam- 
straat 34, Assendelft. Aanvang: 
20.00 uur

Afd. Zeeland.
15 mei opendag;
28 mei bijeenkomst.

Plaats: Thomaskapel, aan de 
Vrijlandstraat, Middelburg.
Aanvang: 19.30 uur

6 apr. Praktijkavond met o.a. zaaien, 
enten, stekken etc.

11 mei Lezing door de heer Beuke
laars over fotografie.

1 juni Lezing door de heer P. Neut 
over parodia’s.
Plaats: Gemeenschapshuis, 
Hoofdstraat 12, Schimmert.
Aanvang: 19.30 uur

Afd. Zwolle._____________________
22 apr. Lezing door F. Noltee over Til-

landsia’s; tevens plantverkoop.
27 mei Onderlinge plantenshow en

keuring.
Plaats: Gebouw de Groene 
Welle, v/h Centrum voor Tuin- 
bouwonderwijs, Prinses Mar- 
grietstraat 2, Zwolle. Aanvang: 
19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTERVE
RENIGINGEN.

Aylostera.
9 apr. Lezing door Mario Ollevier 

over rotstuinen- en vijveraan
leg.

8 mei TOPDAG.
14 mei Lezing door Fernand Gruwez 

over Rebutia (II).
20 mei Eendagsreis naar Duitsland.
11 jun. Lezing door Leopold Van- 

coille over het enten van cac-
tussen.

19/20 jun. Ruil- en verkoopbeurs.
Plaats: Refter van de Stads
school, Vredeplein, Aalst. 
Aan vang: 20.00 uur

Cactusvrienden Limburg^_________
19 apr Lezing de heer A. Goossens

over Chili in de Lente
17 mei Lezing door H. de Looze over

Succulenten van de Pacific, 
noord-west.

21 juni Lezing F. Lampo over Land
van Contrasten, deel 1: Cali- 
fornië.
Plaats: Cultureel Centrum, 
Dekenstraat 40, Heusden Zol
der. Aanvang: 20.00 uur
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Grusonia. Leuchtenbergia.
9 apr. Lezing door Edouard van

10-17 apr.

Hoofstadt over Evolutie van 
mijn hobby in Don Bosco te 
Tornhout.
Groepsreis naar Budapest.

17 apr. 16 uur: "Groentjes”
1 mei Eéndagsreis.
14 mei Lezing door Willy Vereycken

5 jun.

over de Botanische tuinen van 
Zuid Afrika in de Vijverhof te 
Tielt.
5e Vlaamse plantenbeurs in de

11 jun.
Gemeentezaal Lotenhulle.
Lezing door Fernand Gruwez

19jun.

over Rebutia 2 in Don Bosco te 
Torhout.
16 uur "Groentjes”

26 jun. Grusonia’s vierde barbecue in
Dominiek Savio te Gits.
Aanvang: 20.00 uur

2apr. Het geslacht Mammillaria 
door L. van Tuiden.

24 apr. Reis met bezoek aan kwekers 
in Nederland.

30 apr. Fotograferen met diawedstrijd 
door F. Gruwes.

15/16 mei Tentoonstelling van 10-20 uur.
18 jun. Mengelmoes door J. van Ursel. 

Plaats: Dienstencentrum, 
Schoolstraat 44, Schilde. Aan
vang: 20.00 uur

't Stekeltje.
25 apr. Spreek

beurt, zaaien,Echinocereus 
door Addy.

15 mei Jaarlijkse uitstap
5/6 jun. Tentoonstelling 10-18 uur in 

de Molenhof.
27 jun. Spreekbeurt, enten-Johan 

Peters, Phyllo’s-Addy.
Plaats: Molenhof, Mechelses
teenweg 47, Willebroek. Aan
vang:

Evenementenkalender

16/18 apr.

24 apr.

24/5 apr.

1 mei

1/2 mei

15 mei

15 mei

20 mei

22/3 mei

22/3 mei

5e internationale voorjaarsbij- 
eenkomst van de Arbeitsgrup- 
pe Gymnocalicium. Info in het 
februarinummer.
Open dag afdeling Zeeland, 
info apr.nr.
Opendeurdagen Cactusvrien
den Limburg België. Info 
apr.nr.
Friese Cactus en Vetplanten
beurs in het A.O.C. te Leeu
warden. Info aprilnr.
Haarlemse cactusbeurs en ten
toonstelling. Info in het 
februarinummer.
Goudse Cactusbeurs. Info in 
het februarinummer.
Open dag afdeling Zeeland.
Info apr.nr.
Cactustentoonstelling en 
beurs van de afdeling "Achter
hoek” in Groenlo. Info in het 
februarinummer.
Cactus-en vetplantenshow met 
beurs van de afdeling Zuid 
Limburg. Info apr. nr.
Opendeur Cactusvrienden 
Limburg, info apr.nr.

30 mei

5/6 jun

6 juni

6 juni

12 juni

12/3 juni

13 juni

4 sept.

11/12 sept.

18 sept.

1994
16 juni

Jaarlijkse Ruilbeurs van de 
Cactusvrienden Limburg, Bel
gië. Info apr.nr.
Cactus-Thematentoonstelling 
’t Stekeltje. Zaal Molenhof, 
Mechelsesteenweg 47 (bij de 
brug) te Willebroek België. 
Opendeur Cactusvrienden 
Limburg, info apr.nr.
Liempdse Plantenliefhebbers- 
markt, info apr.nr.
6e Leidse Cactusbeurs, info 
apr.nr.
Cactus- en Vetplantenbeurs in 
Warmenhuizen. Info apr.nr. 
Open deur dag Leugtenbergia, 
zie febr. nummer.
Cactusmarkt te Nijmegen. 
Nadere medelingen volgen. 
Europese Landenkonferentie 
ELK. Nadere mededelingen 
volgen.
Cactussen en vetplantenbeurs 
van het Noorden. Info in het 
april nummer.

75e verjaardag van de vereni
ging SUCCULENTA.



Beurzen & Tentoonstellingen

OPEN DAGEN ZEELAND

Ter gelegenheid van het 25 jarigjubileum van de 
afdeling worden op 24 april de rotstuinen open 
gesteld op de volgende adressen:
Koos Vorrinkstr. 31, Goes; Diepeneestr. 4, Bors- 
sele; Marnixplein 17, West Souburg en Dorpsstr. 
38 te Biggekerke.
Op 15 mei zijn de kassen op voorgaande adres
sen geopend, alsmede Noordweg 444 en 476, 
Nachtegaalste. 12 en Z.Jansenstr. 39, allen te 
Middelburg; Hankenstr. 18, Wilhelminadorp en 
Scheldestr. 95 te Goes. Verdere info tel. 
01105-2595.

Cactus- en vetplantenshow met beurs ZUID 
LIMBURG.
Deze beurs wordt op 22 en 23 mei gehouden in 
de Botanische Tuin van Kerkrade, van 10-17 uur. 
De entree bedraagt ƒ 3,50, kinderen gratis. Het 
bezoek aan de tuin is hierbij begrepen. Gratis 
parkeren.
U vindt de tuin via autoweg E39/N281, afslag 
Heerlen Zuid /Kerkrade, dan Wijk Terwinselen 
naast de kerk. Vanaf het station N.S. neemt U de 
V.& L. bus 42 of 46, halte Terwinselen.
De tafelbuur bedraagt voor leden ƒ 2,50 pm/pd 
en voor handelaren ƒ 7,50 pm/pd. voorzover 
beschikbaar.
Inlichtingen: J. Essers, Hokkelenbergstraat 8, 
6444 AB Brunssum. Tel. 045-251191

6E LEIDSE CACTUSBEURS
Op zaterdag 12 juni 1993 organiseert de afdeling 
Leiden haar 6e cactusbeurs in het wijkcentrum 
"Actief’, Berlagestraat 2 te Leiden. Deze beurs 
begint om 10.00 uur en sluit om 16.00 uur. Voor 
tafelreservering kan je bellen naar T. Hoekstra 
(01718-71497). De tafelbuur bedraagt /5,= per 
strekkende meter. Het wijkcentrum "Actief’ is 
per bus bereikbaar met de lijnen 31/41 en 
45/46/65. Zie ook bijgaande situatieschets.

OPENDEUR DAGEN CACTUSVRIENDEN
LIMBURG (België)
24/25 april van 10-19 uur bij Walter Dams,Athe- 
neumstraat 28 te Leopoldsburg; Louis Bosmans, 
Middenlaan 10 te Heppen-Leopoldsburg en 
René en Mieke Goris, Genebroekstraat 29 te 
Berverlo-Beringen.
22 mei (vanaf 13 uur); 23 mei en 6juni van 10-18 
uur bij Jaak en Lisette Gijsen-Peeters, Weg naar 
As 63, Guitrode.

CACTUSSEN EN VETPLANTENBEURS VAN 
HET NOORDEN.
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van 
onze vertrouwde huisvesting te Zuidlaren. Na 
vele jaren gastvrijheid te hebben genoten, moest 
hieraan om financiële redenen een einde worden 
gemaakt. Het hoeft geen betoog, dat wij dit zeer 
betreuren.
Inmiddels hebben wij voor de komende najaars- 
beurs een prachtige zaal gevonden in het Wijk
centrum De Trefkoel in de stad Groningen, 
Zonnelaan 30. Dit wijkcentrum ligt aan de bui
tenkant van de stad in de wijk Paddepoel. In de 
directe omgeving zijn grote parkeerplaatsen en 
de auto’s van de standhouders kunnen voor het 
uitladen tot aan de ingang rijden. (Na het "los
sen” natuurlijk de auto elders parkeren!) Bij de 
zaal is een koffiebar, terwijl ook voor soep en 
broodjes gezorgd wordt. De tafelbuur bedraagt 
ƒ 5, = per strekkende meter en we kunnen thans 
voor de eerste maal in totaal 125 meter verhuren, 
zodat minder standhouders afgewezen moeten 
worden. Leden van de organiserende afdelingen 
Delfzijl,Drenthe en groningen kunnen plaats
ruimte reserveren vóór 1 augustus a.s., daarna 
slechts indien de ruimte dit toelaat. Op veler ver
zoek is de beursdatum vervroegd tot zaterdag, 18 
september 1993. Openingsuren van 10 tot 16 uur. 
Aahgezien de Trefkoel gelegen is tegenover een 
groot winkelcentrum, wordt een grote toeloop 
van Groninger publiek verwacht. Bovendien 
wordt op 16 en 17 september via Radio Noord 
aandacht geschonken aan deze grote beurs. Aan
meldingen voor deelname aan P. van Veen, de 
Gast 33a, 9801 AB Zuidhorn, tel. 05940-2166. Uw 
reservering wordt definitief na ontvangst van het 
verschuldigde huurbedrag op giro nr. 867.246 of 
banknr. 37.58.55.718. Ten gerieve van standhou
ders en bezoekers is hierbij een plattegrond 
opgenomen van de Trefkoel en omgeving.

RUILBEURS CACTUSVRIENDEN LIMBURG 
(België)
Deze wordt gehouden op 30 mei 1993 in het Cul
tureel Centrum van Heusden Zolder, Dekenstraat 
40, van 14.00 tot 18.00 uur! De toegangsprijs 
bedraagt Bfr 49.
De beurs, die in samenwerking met de Volkstui
nen Zolder gehouden wordt omvat cactussen, 
vetplanten en andere planten voor binnen en 
buiten. Er is een plantenbakwedstrijd, een ten
toonstelling en een demonstratie modern 
bloemschikken. Verdere inlichtingen bij Paul 
Teunis, tel.: 011/428321.
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WARMENHUIZEN
12/13 juni: Gezellige cactus- en vetplantenbeurs 
bij de kassen van Kees en Martine Bos in War
menhuizen aan de Kanaalweg 116.Voor informa
tie en reservering van verkoopruimte tel. 
02269-2694

3E LIEMPDSE PLANTENLIEFHEBBERS- 
MARKT 1993
Dit jaar zal voor de derde maal de Liempdse 
planten-liefhebbersmarkt worden gehouden en 
wel op Zondag 6 juni 1993.
Naast onze hobbyisten krijgen ook anderen de 
gelegenheid, hun liefhebberij of vereniging op 
deze markt te presenteren, o.a. Hoya’s, 
Tillandsia’s, Orchideeën, rotsplanten en orange- 
rieplanten Ook zullen er dit jaar weer verschil
lende attracties en ideeën te zien zijn, die op een 
of andere manier met plantenliefhebberij te 
maken hebben, zoals tekenen, aquarelleren, 
batikken, pottenbakken en andere keramische 
vaardigheden.
Liempde ligt aan de A2 tussen Eindhoven en den 
Bosch. De markt wordt gehouden op 6 juni 1993 
van 10.00-16.30 uur aan het Looeind te Liempde. 
Kraamhuur ƒ 40, = per kraam van 4 m. Gaarne 
tijdig reserveren bij F. van Tricht, Bachstraat 3, 
5283 KK Boxtel, tel.: 04116-84250

NAGEKOMEN

OPEN DAG AFD. NOORD EN MIDDEN LIM
BURG
Op 16 mei 1993 zijn zowel leden van Succulenta, 
als eenieder die daarin is geïnteresseerd, tussen 
10.00 en 17.00 uur welkom in de kas op de vol
gende adressen:
St. Jozeflaan 8, Smakt-Venray.
St. Vincentiusstraat 7, Panningen.
Snelkensstraat 28a, Sevenum.
Bosscherven 46, Horn.
Molenweg 5, Herten.
Kast. Verduynenstraat 9, Roermond.
Bereklauw 19, Herkenbosch.
Kortestraat 1, Asten.
Wolfsberg 29, Asten.
Hoogertstraat 11, Someren.
Kommerstraat 56, Someren.

ZAANSTREEK
Op 4-6 juni tentoonstelling i.v.m. 60-jarigjubi- 
leum.
Springplank-Saeredamsir 34, Assendelft.
Info 02982-4260.
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VRAAG
EN

AANBOD

Opgaven voor nr. 3 van 1993 moeten vóór 30 
april bij mevr. J.M. Smit-Reesink, Prins Willem 
Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom zijn. 
Leden van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie in deze rubriek zetten. 
Alleen advertenties de hobby betreffende wor
den opgenomen.

Te koop: Succulenta jrg. 1977 t/m 1992 in prima 
staat. Inl.: secretariaat Succulenta ’s-Gravenhage, 
tel. 070-3935208.

Te koop : In ongeschonden staat en compleet 
jaargangen 1980 t/m 1992 van Succulenta. L. 
Kanters, tel. 040-855499.

Gevraagd: Ik ben een liefhebber van agaves dus 
zoek ik contact met liefhebbers van het geslacht 
agave om eventueel eikaars verzameling te verrij- 
ken. G. Geurts, Ruitersweg 14, 5406 NE Uden, tel. 
04132-68940.

Gezocht: Barbara Jeppe - South African Aloes. 
Capetown (etc.). Purnell 1977. W. van Biesen, 
Javalaan 36,1217 HG Hilversum, tel. 035-217969.

Gevraagd: Succulenta jrg. 1919-1924, 1929,1937, 
1942,1945-1946 en nr. 11-1962. Dr. G. Gutte, 
Soonwalstrasse 8,01120 Berlin 30570 BRD.

Wij nodigen alle plantenliefhebbers uit voor 
onze opendeurdag van: cactussen, vetplanten en 
alpenplanten op zondag 2 mei 1993 vanaf 9 uur 
tot 20 uur bij: Desender-Bruneel, C. Barbierlaan 
9, 8210 Loppem, België, tel. 050-825223.

Te koop aangeboden: bijzondere collectie van 
ongeveer 60 stuks diverse meerjarige Euphor- 
bia’s. BJ. Kolmas, Antilopestraat 102, 7315 EJ 
Apeldoorn, tel. 055-217622.

Tsjechische student in syst. biologie zoekt con
tact met Nederlanders die zijn interesse in cac
tussen delen. Petr Koupelka, Nadrazni 48a, 
Sternberk CS - 785 01. CSFR/Tschechische Repu- 
blik.

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

DOUG AND VIVI ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Ban kastraat 10
2585 EN ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3505648

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.
J.F.A. Wortelboer, Meeren Vaart360, 

1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

Kom eens een kijkje nemen in het Succulentarium 
aan het Looeind 15 te Liempde I
VERKOOP VAN CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN

Iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.



EXOTICA
- VERKOOP EN GROOTHANDEL -

’S WERELDS GROOTSTE KEUZE AAN CAUDICIFORMEN
Adeniapechuelli DM21 (zeldzame en zeer attractieve Adeniasp.; 3 jaar

oude zaailingen)
Euphorbia umfoloziensis DM 28 (nieuwe species sim. aan E. groenewaldii; 6 

jaar)
Brachystelma meyerianum DM 18 (prachtige grote roze bloemen; 2 jaar oude zaai

lingen)
Cyphostemma olearacea DM18 (kleine geophyte met mooie blaadjes; 2 jaar)
Aloe haemanthifolia DM24 (een van de zeldzaamste Aloë sp.; 2 jaar oude 

zaailingen)
Ficus sp.nov. Transvaal DM 7 (lijkt veel op F.palmeri; 1 jaar oude zaailingen)

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

Marita & Ernst Specks, Am Kloster8, W-5140 Erkelenz-Golkrath, Duitsland
Tel.: 02431 - 73956 Fax: 02431 - 4495

Geopend van maart-september ’s-zaterdags van 9-14 uur 
Andere tijden slechts na telefonische afspraak

CACTUSSEN, VETPLANTEN, CAUDEXPLANTEN 
te koop

Geopend elke zaterdag van 10 tot 16 uur.
Planten bekroond met 32 x goud, 18 x zilver en 12 x 

brons. Liefhebbers prijzen.
Jan Slabbers, Molenweg 5, 6049 GA Herten (bij 

Roermond). Tel. 04750-34923.

uhlig
52 kokteen

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

Postbus 1107, Duitsland
Tel. (07151)41891 Fax (07151) 46728 

Kwekerij: Hegnacher Strasse

speciaal 
cactussen 
en vetplanten

H. de Vries 
Folgeralaan 2B 
9207 AJ Drachten 
Tel. 20699

* 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.

KWEKERIJ KEES EN MARTINE BOS 
voor cactussen, vetplanten en een groot sortiment andere planten voor 

binnen en buiten.

op 12 en 13 juni gezellige cactus- en plantenbeurs!
Inl. en reservering: 02269-2694.

Kanaalweg16 - 1749 CE Warmenhuizen

Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Zondags gesloten
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Bloemen- en plantentuin

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

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.

BEZOEKT U OOK EENS Cactuskwekerij Lakerveld 
met + 2500 verschillende soorten cactussen waaronder veel 
heel bijzondere.
Wij zijn geopend iedere zaterdag van 8 tot 17 uur en ook op 
Hemelvaartsdag 20 mei.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meerkerk) Lakerveld 89
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CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN
NIEUW In het sortiment een grote verscheidenheid aan 

winterharde cactussen tegen redelijke prijzen.

Iedere zaterdag geopend van 9 tot 4.
Ook levering per post. Gratis prijslijst op aanvraag.

Rotterdamseweg 88 - 3332 AKZwijndrecht 
Tel. 078-124200 - Fax 078-198396

O



Wolluis
Diverse soorten Pseudococcus, zoals P. mari
timus, P citri, P. adonidum en andere soorten. 
Ze worden ook wel smeerluizen genoemd. 
In Engeland heten ze mealy bugs en in 
Duitsland Wollause. Het diertje is ongeveer 
3 mm lang en lijkt enigszins op een kleine 
pissebed, maar dan grijswit. Hij houdt zich 
bij voorkeur op bij (voor ons) moeilijk toe
gankelijke plaatsen van de plant, zoals de 
overgang tussen ent en entstam. Ook crista- 
ten en monstruositeiten bieden fantasti
sche schuilmogelijkheden voor een 
wolluizenkolonie. Soms verkiezen ze juist 
het sappigste deel van de plant, het groei- 
punt.
Wolluizen kunnen zich snel van plant tot 
plant verspreiden. Ze beschermen zich 
tegen vocht door een fijne poederachtige 
wasafscheiding die ze hun witte uiterlijk 
geeft (ze zijn eigenlijk roze of groen van 
kleur).
Vermeerdering vindt plaats in een dicht 
wollig spinsel. Vaak worden ze pas in dit 
stadium ontdekt. Door het zuigen van cel- 
vocht wordt enorme schade aan de plant 
toegebracht, zodat de groei volkomen stil 
kan komen te staan. Verder is de kleverige 
afscheiding van deze beestjes een rijke voe
dingsbodem voor allerlei schimmels, zodat 
de plant er zeer smerig uit kan komen te 
zien. De beschadigingen en algemene ver
zwakking van de plant geven op hun beurt 
weer alle gelegenheid aan allerlei bacteriën 
en schimmels om de plant verder te gronde 
te richten.

Bestrijding
Omdat de wolluis van droogte houdt, zit hij 
het meest op plaatsen waar geen gietwater 
komt. In kassen waar je maar van een kant 
bij de plant kan komen, zit hij dan ook vaak 
aan de achterkant. Haal de plant dan uit de 
verzameling en spuit hem allereerst goed af 
met een fijne, krachtige straal water (uit de 

plantensproeier). Bespuit hem daarna met 
een malathion-oplossing (Aglukon tegen 
luis bijvoorbeeld). In de literatuur worden 
ook Phosdrin en dichloorvos genoemd. De 
bespuiting met malathion moet na 14 
dagen worden herhaald, zodat ook de die
ren uit de inmiddels uitgekomen eitjes wor
den gedood.
Bij een geringe aantasting is het goed 
mogelijk de wolluizen één voor één dood te 
prikken met een houten coktailprikker of 
tandenstoker of ze aan te stippen met een 
penseel met brandspiritus. Deze behande
ling moet enkele keren worden herhaald, 
omdat er steeds weer nieuwe exemplaren 
uit hun schuilplaats tevoorschijn komen.

Wortelluis
Ripersia falcifera (Rhizoecus falcifer) en 
andere soorten. Root mealy bug in Enge
land. Een blauwachtig wit uitziende luis, 
lijkt wel iets op de wolluis, maar is kleiner 
(ongeveer 1 mm). Ze zuigen hun voedsel 
direct uit de wortels. De wortelkluit kan 
ervan vergeven zijn. Als we de plant uit de 
pot schudden, zien we overal aan de kluit 
witte wollige plekken. De binnenzijde van 
de pot zelf vertoont meer blauwachtig witte 
vlekken. Geringe aantastingen zijn vaak 
beter aan de pot te zien dan aan de wortel
kluit.
In het begin zijn de symptomen niet duide
lijk. Dat er iets mis is, gaat pas opvallen als 
de plant in groei achter blijft. De wortels 
verdrogen en breken af.

Bestrijding
Haal de plant uit de pot en snijd aangetaste 
wortels af. Spoel de wortels goed af nadat 
de grond er tussenuit is verwijderd. Laat de 
plant drogen en strooi daarna Undeen of 
Basudine (blauwe poeders). Het gebruik 
van Temik wordt ten sterkste afgeraden 
aangezien het een zeer gevaarlijk middel is. 
Bij geringe aantasting en bij twijfel kan de



potkluit worden begoten met een oplossing 
van Undeen vloeibaar (werkzame stof: pro- 
poxur) of AA-fleur vloeibaar (werkzame 
stof: diazinon). Bereiden volgens gebruiks
aanwijzing. Hiervan heeft de plant niet te 
lijden.

Schild- en dopluis
Diaspis echinocacti en andere soorten. Scale 
in het Engels en Schildlause in het Duits. 
Zijn evenals wortel- en wolluis zuigende 
insekten. In het jeugdstadium zijn ze vrij 
beweeglijk. Als volwassen dieren verliezen 
ze de poten en omgeven ze zich door een 
schild, waaronder de eieren worden gelegd 
en het jonge broed opgroeit. Dit schild is 
eerst groenachtig, maar verkleurt langza
merhand naar bruin zodat het dan pas 
opvalt. Ze komen tegenwoordig nog maar 
zelden op cactussen voor.

Bestrijding
Aanstippen met spiritus. Herhaal de 
behandeling enkele malen. Er zijn tegen
woordig speciale schildluisbestrijdingsmid
delen verkrijgbaar. Ook malathion kan 
worden gebruikt. In ieder geval is het altijd 
raadzaam het beschermende schild tevoren 
met de nagel of een dun houtje te verwijde
ren.

Spint
Tetranychus urticae (kasspint) en andere 
soorten. Wordt in Duitsland Spinnmilben 
en in Engeland red spider genoemd. Mijten 
met een grootte van 0,25 tot 0,5 mm. Hun 
meest geliefde operatiezone is het zachtste 
en sappigste deel van de plant. Bij de (liefst 
weekvlezige) cactus is dat het groeipunt 
midden op de schedel. Ze zuigen sap vlak 
onder de plantehuid weg waardoor deze ter 
plekke eerst vaal wordt en later geel tot 
bruinachtig verkleurt. De aangetaste delen 
zijn vaak met een fijn spinsel overdekt. 
Door de aantasting worden de ademhaling, 

vochtopname en uitscheiding van de plant 
bemoeilijkt of zelfs helemaal belemmerd.

Bestrijding
Isoleer de plant om verdere verspreiding 
naar andere planten te voorkomen. Onder 
de kraan kunnen we de meeste spintmijten 
met een forse waterstraal wegspoelen. 
Daarna worden de aangetaste planten be
spoten met een malathionverbinding of 
een zwavel- of fosforpreparaat. Goede 
resultaten worden bereikt met Gesaspint 
(werkzame stof chloorbenzilaat).
Uit de literatuur is gebleken dat het niet 
verstandig is te lang door te gaan met het 
gebruiken van één middel. Spint schijnt 
namelijk een enorm vermogen te hebben 
om resistentie tegen een bepaald middel te 
ontwikkelen.
Meer perspectieven biedt wellicht biologi
sche bestrijding. Al tientallen jaren wordt 
de roofmijt Phytoseilus persimilis als natuur
lijke vijand van spint gebruikt in de kom
kommer en de paprikateelt. Deze mijt zoekt 
actief in het gewas naar zijn prooi. Een vol
wassen mannetje kan per dag ongeveer 20 
jonge of vijf volwassen spintmijten leegzui
gen. Deze roofmijten worden in zakjes gele
verd door de firma Koppert in Berkel en 
Rodenrijs. Volgens de firma is deze 
methode ook bij succulenten goed bruik
baar.
Spint kan slecht tegen een vochtige omge
ving. Hij richt dus het meeste kwaad aan tij
dens de droge maanden. We betwijfelen 
echter of het verstandig is om de vochtig
heidsgraad van de kas uit het oogpunt van 
spintbestrijding op te voeren. Het zou best 
eens zo kunnen zijn dat het middel erger is 
dan de kwaal (schimmelvorming en derge
lijke).

Sciaravlieg
Ook wel zwarte vlieg genoemd. In Enge
land black fly en in Duitsland Trauer-



mücke (rouwmug). Dit beestje dat verdacht 
veel op een vliegje lijkt, is in werkelijkheid 
een mug van zo’n 2 mm groot. Hij vliegt 
vaak rond ons zaaigoed of bij andere voort
durend vochtige plaatsen (pereskiopsis- 
entstammen). De kleur is zwart. Zelf doen 
ze geen kwaad, maar uit de eieren, die in 
vochtige grond worden gelegd, ontwikkelen 
zich 4 mm grote glasachtige larven met een 
zwarte kop. Deze voeden zich met zowel 
dood als levend organisch materiaal. Het 
zijn flinke eters en ze laten lelijke vraatplek- 
ken achter, zodat de zaaisels flinke schade 
lijden, ook doordat de aangevreten plekken 
door schimmels en bacteriën worden geïn
fecteerd. De larven zijn moeilijk op te spo
ren.

Bestrijding
Gieten met AA-Fleur vloeibaar. We kunnen 
een plaag helpen voorkomen door een 
vleesetend (carnivoor) plantje van het 
geslacht Drosera (zonnedauw), bijvoorbeeld 
D. capensis, aan te schaffen. Een exemplaar 
van zo’n plant bij het zaaigoed werkt onge
veer als de ouderwetse vliegenstrip: de 
vliegjes blijven plakken aan de kleverige 
druppeltjes die de bladeren van deze plan
ten uitscheiden en zien geen kans meer te 
ontsnappen. Deze interessante moeras
planten zijn prima in de kas te kweken op 
pure tuinturf. De pot dient op een schotel 
te staan waar altijd een laagje water in staat 
(’s winters iets droger). De planten hoeven 
niet te worden bemest, ze halen hun voed
sel uit de insekten die ze vangen. Ze bloeien 
in het voorjaar en zaaien zichzelf uit. Ze 
verdragen volle zon.

Aaltjes
Nematoden of draadwormen. Er zijn 
enorm veel soorten aaltjes, waarvan slechts 
een klein deel parasitair is, dat wil zeggen 
schadelijk voor plant, dier of mens. Bi j 
planten zijn parasitaire aaltjes onder 

andere de veroorzakers van moeheidziek- 
ten zoals aardappelmoeheid. Als onze suc
culenten last hebben van aaltjes, gaat het 
meestal om één van de volgende op of in de 
wortels levende soorten:
- het wortelcystenaaltje (Heterodera cacti) 
- het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne are
naria).

Het wortelcystenaaltje tast, zoals de Latijnse 
naam al doet vermoeden, voornamelijk cac
tussen aan. Het is zeer nauw verwant aan de 
veroorzaker van aardappelmoeheid (Hetero
dera rostochiensis). Het gaat hier om een 
microscopisch klein ‘wormpje’ dat in de 
wortels leeft. In het lichaam van een 
bevrucht vrouwtje ontwikkelen zich zo’n 
200 eitjes, waardoor het achterlijf zo sterk 
opzwelt dat het door de wortel heen naar 
buiten puilt. Het vrouwtje blijft met de kop 
in de wortel vastzitten. In dit stadium kun
nen we deze zogenaamde cyste (spreek uit 
‘kieste’) herkennen als een zeer klein gelig 
wit bolletje aan de wortel. Het vrouwtje 
sterft en de cyste, die langzamerhand tot 
donkerbruin is verkleurd, laat los. De eitjes 
in deze cysten kunnen jarenlang in een 
soort sluimertoestand blijven leven. Ze 
worden pas geactiveerd als bepaalde 
afscheidingsprodukten van groeiende cac
tuswortels tot de cyste doordringen. De 
eitjes komen uit en een legertje van 200 
aaltjes trekt naar de wortels, waar ze bij de 
punten binnendringen om hun verwoes
tend werk te beginnen.

Het wortelknobbelaaltje (ook wel wortelgal- 
aaltje genoemd) is niet afhankelijk van cac
tussen, maar kan op zeer veel gewassen 
voorkomen. Ook hier gaat het om een 
microscopisch klein aaltje dat in de wortels 
leeft. Waarschijnlijk scheidt dit aaltje een 
stof af die de wortel aanzet om een woeke
ring, een soort gal, te vormen. Deze gal 
groeit uit tot een stevige knobbel van 1 tot



1,5 cm, soms nog wel groter. In deze knob
bel worden ook de eitjes gelegd. Na verloop 
van tijd wordt zo’n knobbel vezelig en 
sponsachtig. In dit stadium valt hij gemak
kelijk uiteen zodat ook hier een heel leger 
aaltjes vrijkomt en op zoek kan gaan naar 
gezonde frisse wortels.

Het symptoom is achterblijven in groei. De 
planten hebben een doffe epidermis met 
een bleke kleur. Het wortelstelsel is vaak 
bossig of baardachtig. Dit komt doordat de 
plant door het maken van steeds nieuwe 
wortels in zijn behoefte aan voedsel pro
beert te voorzien. Verder treffen we zoals 
vermeld de beruchte bolletjes en verdikkin
gen op de wortels aan. De aangetaste wor
tels zijn ook vaak een broeinest voor 
schimmels, hetgeen weer rotting tot gevolg 
heeft.

Bestrijding
Door de taaiheid van aaltjes is bestrijding 
erg lastig voor amateurs. Gewone bestrij
dingsmiddelen schijnen ontoereikend te 
zijn. Het beste is zo schoon mogelijk te wer
ken, nauwgezet planten te controleren en 
aangetaste planten te isoleren. Van deze 
planten dienen alle wortels te worden ver
wijderd. Gooi deze wortels met kluit en al 
in de vuilnisbak (beslist niet op de compost- 
hoop). Laat de plant daarna opnieuw bewor- 
telen en pot hem op in verse aarde. Gebruik 
nooit oude potgrond. Maak de potten goed 
schoon met heet water en zeep of soda of 
zet ze enige tijd in bleekwater. In een niet 
goed schoongemaakte pot kunnen som
mige larven nog na twaalf jaar worden 
geactiveerd.
Een simpel lijkende, maar in de praktijk 
lastige bestrijdingsmethode is het heetwa- 
terbad. Hierbij moeten de wortels gedu
rende 15-20 minuten in water van 55 °C 
worden gedompeld, waarbij de afwijking 
zowel naar boven als naar beneden slechts 

gering mag zijn. Als het water kouder is, 
gaan de aaltjes niet dood, als het warmer is, 
kan de plant het loodje leggen.
Misschien wordt het nog mogelijk biologi
sche bestrijding toe te passen. Zo schijnen 
er schimmelsoorten te zijn die van aaltjes 
leven. Zo’n soort is Arthobotrys olygospora die 
zeer overvloedig in moskussentjes maar 
ook in paardemest en in compost voor 
schijnt te komen. In ‘verzuurde’ grond ge
dijen deze schimmels niet. Ook schijnen er 
aaltjes te bestaan die parasiteren op andere 
aaltjes. Verdere gegevens hierover hebben 
we niet.
Tenslotte zijn er planten waarvan de wor
tels een aaltjesdodende stof afscheiden. In 
dit verband worden vaak afrikaantjes 
(Tagetes) genoemd. De stof schijnt echter 
juist op de aaltjessoorten waar succulenten
liefhebbers last van hebben, geen werking 
te hebben.



TURBINICARPUS SCHWARZII VAR.
RUBRIFLORUS FRANK VAR. NOV.

In 1972 kreeg ik van Charles Glass uit de 

Verenigde Staten twee turbinicarpussen 

die hij 'Purple Schwarzii' noemde. Hij 

deelde me mee dat op de vindplaats alle 

exemplaren rood bloeien.

Gerhart Frank

De nakweek en ook de door Bonatz op een 
later tijdstip op de standplaats verzamelde 
planten vertoonden een overeenkomstige 
bloei. Aangezien planten afkomstig van 
mijn eigen oude planten en ook nieuw ver
zamelde planten in cultuur in omloop zijn, 
dient deze opvallende mooie standplaats- 
vorm van Turbinicarpus schwarzii als varië
teit te worden gepubliceerd.

Differentiaaldiagnose
De doorns van de variëteit zijn in het alge
meen wat langer (gemiddeld 25 mm) dan 
die van het type (20 mm). De buitenste 
bloembladeren zijn bleekroze met een 
brede roodbruine middenstreep, de bin
nenste bloembladeren roze met een don
kerroze middenstreep.
Type: H.J. Bonatz 1590, Mexico, San Luis 
Potosi, zuidelijk van Dr. Arroyo, Cerros 
Blancos, februari 1991. Holotype: 
Bloeiende plant in 50% alcohol WU; iso- 
type: zaden in het herbarium WU.

Turbinicarpus schwarzii 
var. rubriflorus



SEM-opnamen van het zaad van Tur- 
binicarpus schwarzii rubriflorus

T. schwarzii rubriflorus

T. schwarzii rubriflorus



SEM-opname van
Turbinicarpus schwarzii

Turbinicarpus schwarzii var. rubriflorus Frank 
A varietate typica spinis paulo longioribus 
(usque an 25 versus 20 mm) tepalis exterioribus 
pallide roseis stria centrali perlata bruneo-rosea, 
tepalis interioribus roseis stria centralis atroro- 
sea.
Typus: HJ. Bonatz 1590, Mexico, Estado San Luis 
Potosf, septentrionalis Dr. Arroyo, Cerros 
Blancos, Februario 1991. Holotypus: planta cum 
floribus in liquore alcoholico 50%, WU; iso- 
typus: semina herbario WU.

Ik dank de heer W. Till van het Botanisch Insti
tuut van de universiteit van Wenen voor het 
opstellen van de Latijnse diagnose en Prof. Dr. W. 
Barthlott van het Botanisch Instituut van Bonn 
voor het vervaardigen van de SEM-foto’s van de 
zaden.

Roseggergasse 65, A3400 Kierling, Oostenrijk

Vertaling: J.J. de Morree

Literatuur
Backeberg, C. - Das Kakteenlexikon 444 - Jena 
(1966)
Shurly, E. - Strombocactus schwarzii, spec nova - 
CSJ(GB) :93 (1948)

Turbinicarpus schwarzii 
Plantenfoto's van de 
schrijver



NEOPORTERIA LANICEPS
Henk Krijnen

De Chileense cactussen zijn nogal eigen

zinnige klanten die een eigen aanpak 

vergen. Hier worden de achtergronden 

van een fraaie Chileen belicht en worden 

enkele kweektips gegeven.

Toen ik ongeveer 18jaar geleden met het 
kweken van cactussen begon, werd ik gauw 
geboeid door de Chileense soorten: zwarte 
en grijze planten met dikwijls een wilde 
bedoorning. Die voorkeur is nog altijd 
gebleven, daarom wil ik u een kleinood 
onder de neoporteria’s voorstellen: Neopor- 
teria laniceps.

Ik heb deze soort zelf gezaaid in 1979. Van 
dit zaaisel heb ik twee planten overgehou
den. Deze neoporteria met penwortel is 
niet zo gemakkelijk te kweken, bij één keer 
te veel water geven, kan men de zaailingen 
reeds verspelen. Ik heb een plant al moeten 
enten, omdat hij zijn wortels kwijt was. 
Merkwaardig is dat de plant op eigen wor
tel beter groeit dan de geënte.
Volgens Ritter kan Neoporteria laniceps later 
ongeveer 20 cm hoog worden. Zover is het 
bij mij nog lang niet, mijn beide planten 
zijn nog steeds bolvormig, doorsnede onge
veer 7 cm en hoogte 6 cm.
Mijn planten hebben 16, respectievelijk 13 
licht gedraaide ribben. De doorns bestaan 
uit grovere en fijne haren van 2 tot 4 cm

Neoporteria 
laniceps 
Foto van 
de schrijver

80



lang en komen uit wollige areolen. Lani- 
ceps betekent: met een wollig hoofd. 
De plant bloeit gemakkelijk. De bloem ver
schijnt in de top, de bloeitijd is bij ons in de 
maand mei. Het fascineert me, dat deze 
bloemen zijn omgeven door die warrige 
zachte bedoorning, die op de top van de 
plant zwart is. De oudere bedoorning aan 
de zijkant van de plant is bruin. Zoals 
andere neoporteria’s kan N. laniceps ook in 
de herfst nog eens bloeien. Dan moeten de 
temperatuur en vochtigheid in de kas wel 
tamelijk hoog zijn.
Ik geef mijn planten sinds enige jaren uit
sluitend van onderen water. Dat bevalt me 
prima, de planten krijgen er sterke wortels 
door.

Ritter heeft deze soort in januari 1956 
gevonden bij Totora Bajo, Noord-Chili en 
in 1963 in het blad Taxon beschreven. Deze 
soort is verwant aan Neoporteria villosa, die 
ook een haarachtige zwarte bedoorning 
heeft.

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn

Literatuur
Ritter, F. - Kakteen in Südamerika Band 3 (1980) 
Ritter, F. - Succulenta 45(3):36 (1966)

Naamgeving
Volgens de naamgeving van de IOS is Neoporteria 
laniceps een synoniem van N. villosa.

Boeken

Helia Bravo-Hollis en Hernando Sénchez- 
Mejorada: Las Cactéceas de México deel II en 
III. Universidad Nacional Autónoma de México 
(1991). 404 en 643 pp. ISBN 968-36-1759-X en 
968-36-1760-3. Prijs + ƒ 200,- + ƒ 250,-.

Jarenlang heeft deel I van deze serie eenzaam in 
mijn boekenkast gestaan. Het was al vergeeld 
toen eindelijk deel II en III verschenen, 13 jaar 
na deel I. De delen waren in 1982 al klaar, maar 
de verschijning ervan had veel oponthoud té ver
duren. Dit betekent dat de nieuwe taxonomische 
inzichten van de laatste tien jaar niet in dit boek 
zijn verwerkt. Maar in ieder geval zijn nu van alle 
tot die tijd in Mexico bekende cactussen beschrij
vingen, synoniemenlijsten en literatuurverwij
zingen in één boek te vinden.
De foto’s zijn een stuk beter dan die van deel I, 
want ze zijn in een apart fotodeel geplaatst dat 
op beter papier is gedrukt. In de tekst staan teke
ningen van bloemen en andere plantedelen.
De boeken zijn niet zo interessant voor de door
snee liefhebber, daar zijn ze ook niet op gericht. 
Voor degene die de cactusflora van Mexico of de 
taxonomie van bepaalde cactussen wil bestude
ren, vormen ze een onmisbaar naslagwerk. Deze 
liefhebbers zullen het er wel voor over hebben 
zich door het Spaans waarin het is geschreven 
heen te worstelen.

Discocactus deel 1. Studieclub Discocactus, 
Lottum (1991). 19 pp. Prijs: f 50,-.
Dit is een losbladig systeem over het geslacht Dis
cocactus met beschrijvingen, verspreidingskaarten 
en literatuurgegevens van verschillende soorten. 
De bedoeling van de uitgave is om een vergelij
king te maken tussen de planten die bij ons in 
cultuur zijn en de planten in de natuur. Cultuur
planten kunnen namelijk sterk afwijken van de 
beschrijving, die vaak aan de hand van planten 
op de vindplaats is gemaakt. Van de 15 in dit deel 
besproken soorten wordt steeds een foto van een 
cultuurplant afgebeeld naast een foto van een 
plant in de natuur. De verschillen tussen natuur- 
en cultuurplanten komen zo erg goed naar 
voren.
De samenstellers zullen best een klus aan de uit
gave hebben gehad. Deze verschijnt namelijk in 
de vorm van een fraaie ringband (met een illu
stratie van Carla Wolters) met fotokopieën met 
daar kleurenafdrukken van plantenfoto’s opge
plakt. Het echte liefhebberswerk dus. Jammer dat 
de kaartjes hier en daar wat minder goed zijn 
doorgekomen.
Dit deel is te bestellen bij Hovens cactuskwekerij. 
Markt 10, 5973 NR Lottum. Deel 2 verschijnt 
voorjaar 1993 (evenals de Duitse versie), deel 3 
herfst 1993.

Graadt van Roggenweg 5B, 3531 AA Utrecht
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SCLEROCACTUS
EEN REVISIE 3

Fritz Hochstatter

Sclerocactus mesae-verdae (Boissevain & 
Davidson)Benson 1966
Syn.: Coloradoa mesae-verdae Boiss.&Dav. 
1940
Echinocactus mesae-verdae (Boiss.&Dav.)Bens. 
1951
Pediocaetus mesae-verdae (Boiss.&Dav.)Arp 
1972

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, gedrukt bolvormig 
tot ovaal, grijs tot grijsgroen, 4-8(-18) cm 
hoog, 4-8(-10) cm doorsnee; ribben 13-17, 
geknobbeld, bij volwassen planten niet 
opvallend; areolen rond tot elliptisch, wol
lig, wit-grijs, 3-5(-10) mm doorsnee.

Sclerocactus mesae-verdae met gele bloem 
Foto's van de schrijver

Middendoorns meestal geen, soms tot 4, 
grijs, bruin of strokleurig met donkere 
punt, daarvan 1 gehaakt en naar boven 
gericht, 10-14 mm lang, aan de basis tot 
1 mm dik; randdoorns 8-10, strokleurig, 
grijs, bruinachtig of wit met bruine punt, 
onregelmatig gespreid, recht of licht 
gekromd, tot 14 mm lang, aan de basis tot 
1 mm dik, naaldvormig.
Bloem geelbruin, beige, lichtroze, trechter- 
tot klokvormig, 2-2,5 cm lang, 1,5-3 cm 
breed; buitenste bloembladeren met groen
achtig paarse middenstreep en gele tot 
groenig gele rand, afgerond of spits toelo
pend, getand, tot 20 mm lang, 8 mm breed; 
binnenste bloembladeren geel of geelg
roen, spits, tot 20 mm lang, 6 mm breed; 
helmdraden geelgroen, 15 mm lang; stam
per bleekgroen, 15 mm lang en 1-1,5 mm 
doorsnee; stempellobben 6-8, 2 mm lang; 
vruchtbeginsel bij anthese 3 mm lang; 
bloembuis bezet met schubben. Bloeitijd 
april-mei.
Vrucht groen, bij rijpheid bruinachtig, 
5 mm lang, tot 8 mm breed, onregelmatig 
openscheurend of indrogend.
Zaad niervormig, zwart, glanzend, met fijne 
knobbeltjes, 3-4 mm lang, 3 mm breed, 
1,5 mm dik, hilum smal, ongeveer tien 
zaden per vrucht. Komt voor in indianenre
servaten in de woestijngebieden van 
Zuidwest-Colorado en Noordwest-New 
Mexico op kale, extreem droge, openge
scheurde plekken, meestal op zuidhellingen 
van lage heuvels, hoogte 1200-1600 
(-1700) m. De vindplaatsen worden niet 
nauwkeurig aangegeven om de extreem 
bedreigde planten tegen totale uitroeiing te 
beschermen. De soort is opgenomen in



Sclerocactus mesae-verdae met beige bloem

Bijlage 1 van de Conventie van Washing
ton.

Sclerocactus mesae-verdae is een hoogst inte
ressante soort die onder extreme omstan
digheden in de Navajo-woestijn groeit. 
Deze soort overleeft jarenlange droogte, die 
de meeste andere vegetatie doet afsterven. 
Er wordt aangenomen dat deze plant voor 
de Indianen ceremoniële betekenis heeft. 
Door verschillende experts wordt dit taxon 
nog steeds onder Coloradaa geplaatst. Met 
zijn korte bedoorning, waarbij midden- 
doorns vrijwel altijd ontbreken, en de 
meestal bolvormige tot afgevlakte lichaams
vorm past de soort niet in de typische ver
schijningsvorm van Sclerocactus en ziet er 
eerder uit als een Pediocactus. Boissevain en 
Davidson (1940) hebben deze soort als Colo- 
radoa mesae-verdae beschreven. Gewezen 
wordt op de grote overeenkomst in uiter
lijk, bloem en zaad van de Zuidamerikaanse 
Copiapoa megarhiza.

Bij het onderzoek in het veld in zuidweste
lijk Colorado en noordwestelijk New 
Mexico werden slechts bij 1 op de 100 plan
ten middendoorns gevonden. Een plant in 
noordwestelijk New Mexico had gehaakte 
middendoorns. Het ontbreken van mid
dendoorns was de belangrijkste reden om 
de plant als Coloradoa te beschrijven. Ben- 
son bracht deze soort eerst onder in Echino- 
cactus en later, in 1966, in Sclerocactus. De 
beweegredenen waren dat de doorns op die 
van 5. whipplei en verwante soorten lijken. 
Door de ontdekking van 5. wrightiae werd 
de verbinding duidelijk en daarmee is er 
geen reden te aarzelen om dit taxon in Scle
rocactus onder te brengen. Overeenkomsten 
met Pediocactus knowltonii en in het bijzon
der P. bradyi (vooral in de bedoorning) zijn 
aanwezig, maar de vrucht opent zich onre
gelmatig, zoals bij Sclerocactus gebruikelijk 
is. Sclerocactus mesae-verdae onderscheidt 
zich van Pediocactus, waarmee hij waar
schijnlijk verwant is, op de volgende pun
ten: de knobbels op grote planten vormen 
ribben; de vrucht opent zich door een onre
gelmatige, cirkelvormige, horizontale 
scheur over het midden. S. mesae-verdae ver
schilt in de volgende kenmerken van P bra
dyi (kenmerken van de laatste tussen 
haakjes): vrucht niet samengedrukt, zaden 
knobbelig maar niet met grote heuveltjes, 
zaad 3 mm (2 mm), randdoorns niet pecti- 
naat, 8-10 (14-15), lengte meestal 
7,5-12 mm (3-6 mm), lichaam meestal 
5-6(10) cm hoog (4-6) cm).
Jonge planten van S. mesae-verdae doorlo
pen vrijwel dezelfde ontwikkeling als 
andere sclerocactussen en pediocactussen. 
De argumenten waarop Benson zich 
baseerde om deze soort onder Sclerocactus 
te rangschikken kan men betwisten. Plaat
sing onder Pediocactus is ook te verdedigen. 
P knowltonii, P bradyi en P despainii hebben 
geen middendoorns, bezitten een bolvor
mig tot afgeplat bolvormig lichaam, trech-
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tervormige tot klokvormige kleine bloemen 
en zwarte, knobbelige zaden. Daarentegen 
vindt men bij Sclerocactus altijd midden- 
doorns, een bolvormig tot ovaal lichaam, 
buisvormige, trechtervormige of klokvor
mige bloemen die gemiddeld groter zijn 
dan bij S. mesae-verdae en roodbruine tot 
zwarte, knobbelige zaden. Een uitzonde
ring vormt het zaad van S. wetlandicus, dat 
ook is bezet met kleine knobbeltjes en glan
zend is, maar kleiner dan dat van S. mesae- 
verdae. Kenmerken van Coloradoa zijn: geen 
middendoorns (soms tot 4 waarvan 1 
gehaakt), bolvormig tot afgeplat bolvormig 
lichaam (zelden ovaal), bloemen trechter- 
klokvormig, niet opvallend groot, met een 
aangename geur (die ook bij Pediocactus 
paradinei aanwezig is), zaden met fijne 
knobbeltjes, glanzend en niervormig. 
De eerste planten van deze soort ontdekte 
ik vele jaren geleden in het noorden van 
New Mexico. Later ondernam ik samen met 
de expert Ken Heil een korte, maar uitge
breide onderzoekingstocht in dit gebied. 
Toen waren al enkele populaties uitgeroeid. 
Alleenstaande, volwassen, meestal door lar
ven beschadigde exemplaren konden in dit 
door droogte getekend gebied worden 
opgespoord. Door de natuurlijke omstan
digheden kan men groepenvormende plan

ten vinden in de door droogte opengereten 
en met een korst bedekte grond. Jonge 
planten of zaailingen zijn nauwelijks te vin
den. Planten met middendoorns heb ik 
nauwelijks gezien. Op één groeiplaats kon 
ik een plant ontdekken met gehaakte mid
dendoorns. Kleine populaties in het zuiden 
van Colorado zijn opvallend afgeplat bol
vormig. Daarbij varieert de doornkleur van 
wit via donkerbruin tot bijna zwart.
Vaak zijn lange voettochten nodig om drie 
of vier planten in dit enigszins heuvelach
tige, schrale woestijnlandschap te vinden. 
Op één groeiplaats, op een iets hoger gele
gen heuvel, vormt een fascinerende uit de 
woestijnbodem stekende rots een prachtige 
donkere roodviolette achtergrond; het 
nabijgelegen dorpje draagt de naam van 
deze rots. Hier treft men ook een dichte 
populatie van 5. parviflorus aan.
Op basis van het door mij in de jaren tach
tig in het noordoosten van Utah, in 
Duchesne County en Uintah County gevon
den materiaal wordt duidelijk dat verwant
schap met Sclerocactus voor de hand ligt. De 
op de typevindplaats (Uintah County) 
gevonden planten van S. wetlandicus zijn 
variabel bedoornd met zowel lange als 
korte midden- en randdoorns. In Duchesne 
County, 25 mijl van de vindplaats in Uintah
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Sderocactus wetlandicus, 
Uintah Co., Utah, met 
lange bedoorning

County, kon ik bij twee verschillende popu
laties dezelfde kenmerken vaststellen. Bij 
een populatie in Uintah County die hier 50 
mijl van verwijderd was, was de bedoorning 
beduidend langer.
Concluderend kan ik zeggen dat, hoewel ik 
nog niet voor honderd procent ben over
tuigd, ik het onderbrengen bij Sderocactus 
door Benson kan volgen. Doorslaggevend 
daarbij is voor mij mijn mening over 
S. wetlandicus. Uit vergelijkend onderzoek 
mag worden geconcludeerd dat er verwant
schap tussen S. mesae-verdae, S. wrightiae, 
S. wetlandicus en 5. glaucus bestaat.
Door de auteur gevonden populaties van 
deze soort zijn in Colorado FH 060, 060.1, 
060.2 en in New Mexico FH 061, 061.1 en 
061.2.

Sderocactus wetlandicus Hochstatter 
1989
Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, afgevlakt bolvormig 
tot kort cilindrisch, soms spiraalvormig, 
grijsgroen, 8,5(-15) cm hoog, 4-10(-12) cm 
doorsnee; ribben 12-14, geknobbeld, bij 
volwassen planten onopvallend; areolen 
rond tot elliptisch, wit tot grijs, bedekt met 
wit vilt, 0,4 cm lang en 0,2 cm breed.
Middendoorns 3-4, soms is 1 daarvan licht 

gekromd, wit tot grijs of licht- tot donker
bruin met donkere punt, 2,5 cm lang, de 
rechte tot licht gebogen doorns zijn aan de 
basis verdikt en met elkaar vervlochten; 
randdoorns 10, wit of strokleurig met 
bruine punt, tot 2 cm lang; jonge doorns 
rood, bruin, wit met bruine tot zwarte punt. 
Knoppen aan de bovenkant van de areolen, 
violet. Bloem roze, trechtervormig, 
2-2,5 cm lang, 2-3 cm doorsnee; buitenste 
bloembladeren met beige, bruinige of roze 
middenstreep, rond tot spits toelopend, 
glad, 1,4 cm lang, 0,3 cm breed; binnenste 
bloembladeren met roze middenstreep, 
lancetvormig, 1,6 cm lang, 0,2-0,5 cm 
breed; stamper 1,2 cm lang, 0,1 cm dik, 
rozegeel; stempellobben 6, rozegeel.
Vrucht roodachtig, bij rijpheid roodachtig 
grijs, min of meer rond, 1 cm, aan de basis 
openend of onregelmatig openscheurend 
of verdrogend.
Zaad hard, zwart glanzend, met fijne knob
beltjes, niervormig, 3 mm lang, 2,5 mm 
breed, 1,4 mm dik, hilum verzonken, 10-30 
zaden per vrucht. Bloeitijd april-mei.
Voorkomen: in en nabij indianenreserva
ten in het noordoosten van Utah, op kieze- 
lige, graniet bevattende heuvels met 
spaarzame vegetatie, hoogte 1290-1430 m. 
Mede omdat de soort is opgenomen in

85



Sderocactus wetlandicus 
var. ilseae FH 0700

Bijlage I van de Conventie van Washington 
worden geen nadere vindplaatsaanduidin
gen gegeven.

Samen met Sderocactus pubispinus en een 
vorm van S. parviflorus is S. wetlandicus de 
noordelijkste vertegenwoordiger van het 
geslacht. De planten werden al voor mijn 
nieuwbeschrijving in de literatuur vermeld. 
Benson plaatste dit taxon onder S. glaucus, 
Welsh (1984) berichtte over een bijzondere 
soort met korte, gehaakte of rechte mid- 
dendoorns, die lang in het jeugdstadium 
blijft.
Een paar jaar geleden maakte ik enkele 
excursies (waarvan een met Horst Kuenz- 

ler) in het Uintah Bassin. Deze planten 
stonden wijd verspreid over dit enorme 
spaarzaam met struiken en grassen 
begroeide heuvelachtige landschap. De vor
men in de verschillende populaties zijn qua 
doornlengte, inplanting en aantal doorns 
zeer variabel. Juveniele planten ontwikke
len na 2 a 3 jaar behaarde middendoorns. 
De eerst nog behaarde middendoorns zijn 
bij volwassen exemplaren niet meer waar te 
nemen.
Uit jarenlang onderzoek op de groeiplaat
sen en in cultuur kwamen eenduidige afwij
kingen in habitus, bedoorning, bloem en 
zaad ten opzichte van S. glaucus en S. parvi
florus var. parviflorus naar voren. Een gelij-
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Sderocactus 
wetlandicus 

var. ilseae 
FH 0700

kenis met S. mesae-verdae is aanwezig voor 
zover het de vorm, uiterlijk en bloemkleur 
in het jeugdstadium betreft.
Helaas heb ik moeten vaststellen dat de 
populaties in twee tot driejaar aanzienlijk 
achteruit zijn gegaan. Tekenen van schade 
door larven of kleine diertjes kon ik even
wel niet vinden. Mogelijk plunderen enkele 
‘experts’ de paar bekende groeiplaatsen 
volledig leeg.
Veldnummers die bij deze soort horen zijn: 
FH 69.9.3, 69.9.3.5, 69.9.3.6, 69.9.4, 69.9.5 
en 69.9.5.1.

Sderocactus wetlandicus var. ilseae 
Hochstatter var. nov.
Sclerocactus wetlandicus var. ilseae Hochstaet- 
ter var. nova.
Corpus globosum ad applanate globosum, 
interdum paulo elongatum, viride ad glau- 
cinum, 4-8 (-10) cm altum, 3-7 cm diam- 
tiens;
costae tuberculatae 12-15 in plantis adultis 
bene discerni possunt;
areolae rotundae ad ellipticae, 2-4 mm dia- 
metientes, albo- ad griseolanatae;
spina centralis una, recta ad paulo curvata, 
alba vel grisea, in acumine paulo ana- 
campta et subbrunnea ad badia vel grisea, 
2r5 mm longa;
marginales 8-12, albae ad griseae acumine 

atriore, aciculatae, non semper rite in cir
cuitu enascentes 5-15 mm longae, raro 
inter se contortae (in plantis iuvenalibus 
spinae conspicue tenuiores et breviores 
quam in varietate wetlandica sunt, in qua 
spina centralis multo prius enascitur); 
gemmata circum apicem e parte superiore 
areplarum enascentia flava ad rosea sunt; 
flores rosei aliquo tubulosi, 10-12 mm longi 
12-16 mm diametiuntur;
folia perianthii exteriora subrosea rotunde 
ad acute desinentia, interdum dentata, ad 
10 mm longa et 3 mm lata sunt; interiora 
rosea, stria mediali perrosea, lanceolata, ad 
12 mm longa et 3 mm lata;
stamina flavas, 0,5 mm longa; antherae 
0,1 mm longae, ellipticae; pistillum roseum, 
ad 10 mm longum et 1 mm diametiens; stig
matibus 6 roseis, 5 mm longis; floret men
sibus aprili et maio;
Fructus globosus, rubrescens, in maturitate 
brunnescens ad griseus, irregulariter ape
riens vel siccans, ad 6 mm longus et crassus; 
semina dura, nitide nigra, tuberculis 
tenuibus contecta, reniformia, curvata 
2,8-3 mm longa et 2,4 mm lata et 1,4 mm 
crassa sunt; hilum micropyleque in planitie 
eadem.
Habitat: U.S.A., Utah inter septentriones et 
orientem in altitudine 1400 (-1500) m in 
regione petrose, glareosa, paulo clivosa, in
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var. ilseae 
FH 0700
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qua herbae deserticolae et vegetatio 
humilis alia occurrent.
Holotypus depositus in Herbario Hambur- 
gens, Hamburg, sub numero FH 0700.

Beschrijving:
Lichaam bolvormig tot afgevlakt bolvor
mig, soms iets langwerpig, groen tot blauw
grijs, 4-8(-10) cm lang, 3-7 cm doorsnee; 
ribben bij volwassen planten duidelijk te 
onderscheiden, 12-15, geknobbeld; areolen 
rond tot elliptisch, wollig, wit tot grijs, 
2-4 mm doorsnee.
Middendoorn 1, recht tot iets gebogen, wit 
of grijs, aan de punt licht gekromd en licht- 
tot donkerbruin of grijs, 0,2-0,5 cm lang; 
randdoorns 8-12, wit tot grijs met donkere 
punt, naaldvormig, al dan niet regelmatig 
in een kring ingeplant, 0,5-1,5 cm lang, zel
den met elkaar vervlochten (jonge planten 
hebben een aanzienlijk dunnere en kortere 
bedoorning dan var. wetlandicus', de mid
dendoorn wordt bij de typevariëteit aan
zienlijk eerder gevormd).
Knoppen rondom de schedel aan de boven
rand van de areolen, lichtgeel tot roze; 
bloem roze, enigszins buisvormig, 1-1,2 cm 
lang, 1,2-1,6 cm doorsnee; buitenste bloem
bladeren lichtroze, rond tot puntig toelo
pend, soms getand, tot 1 cm lang, 0,3 cm 

breed; binnenste bloembladeren roze met 
een donkerroze middenstreep, lancetvor
mig, tot 1,2 cm lang, 0,3 cm breed; helm- 
draden geel, 0,5 mm lang, helmknoppen 
geel, elliptisch 0,1 mm lang; stamper roze, 
tot 1 cm lang, 1 mm doorsnee; stempellob- 
ben 6, roze, 0,5 cm lang.
Vrucht kogelvormig, roodachtig, bij rijp
heid bruinachtig tot grijs, onregelmatig 
openscheurend of indrogend, tot 6 mm 
lang en breed.
Zaden hard, zwart, glanzend, niervormig 
gekromd, bezet met kleine knobbeltjes, 
2,8-3 mm lang, 2,4 mm breed, 1,4 mm dik, 
hilum en micropyle liggen in hetzelfde vlak. 
Bloeitijd april tot mei.
Voorkomen: Noordoost-Utah op 
1400-1500 m in stenig, kiezelig, heuvelach
tig terrein dat met woestijngrassen en 
andere lage vegetatie is begroeid.
Holotype gedeponeerd onder nummer FH 
0700 in Herbarium Hamburgense te Ham
burg.

Deze variëteit is vernoemd mijn echtgenote 
Ilse, die mij al vele jaren in mijn werk 
ondersteunt.
Het materiaal dat de basis voor de nieuw- 
beschrijving vormde, bestaat uit planten 
die uit zaden van de vindplaats zijn ge-



kweekt. Vele jaren werden deze planten be
studeerd. De studie van materiaal op de 
groeiplaats voltooide mijn observeringen. 
Deze van het type afwijkende variëteit ken
merkt zich vooral door de relatieve geringe 
grootte, de vlakke groei, de extreem korte 
bedoorning met een slechts korte, iets 
gehaakte middendoorn. De randdoorns 
zijn korter. Bij jonge planten is de midden
doorn korter dan bij de typevariëteit.
Verschillende experts gaven als eerste reac
tie de naam S. mesat-verdae aan deze plan
ten. Ik kon bij mijn onderzoek echter 
verschillende met het type gemeenschappe
lijke kenmerken van bloem en doornbeeld 
vaststellen. In het stenige, enigszins heuvel
achtige, droge gebied zijn planten van elke 
leeftijd te vinden. Het doornbeeld en de 
kleur van de doorns is variabel. Sommige 
planten zitten voor een derde in de bodem 
verankerd. De begeleidende vegetatie is 
spaarzaam en wordt gedomineerd door 
woestijngrassen, lage struiken (Artemesia), 
een yucca- en een opuntiasoort. De vegeta
tie geeft aan dit landschap een indrukwek
kend uiterlijk.

Sclerocactus glaucus (Schumann)Bens. 
1966
Syn.: Echinocactusglaucus Schum. 1898 
Echinocactus whipplei var. glaucus 
(Schum.)Purpus 1925
Sclerocactusfranklinii nom. nud. 
Pediocactus glaucus Arp 1972

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bij uitzondering 
spruitend, bijna bolvormig tot ovaal, groen 
tot blauwgroen, 5-10(-30) cm hoog, 5-8 cm 
doorsnee; ribben 8- 15, meer of minder 
geknobbeld, spiraalvormig, knobbels 
10 mm lang, aan de basis breed, naar boven 
toe kegelvormig; areolen in het bovenste 
deel van de ribben 5-15 mm van elkaar ver
wijderd, wollig, bij enkele standplaatsvor-

SEM-opnamen van het zaad van Sclerocactus mesae- 
verdae

men zijn de juveniele areolen zelfs sterk 
bewold, ovaal tot langwerpig, 5-8 mm. 
Middendoorns 3-5, zelden één gehaakt, aan 
de basis grijs, naar de punt tot bruin, of 
grijs tot bruin, gebogen, naar boven gericht 
maar soms ook zijwaarts, tot 5 cm lang, aan 
de basis tot 1 mm dik, tijdens de ontwikke
lingsfase pubescent, bij volwassen planten 
geen beharing van de middendoorns; rand
doorns 8-12, wit, grijs of bruinachtig, 
gespreid, naaldvormig, recht of iets gebo
gen, papierachtig, aan de punt soms bruin,
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SEM-opnamen van het zaad van S. wetlandicus (I.), en S. glaucus (r.), met sterk afgeronde testaknobbels itt. bij 
S. mesae-verdae
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tot 4 cm lang, aan de basis tot 1 mm dik, in 
het jeugdstadium pubescent.
Bloem licht- tot donkerroze, trechtervor
mig, 3-6 cm lang, 3-5 cm breed; buitenste 
bloembladeren met lavendelkleurige mid- 
denstreep en roze rand, aan het uiteinde 
bijna rond, de randen ingekeept, 30 mm 
lang en 6 mm breed; binnenste bloembla
deren roze tot vrijwel wit, lancetvormig, tot 
35 mm lang, 6 mm breed, de randen nau
welijks ingekeept; helmdraden wit, geel of 
groenig, 12 mm lang; helmknoppen geel, 
1 mm lang; stamper roze tot gelig, 20 mm 

lang, stempellobben 12, roze tot gelig, 
3 mm; vruchtbeginsel bezet met fijne 
schubben, tijdens de anthese 6 mm lang. 
Vrucht bol- tot eivormig, groen, 1-3 cm 
lang, bij rijpheid groenig tot bruinachtig, 
onregelmatig openscheurend of verdro
gend.
Zaad hard, zwart, met fijne knobbeltjes, 
1,5 mm lang, 2,5 mm breed, 1 mm dik, per 
vrucht 10-30 zaden.
Bloeitijd april-mei.
Voorkomen: westelijk Colorado, bij rivie
ren zoals de Colorado River en de Gunni-



son River op 1200-1800 m, op hellingen 
van kleine, droge, stenige heuvels tussen 
grammagras of andere grassoorten onder 
sagebrush-struiken.
De soort is terecht opgenomen in Bijlage I 
van de Conventie van Washington.
Al in 1893 bericht Purpus over een prach
tige echinocactus van de Grand Mesa in 
West-Colorado, waarbij men verschillende 
vormen kan onderscheiden. Schumann 
(1898) en Evans (1939) beschreven uit deze 
verschillende vormen Echinocactusglaucus 
en Sclerocactusfranklinii, waarbij vrijwel 
identieke groeiplaatsen werden opgegeven. 
Backeberg stelt in zijn standaardwerk dat 
S. franklinii een synoniem is van 5. glaucus, 
wat Benson later door zijn onderzoekingen 
bevestigde. Dr. Menzei uit Mallorca, die de 
opgegeven groeiplaatsen samen met de 
Oostenrijker Frank opzocht, is van mening: 
„dass es durchaus denkbar sei, dass hier 
unbewusst zwei Extreme aus ein und der- 
selben Variationsbreite einer Population 
beschrieben wurde.” Ook anderen, zoals 
Hortst Kuenzleruit Beien enjosef Busek 
uit Wolfratshausen, zijn dezelfde mening 
toegedaan.
Hoewel het verspreidingsgebied relatief 
klein is, kon ik een buitengewoon grote 
veelheid aan vormen vaststellen. Het is voor 
mij steeds weer een uitdaging deze planten 
in het verlaten woestijngebied aan de voet 
van de Grand Mesa te bestuderen. De 
populatie bij de Colorado-rivier heb ik al 
vele jaren geleden ontdekt. De planten 
groeien onder sagebrush-struiken, alleen 
en ver uit elkaar. Sommige planten worden 
hier tot 30 cm hoog, de ribben zijn sterk 
geknobbeld en spiraalvormig. Zeer zelden 
ziet men tussen de grove bedoorning een 
middendoorn. De kleinere exemplaren uit 
deze populatie vertonen vaak dezelfde ken
merken als die van andere populaties in dit 
gebied en die bij Gunnison River. Bij deze 
laatste populatie kon ik zwak geknobbelde 

planten met een dunne, dichte bedoorning 
waarnemen. Op een andere plek vond ik 
een grote variabiliteit, soms overeenko
mend met de grove bedoorning van de 
eerstgenoemde, maar ook zeer fijne 
doorns. Bij andere kleine populaties in dit 
gebied kon ik constateren dat 2 cm grote 
planten al tot bloei kwamen, waarbij de 
bloem het kleine plantje totaal aan het oog 
onttrekt. Ook de bloei was soms verschil
lend. Bij sommige noordelijke populaties 
kon ik wijd geopende bloemen bewonde
ren, terwijl bij sommige zuidelijke popula
ties de bloemen zich slechts gering 
openden, zoals bij S. whipplei.
Op geen van de groeiplaatsen vindt men 
veel planten. Zowel de volwassen als de 
jonge exemplaren staan ver uit elkaar. 
Meestal vindt men in een bepaald gebied 
nauwelijks planten van alle leeftijden. 
Het verspreidingsgebied van S. glaucus valt 
deels samen met dat van S. parvijlorus. Ik 
heb planten gevonden die de bloem van

Sclerocactus glaucus FH 29.3, Garfield Co., Colorado
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Sclerocactus glaucus 
(franklinii-vorm) 

FH 29.3.0, Mesa Co; 
Colorado

S. parvijlorus bezaten maar de bedoorning 
van S. glaucus vertoonden. Waarschijnlijk is 
de indeling op de hier gebruikte basis niet 
goed te doen. De bedoorning van jonge 
exemplaren uit dit laatste gebied zijn even
wel behaard en derhalve kan men deze 
planten eenduidig tot S. glaucus rekenen. 
Een kleine populatie van planten aan de 
San Miguel River in Zuid-Colorado en een 
populatie in westelijk Colorado vertonen 
grote gelijkenis met S. glaucus, een afslui
tende beoordeling is thans echter nog niet 
te geven.

Concluderend ben ik met Benson, Backe- 
berg en Haslinger van mening dat S.frankli- 
nii synoniem is met S. glaucus. Een verwant
schap met S. wetlandicus is zeker aanwezig. 
De in Colorado gevonden populaties dra
gen de volgende veldnummers: FH 29.2, 
29.3, 29.3.0, 29.3.0.1, 29.3.1, 29.3.2 en 
29.3.3.
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Lezers vragen
Ton Pullen

De Heer Balvus uit Randwijk gaat binnen
kort verhuizen en krijgt de beschikking 
over een grote tuin. Hij vraagt hoe hij een 
kas geschikt kan maken voor cactussen. Het 
liefst wil hij zijn planten in de volle grond 
uitplanten en daar een leuke opstelling van 
maken. Welke grond moet hij nemen, welke 
temperatuur is geschikt?

Antwoord: In kort bestek is het ondoenlijk 
een complete handleiding te geven voor de 
bouw en inrichting van een kas. In elke 
bibliotheek zijn boekjes daarover aanwezig. 
Enkele hoofdlijnen kan ik echter wel geven. 
Een goede cactuskas staat op een zonnige 
plek, heeft veel luchtramen en is ’s winters 
te verwarmen tot een temperatuur van 
ongeveer 10 °C. ’s Zomers moet de tempe
ratuur liever niet veel hoger oplopen dan 
40 tot 45 °C. Dubbele beglazing is sterk 
warmte- en dus kostenbesparend. Men kan



’s winters ook noppenfolie gebruiken.
De meeste liefhebbers hebben hun planten 
in tabletten staan, dat zijn verhoogde tafels. 
Men kan een tablet vullen met cactusgrond 
en de planten daarin uitpoten of de plan
ten in potten op het tablet zetten. Een tus
senoplossing is de potten in de grond van 
een tablet ingraven. Grotere planten zijn 
goed in de volle grond te kweken. Ik zou 
daarvoor een deel van de vloer van de kas 
20-30 cm ophogen, bijvoorbeeld met biel
zen of met een gemetseld of gestapeld 
muurtje en deze ruimte opvullen met een 
geschikt grondmengsel. Een leuke opstel
ling kan men verkrijgen door wat hoogte
verschillen aan te brengen en tussen de 
planten wat stenen te leggen.
Ik denk dat men bij het uitplanten vooral 
planten met een ongeveer even sterke 
groeiwijze bij elkaar moet zetten. Wanneer 

men snel groeiende zuil- en schijfcactussen 
met langzaam groeiende bolletjes combi
neert, zullen de laatste toch tekort komen. 
Langzaam groeiende en moeizaam worte
lende planten zou ik sowieso altijd in een 
potje kweken. Een ander nadeel van uit
planten is dat de planten die een ziekte of 
ongedierte hebben elkaar daarmee snel 
kunnen besmetten. Bovendien kan men een 
plant niet zo gemakkelijk oppakken om te 
behandelen of te fotograferen.
De cactusgrond die we gebruiken, is 
meestal een mengsel van bladaarde, zand of 
ander gruisachtig materiaal en eventueel 
klei of leem. Het blijkt dat de meeste plan
ten niet zo kieskeurig op hun substraat zijn, 
de enige voorwaarde die zij stellen, is dat de 
grond het overtollige water snel afvoert.

Pr. Betarixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

DE VERZAMELING
Op bezoek bij Aat van Uijen

Jan Jaap de Morree

Redactieleden komen regelmatig bij 

elkaar op bezoek. Meestal is dit echter 

niet zozeer om de verzameling te bewon

deren, maar om het volgende tijdschrift 

samen te stellen.

Om de zinnen eens te verzetten en een 
ander facet van Aats succulentenbelangstel
ling te bezien, maakten we een afspraak om 
nu eens echt met levende planten bezig te 
zijn. Op de fiets vanuit Utrecht vertrokken 
we richting Vleuten. Op een volkstuincom
plex heeft Aat zijn collectie ondergebracht 
in een niet zo alledaagse behuizing. Dit was 
een van de redenen waarom ik zijn verza
meling wel eens nader wilde bekijken. De 
cactussen groeien in een tunnelkas bedekt 
met plasticfolie. Aangezien ze er nog steeds 
groeien en de kas reeds jaren achtereen een 
aantal stormen heeft doorstaan op een
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Venlo

Nu het voorjaar zo fantastisch is begonnen, zowel voor onszelf 
als voor de planten, is het een genot om in de kas rond te speu
ren. Naar al die planten met hun vertrouwde namen die weer 
hun verwachte overvloed van knoppen en bloemen geven. Naar 
de zaailingen die ze voor de eerste maal tevoorschijn toveren. 
Ineens valt het me op dat ik al doende tegen mezelf in een nieuw 
vakjargon praat. Ik hoor mezelf zeggen, „Hé, dat Lau 1158 nu al 
knoppen geeft”. „Verdraaid, LB 222 en LB 609 vertonen nog 
niet veel groei, maar de zaailingen van PR 533 zijn een lust voor 
het oog”. Verrassend is het om FO 023 zó voorspoedig te zien 
groeien dat er vast dit jaar wel knoppen zullen verschijnen. Dat 
is echter van FO 177 nog niet te verwachten. Over de zaailingen 
van SB 529 en Rep211 doe ik tot nader order het zwijgen.
Onze verzameling raakt doorspekt met vindplaatsnummers zon
der dat er tot nu toe officieel namen aan de vondsten zijn toege
kend of dat ze gedetermineerd zijn als reeds lang bekende 
soorten. De Lau-nummers belopen al ruim in de duizend en de 
SB-nummers gaan ook prima.
Als bioloog vindt ik het natuurlijk mooi dat er zoveel aanbod 
van soortecht zaad van bekende vindplaatsen is, maar het maakt 
de communicatie tussen liefhebbers net zo bizar als een conver
satie tussen computerhobbyisten.
Die kentering is duidelijk van de laatste tien jaar. Daarvoor 
waren er niet zo veel internationaal opererende zaadhandelaren 
en fortuinlijke amateurs. Bekende soorten werden deugdelijk 
bestoven, zaad werd trouw geoogst en gezaaid in ons eigen land. 
Daarnaast was er het circuit van importen die meestal ook al een 
naam hadden tegen de tijd dat de verzamelaars ze kochten. Men 
verzamelde en was blij met planten met een naam; Pyrrhocactus 
paucicostatus of Notocactus mammulosus.
Nu zijn hobbyisten druk in de weer met zaailingen en planten 
van een bekende standplaats, slechts begeleid door een nummer 
van de vinder. Er is een nieuwe groep ingewijden, die een ritus 
volbrengen met een jargon nog ongrijpbaarder dan de Latijnse 
nomenclatuur van Linnaeus.
In het relatief verborgene bestaan echter lijsten, die nooit zijn 
gepubliceerd in Succulenta, waarin te ontdekken is dat HL 64 al 
jaren Frailea magnifica heet en dat FO 023 Mammillaria hernandezii 
is. Een vorm van culturele evolutie. Cijfers zijn lastiger in de dis
cussie, maar net als met het SOFI-nummer geeft het wel meer 
zekerheid over de herkomst.

janjaap de Morree



EUPHORBIACEAE

De bekendste succulente vertegenwoor

digers uit de familie der Euphorbiaceae 

komen hier voor het voetlicht.

De familie der Euphorbiaceae omvat onge
veer 300 geslachten en ruim 6.000 soorten. 
De in cultuur bekendste succulente geslach
ten zijn Euphorbia, Jatropha en Monadenium. 
In verschijningsvorm vertonen de soorten 
binnen de geslachten een grote verschei
denheid. Dit komt onder andere door de 
grote variatie in groeigebieden en hiermee 
in groeiomstandigheden. Met uitzondering 
van de poolstreken en enkele hoger gelegen 
koude gebieden komt de familie der Eu
phorbiaceae in alle klimaatzones voor. Door 
de verschillen in uiterlijk is het de moeite 
waard om eens bij deze planten stil te staan.

Dit artikel beperkt zich tot de succulente 
geslachten en soorten, die India, Arabië, 
Afrika met zijn eilanden en de Canarische 
Eilanden als voornaamste verspreidingsge
bied hebben. Ook op het Amerikaanse con
tinent komen succulente vertegenwoordi
gers van de Euphorbiaceae voor.

Peter Knippels
Een stukje geschiedenis
De familie der Euphorbiaceae en het geslacht 
Euphorbia zijn vernoemd naar Euphorbos. 
Euphorbos (52 - 18 v.C.) was een lijfarts van 
koningjuba II van Mauretanië en wordt 
beschouwd als de ontdekker van de medici
nale toepassing - onder andere als purgeer
middel - van euphorbia’s. Euphorbos was 
althans de eerste persoon waarvan in de vo
rige eeuwen bekend was dat hij deze plan
ten gebruikte. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft Euphorbos Euphorbia resinifera als 
medicijn gebruikt. E. resinifera kent als oor
spronkelijke groeiplaats het Atlasgebergte 
in Marokko (zie de foto’s op bladzijde 56 en 
57 in het aprilnummer). Het verhaal over 
Juba II en Euphorbos is beschreven door 
Gaius Plinius Secundus (23 - 79 n C.) in één 
van zijn boeken uit de serie „Natuurlijke 
Geschiedenis”. Deze officier uit het 
Romeinse leger heeft de natuur en de 
gebruiken van de verschillende volkeren in 
het toenmalige Romeinse rijk (van zuidelijk 
Nederland tot Noord-Afrika) beschreven. 
Reeds voor de verslaglegging door Gaius 
Plinius Secundus was de medicinale toepas
sing van euphorbia’s bekend. De Griekse 
filosoof en grondlegger van de genees
kunde Hippocratus heeft rond 460 v.C. in 
zijn werk „De superfoetatione” over deze 
planten en hun toepassingsmogelijkheden 
in de geneeskunde geschreven.

In 1753 introduceerde Carolus Linnaeus 
(1707 - 1778) in zijn bekendste en belang
rijkste werk „Species plantarum” de binaire 
naamgeving (geslacht- en soortnaam) voor 
alle planten. In dit werk heeft Linnaeus een 
groot aantal planten beschreven en inge
deeld. Deze indeling naar geslachten en 
soorten baseerde Linnaeus op het aantal
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meeldraden en de vruchtbeginsels van de 
bloem. Deze manier van indelen wordt nog 
steeds gebruikt. In Species plantarum wer
den de familie der Euphorbiaceae en het 
geslacht Euphorbia geïntroduceerd en 
beschreven.

Herkenning van Euphorbiaceae
Zoals al vermeld, kennen de soorten bin
nen de familie der Euphorbiaceae een grote 
diversiteit in verschijningsvorm. Herken
ning (of determinatie) van de planten 
geschiedt bij Euphorbiaceae aan de hand van 
de bloeiwijze.

Bij de Euphorbiaceae wordt de bloeiwijze 
cyathium genoemd, naar het Grieks 
‘cyathos’, kelk of beker. Eigenlijk is een cya
thium niet meer dan een schijnbloem en 
bevat een verzameling van bloemen. Een 
vrouwelijke bloem bestaat uit één stamper 
en een mannelijke bloem uit één meel
draad. Dit betekent dat de bloemen een- 
slachtig zijn. Een plant kan mannelijke en 
vrouwelijke bloemen tezamen in een cya
thium hebben (eenhuizig), zoals Euphorbia 
milii, of alleen mannelijke of vrouwelijke 
bloemen hebben (tweehuizig), zoals Euphor
bia obesa.
Linnaeus ging er in zijn beschrijving van de 

bloeiwijze vanuit dat een cyathium één 
bloem was, met de stamper als centrum en 
omringd door meerdere groepen meeldra
den. Het geheel werd volgens hem omslo
ten door aan elkaar vergroeide bloembla
deren. Later bleek deze theorie niet juist te 
zijn.

In de bloeiwijze ontbreken bloembladeren. 
Schutbladeren zijn wél aanwezig, deze zijn 
vergroeid en omvatten de hele bloeiwijze. 
De vrouwelijke bloem bestaat uit één stam
per die drie stigma’s of stempels heeft. Dit 
betekent dat de vrucht driehokkig is; hierop 
zijn echter uitzonderingen met vier of vijf 
hokken. Een mannelijke bloem bestaat uit 
één meeldraad die twee helmknoppen 
heeft. Aan de bovenzijde van het omwind
sel (involucrum) bevinden zich afwisselend 
de zogenaamde lobben en klieren. De laat
ste bevatten nectarine (zie ook de gesche
matiseerde bloemvoorstelling).

Een ander kenmerk van de familie der Eu
phorbiaceae is het witte sap van de planten. 
Dit verklaart de Nederlandse naam voor de 
familie: wolfsmelkachtigen. Het zoge
naamde melksap beschermt de planten in 
de natuur tegen grazende dieren en tegen 
insekten, doordat het irriterend tot giftig is.

Euphorbia obesa 
Foto's van de schrijver



Geschematiseerde voorstelling van een euphorbiabloem 
1. vrouwelijke bloem
2. cyathium van eenhuizige plant
3. cyathium met mannelijke bloemen

A stigma, B stijl (A en B vormen samen de stamper), stijlka- 
naal, D vruchtbeginsel, E. helmknop, F meeldraad, G lob, H 
klier, I involucrum, J. schutblad.

Euphorbia
De soorten van het geslacht Euphorbia ken
nen een grote vormenrijkdom, uiteenlo
pend van zeer kleine planten tot bomen 
met een hoogte van 20 m. In vorm kunnen 
ze variëren van soorten die voornamelijk 
onder de grond groeien via bolvormige 
planten tot grote struiken met bladeren. 
Deze verscheidenheid maakt het geslacht 
de moeite waard.

In cultuur zijn de meeste euphorbia- 
soorten niet moeilijk en zijn geschikt voor 
beginners. Makkelijk te kweken klein blij
vende soorten zijn onder andere E. ferox, E. 
horrida, E. meloformis, E. milii (enkele varië
teiten) en E. obesa. Groter wordende en niet 
moeilijk te kweken soorten zijn: E. cana- 
riensis, E. tirucallii en E. triangularis. Wat 
moeilijkere soorten - maar zeker de moeite 
waard - zijn: E. bupleurifolia, E. cylindrifolia, 
E. decaryi en E. obtusifolia. Geïnteresseerden 
worden verwezen naar The Euphorbia

Journal (reeds zeven delen verschenen) en 
naar White, Dyer en Sloane (1941). Deze 
boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van 
Succulenta.

In het algemeen kunnen de planten worden 
opgepot in goed waterdoorlatende grond 
die tevens voeding bevat. Deze kan zelf wor
den gemaakt door gewone potgrond te 
mengen met grof zand en door onderin de 
pot een laag kleikorrels of kleine steentjes 
te leggen. Ook de in de handel verkrijgbare 
cactusgrond is geschikt. De meeste soorten 
kunnen met succes op de vensterbank wor
den gekweekt. Bij voorkeur worden de 
planten op een lichte plaats gezet, niet in 
het directe zonlicht. Een plaats op de ven
sterbank op het westen of oosten is dus ook 
geschikt. In de wintermaanden kunnen de 
planten op de vensterbank blijven staan. In 
deze maanden krijgen de planten nauwe
lijks water; ze zijn immers in rust. Ook over
wintering bij een lagere temperatuur
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Verschillende euphorbia's, van links naar rechts: E. inermis, 
E. bupleurifolia (in rust), E. decaryi, E. platygona en een 
vorm van E. officinarum.

(minimaal 10-12 °C) is goed mogelijk, 
watergeven kan hier veelal achterwege blij
ven.
Vermenigvuldiging van de planten kan 
door zaaien en stekken. Deze methoden 
leveren weinig problemen op en ook begin
ners kunnen zich hieraan wagen.
Ik wil hierbij opmerken dat deze cultuur- 
aanwijzingen algemeen zijn en dat er per 
soort natuurlijk specifieke voorschriften en 
cultuureisen zijn.

Monadenium ellenbeckii f. caulopodium

Jatropha
Dit geslacht omvat circa 150 soorten, die 
zowel op het Amerikaanse als Afrikaanse 
continent voorkomen. Een kwart van de 
soorten kan worden aangeduid als caudex - 
plant. Caudexplanten kenmerken zich door 
de verdikte stengelbasis. De bekendste 
soort van dit geslacht, een caudexplant, is 
Jatropha podagrica. Deze soort is afkomstig 
uit Midden-Amerika (onder andere Guate
mala en Costa Rica). Ondanks de herkomst 
uit een klimaatzone met tropische regen
wouden verlangen de planten een rustpe
riode in de winter, ƒ podagrica kan op 
dezelfde manier worden gekweekt als eu- 
phorbia’s. Andere soorten uit dit geslacht
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zijn minder in cultuur verspreid, wellicht 
mede door de vaak hoge eisen ten aanzien 
van de verzorging.

Monadenium
Het geslacht Monadenium komt voor in tro
pisch Afrika en Oost-Afrika. Het geslacht is 
nauw verwant aan Euphorbia. Er is een grote 
overeenkomst in bloeiwijze. Veel soorten 
van het geslacht Monadenium kunnen wor
den getypeerd als overblijvende planten 
met dikke, vlezige, cilindrische stammen en 
takken of planten waarbij de stengels uit 
knolvormige wortels ontspruiten.

In de literatuur wordt van het geslacht 
Monadenium aangegeven dat de cultuur 
moeilijk is. Dit blijkt in de praktijk erg mee 
te vallen en een aantal soorten is geschikt 
voor beginners. De planten eisen in cultuur 
een temperatuur van minimaal 12 °C.

Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda
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Boekbespreking
Ton Pullen

Internationaler Einkaufsführer Kakteen/ 
Sukkulenten 1992/93. 257 Bladzijden A4. DM 
25,- inclusief verzendkosten.
Onder deze titel is in Duitsland een publikatie 
verschenen, gecompileerd door Richard Wolf. 
Nieuwsgierig geworden door een annonce in ons 
Duitse zustertijdschrift heb ik een exemplaar 
laten komen.
Deze publikatie is elke pfennig zeker waard. Elke 
serieuze liefhebber en verzamelaar heeft wel 
eens, wellicht meerdere malen, naar een 
bepaalde soort gezocht. Dit boek is de oplossing: 
van zeer veel leveranciers van planten en zaden 
zijn de catalogi doorgespit. Per soort kan men 
precies zien welke kweker zaden of planten van 
de gezochte soort aanbiedt en wat ze ongeveer 
kosten. Van elke kwekerij die is opgenomen, wor
den naam en adres vermeld. Verder is het zeer 
nuttig te weten of een bepaalde kwekerij planten 
wil verzenden, al of niet naar het buitenland, of 
dat de kwekerij open is voor het publiek en zo ja, 
op welke tijden.
Het moet een gigantisch werk geweest zijn om al 
deze gegevens bij elkaar te krijgen en op deze 
manier te rangschikken, hoewel de computer 
daar het zijne wel aan zal hebben bijgedragen. 
Het boek is te bestellen bij de auteur: Richard 
Wolf, Steubenstrasse 33, D-6070 Langen, Duits
land.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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AGAVEN OP CURAQAO, ARUBA EN 
BONAIRE 2.

P. Wagenaar Hummelinck

Agave arubensis Hmlk.
Wagenaar Hummelinck (1936) 236-237, 
248, fig. 14-15, pl. 3a, 4; (1938) 19 
Arnoldo (1954a) 95; (1964) 74 
Stoffers (1981) 306

Agave arubensis is alleen bekend van het 
kalksteenterras ten zuiden van Fontein op 
Aruba. Nadat het type materiaal in juli 
1930 was verzameld en in februari 1937 
enkele aanvullende waarnemingen werden 
gedaan, is er nooit meer naar deze soort 
gezocht, die alleen door zijn bloemkenmer- 
ken duidelijk van A. vivipara kan worden 
onderscheiden. Deze plant kan als volgt 
worden beschreven (fig. 12-15).

Bladeren 60-80 cm lang, 4,5-6 maal zo lang 
als breed, met het breedste deel in of even 
onder het midden. Eindstekels 25-30 mm 
lang en ongeveer 9 maal zo lang als breed, 

meestal ruw, enigszins aflopend aan de rug
zijde het groen weefsel nauwelijks binnen
dringend, tot over de helft gegroefd tussen 
de samenkomende bladranden die zwak 
zijn getand of van een enkele stekel zijn 
voorzien. Randstekels 8-12 per 10 cm, 4-6 
mm lang, met de verharde basis tot 7 mm. 
Bloeiwijze 3,5-5 m lang; bloemsteeltjes 
4-7 mm. Bloembuis 7-8 mm; bloemslippen 
19-21 mm lang; stijl 35-40 mm; meeldraden 
30-35 mm, 2-4 mm onder de keel ingeplant. 
Vrucht meestal 35-40 mm lang en 2,5-2,8 
(soms 3) maal zo lang als breed, duidelijk 
gesteeld en gesnaveld.

Agave petiolata Trel.
Trelease (1913) 20, pl. 8 
Boldingh (1913) 150; (1914) 18 
Berger (1915) 225
Wagenaar Hummelinck (1936) 243-244, fig. 
22

104 Fig. 12. Een sierlijke 
Agave arubensis op de 
typevindplaats, tussen 
een dichte begroeiing van 
Opuntia wentiana op een 
kalksteenterras ten zui
den van Fontein op Aruba 
(18)



Fig. 14. De randbewapening van Agave arubensis lijkt op 
die van A. vivipara; de eindstekel is soms even slank als bij 
A. rutteniae(17)

Fig. 13. Omtrek en dwarsdoorsneden van het blad van 
Agave arubensis.

Fig. 15. De vruchten van Agave arubensis zijn langwerpiger dan die van A. vivipara en ook duidelijker 
gesteeld en gesnaveld (17).



Fig. 17. De eindstekels van Agave petiolata kunnen enorm 
lang worden. De inkerving VIII op de bladtop rechtsboven is 
een in het veld aangebracht kenmerk om de gemonsterde 
planten te kunnen onderscheiden.

Fig. 16. Omtrek en dwarsdoorsnede van het blad van 
Agave petiolata
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Fig. 18. Op het kalksteenplateau van Meiberg, Midden- 
Curapao, werd Agave petiolata (linker plant) samen met 
talrijke op A. vivipara gelijkende planten aangetroffen. De 
bladeren van A. petiolata zijn spitser dan die van A. vivi
para en maken een sierlijker indruk (219).



Volgens Trelease is Agave petiolata een 
„curious plant”, duidelijk verschillend van 
A. vivipara en andere op Cura^ao voorko
mende planten. Boldingh beschouwt hem 
als een gekweekte soort. Trelease schrijft: 
„Leaves blue-glaucous, lanceolate, rather 
abruptly contracted into a long neck at base 
... spine chestnut, granular-roughened 
below ... acicular ... 3-4 by 25-60 mm.” De 
volgende beschrijving van deze ‘vreemde 
soort’ is gebaseerd op het bladmateriaal dat 
door Boldingh is bijeengebracht, aange
vuld met Trelease’s gegevens (fig. 16, 17, 18).

Bladeren omstreeks 110 cm lang en 6 maal 
zo lang als breed, met het breedste deel 
onder het midden, boven de basis versmald 
tot omstreeks eenderde bladbreedte, blauw
achtig zeegroen. Eindstekels naaldvormig, 
soms wat bochtig, 18-35 mm lang en 
omstreeks 10 maal zo lang als breed, ruw 
met gladde spits, enigszins aflopend en aan 
de rugzijde het groene weefsel niet of over 
korte afstand binnendringend; onderste 
helft breed gegroefd tussen de samenko
mende bladranden, die glad zijn en niet of 
nauwelijks zijn ingerold. Randstekels 3-6 
per 10 cm, 5-7 mm lang in het midden van 
het blad (daarbuiten tot 11 mm), ruw, 
betrekkelijk slank en met een verharde 
basis, op goed ontwikkelde en ten dele ver
harde uitbochtingen van de rand. Bloem- 
steeltjes nauwelijks 5 mm. Bloem 35-40 
mm; bloembuis 5 mm; bloemslippen 15 
mm; meeldraden 30 mm, bijna in de keel 
ingeplant.

Twee niet-bloeiende planten van Meiberg 
(25 augustus 1973) die tot deze soort wer
den gerekend, hebben bladeren van 67 x 13 
en 127 x 22 cm, met naaldvormige eindste
kels van 40-45 mm lang, aflopend in de ver
harde bladrand en het groene weefsel aan 
de rugzijde niet of nauwelijks binnendrin
gend. De in het onderste tweederde deel 

van de stekel samenkomende, ingerolde 
bladranden kunnen elkaar al dan niet 
raken, ze kunnen glad zijn of met kleine 
tandjes op pukkeltjes zijn bezet. In tegen
stelling tot wat de beschrijving van het 
type materiaal zegt, zijn de stekels aan de 
basis niet ruw. Van een uitgebloeide en ver
droogde plant was het bladrozet 1,8 m 
hoog; de schacht is 1 m lang, met negen glad- 
randige schutbladen van 18-12 cm lengte; 
de bloempluim niet aflopend, 5 maal zo 
lang als breed, met 35 zijtakken groter dan 
20 cm.

Het is mogelijk niet toevallig dat deze 
‘vreemde’, niet tot de Viviparae behorende 
soort tot nu toe alleen werd aangetroffen in 
een gebied in Midden-Cura^ao waar in ver
leden proeven met vezelagaven werden 
genomen.

Fig. 19. Omtrek en dwarsdoorsnede van het blad van 
Agave boldinghiana
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Fig. 20. Agave boldinghiana kan op Bonaire vrij kleine priemvormige eindstekels hebben en onregelmatig geplaatste 
randstekels die in grootte en dichtheid sterk kunnen verschillen (20 en 21).

Fig. 21. Ideogrammen van bloemen van Agave rutteniae, A. arubensis, A. petiolata en A. boldinghiana. a. Trelease 1913, b. 
Hummelinck 1936; c. Hummelinck 1938; en 5-10 metingen aan materiaal van 196, 214 en 215:17 en 20.

A. rutteniae arubensis petiolata boldinghiana



Agave boldinghiana Trel.
Trelease (1913) 21, pl. 11-13 
Boldingh (1913) 150; (1914) 17 
Berger (1915) 225-226 
Wagenaar Hummelinck (1936) 239-241, 
248, fig. 19-20, pl 6, 8c; (1938) 20-21 
Realino (1947) fig. 121-122 
Arnoldo (1954a) 95, fig. 104, 105; (1964) 74, 
fig. 104, 105 
Stoffers (1981) 87 
Morton (1981) 206

Trelease beschreef deze soort aan bladma- 
teriaal dat door Boldingh op Cura^ao was 
bijeengebracht. De bloemen werden door 
Ecker verzameld. In zijn sleutel wordt A. bol
dinghiana als volgt gekenmerkt: „Leaves acu
minate; spine acicular; prickles rather 
heavily triangular.” Bij Boldinghs materiaal 
van Bonaire wordt opgemerkt: „with more 
crowded and smaller prickles - perhaps 
varietally separable.” Na bestudering van 
dit en nog enig zelf verzameld materiaal 
(fig. 19-21) kon deze soort als volgt worden 
beschreven.

Bladeren 5-7,5 maal zo lang als breed met 
de grootste breedte in het midden, duide
lijk toegespitst en boven de basis tot 
omstreeks de halve bladbreedte versmald; 
90-125 cm lang. Eindstekels priem- tot 
naaldvormig, ongeveer 15-25 x 2-3 x 1,5-3 
mm, glad, aan de basis weinig of niet 
gegroefd, weinig aflopend en het groene 
weefsel nauwelijks binnendringend (de 
kleinste op Bonaire). Randstekels 7-19 per 
10 cm, 5-6 mm lang (kunnen op Bonaire 
veel kleiner zijn en onregelmatig verdeeld). 
Bloeiwijze 5-7 m hoog, bloemsteeltjes 4-9 
mm; 15-20 schachtbladen met slanke, ver
harde eindstekel en daaronder duidelijk 
gezaagde randen. Bloem 45-55 mm lang; 
bloembuis 4-5,5 mm; bloemslippen 18-23 
mm; stamper 40-45 mm; helmdraden 34-38 
mm, 0-2 mm onder de keel ingeplant;

helmknoppen 18-21 mm. Vrucht 2-2,4 maal 
zo lang als breed, 33-46 x 15-19 mm, kort 
gesteeld en enigszins gesnaveld.

De bladranden van de exemplaren van 
Bonaire bezitten net als het materiaal van 
Boldingh grotendeels veel meer, kleinere 
en onregelmatig geplaatste randstekels. 
Volgens Boldingh zou dit een niet- 
inheemse soort zijn die niet op Aruba 
wordt gevonden. Het geringe aantal plan
ten dat mij van Bonaire en Curagao bekend 
is, maakte de indruk niet tot de flora van 
deze eilanden te behoren.

Wordt vervolgd
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STAPELIA-ACHTIGEN 2
Cultuuraspecten en enige soorten

Niet iedereen heeft succes met het kwe

ken van stapelia-achtigen. Dit komt voor 

een groot deel doordat men vergeet dat 

het geen cactussen zijn en ze dus een 

heel andere kweekwijze vereisen.

Piaranthus spec. 
MBB5036 
Foto's van de 
schrijver

P. Dekker

Grond en water
Voor de samenstelling van de potgrond 
voor stapelia-achtigen worden in diverse 
boeken heel veel verschillende recepten 
gegeven, zodat de beginnende kweker door 
de bomen het bos niet meer ziet. Welke 
grondsoort voldoet nu het best voor deze 
soort planten? Bij de diverse liefhebbers 
kom ik vaak prachtige planten tegen, letter
lijk om van te watertanden, maar de grond
soort is bij elk van hen verschillend, terwijl 
de resultaten toch fantastisch zijn.
Ook in de vensterbank bij sommige kamer
plantenliefhebbers kom je soms bijzonder 
mooie exemplaren tegen, die bloeien dat 
het een lust voor het oog is. Bij al deze kwe
kers wordt een methode toegepast die we 
over het algemeen verwerpelijk achten en 
die tegen alle regels is van de op jarenlange 
ervaring gebaseerde kennis van gerouti
neerde liefhebbers. Sommige kwekers 
gebruiken een substraat dat voor 80% uit 
soms zeer grove turf bestaat en de resulta
ten zijn prima. Niet mijn smaak overigens,



Stapelia spec.

ik ben veel te bang voor aantasting door 
wortelluis, aangezien gedurende de rustpe
riode deze grond zo droog wordt dat we 
hierdoor een veel te gunstig klimaat voor 
wortelluis scheppen. Toch krijg ik vaak het 
idee dat een wat grover grondmengsel hele
maal niet verkeerd is voor deze soort plan
ten. En wat zijn de ervaringen met bijvoor
beeld vermiculiet, perliet en lava en derge
lijke?

Wat het gieten betreft, worden vaak vragen 
gesteld over de hoeveelheid toe te dienen 
water, het tijdstip waarop dit dient te 
gebeuren en hoe vaak. Erg moeilijk om 
daar een antwoord op te geven, dat hangt 
van zoveel factoren af! Uiteraard mogen we 
niet vergeten dat we met succulenten te 
doen hebben, die dus minder water nodig 
hebben dan kamerplanten. Ze hebben ech
ter wel meer nodig dan bijvoorbeeld cac
tussen.
Wat we praktisch nooit in de boeken tegen
komen, is dat deze planten, die snel groeien 
vergeleken met cactussen, beslist gebaat zijn 
bij wat mest tijdens de groeiperiode.

Bloemen
Eén van de kenmerken van de bloemen van 
stapelia-achtigen is het bezit van vijf slip

pen, waarbinnen zich de corona bevindt. 
De vorm van deze corona is een van de 
belangrijkste kenmerken waaraan de 
diverse geslachten en soorten worden inge
deeld.
De bloemen zijn bij sommige caralluma- en 
echidnopsis-soorten heel klein, maar kun
nen bij enkele soorten stapelia’s wel een 
doorsnee van zo’n 35 cm bereiken. Veel van 
deze bloemen verspreiden de aasgeur waar 
deze plantengroep berucht om is. Deze 
geur lokt vliegen aan, die onmisbaar zijn 
voor de bestuiving.
De meeste stapelia-achtigen bloeien bij ons 
in de zomer of de nazomer, terwijl de 
vruchten over het algemeen pas in het jaar 
erna tot rijping komen. Deze ontwikkelen 
zich als ronde, vrij harde en lange peulen 
die veel zaden bevatten. Als ze rijp zijn 
springen ze open en zien we een menigte 
bruine of zwarte zaden, alle voorzien van 
zaadpluis. In de vrije natuur worden de 
zaden door de wind verspreid en als ze op 
een plaats met genoeg warmte en vochtig
heid terechtkomen, kunnen ze ontkiemen. 
Sommige soorten komen al binnen 24 uur 
op.

Zaaien
Zaaien van stapelia-achtigen levert meestal



Stapelia gigantea

weinig problemen op, goed zaad ontkiemt 
vrij vlot en de zaailingen groeien bij goede 
verzorging voorspoedig. Ik wil hier voor 
één ding waarschuwen: als u in potjes zaait 
en gebruik maakt van plastic zakjes om 
gespannen lucht te krijgen, moet u de 
zakjes weghalen zodra de zaden zijn 
gekiemd. Dit als voorzorgsmaatregel tegen 
verliezen door schimmel, smeul of zwartrot, 
want daar zijn de kleine plantjes heel 
gevoelig voor. Geef ze zo vlug mogelijk 
frisse lucht en houd ze matig vochtig, dan 
zullen ze zonder problemen opgroeien.

uiterst moeilijk is om de juiste naam te ach
terhalen.
Bij stapelia’s verschijnen de bloemen 
meestal aan de basis van de stammetjes, 
enkel of met meer tegelijk, vaak op een vrij 
lange steel. Van alle stapelia-achtigen ver
spreiden deze bloemen wel de sterkste aas- 
geur, maar ze zijn zo mooi, dat dit geen 
reden is om ze uit de verzameling te weren. 
De grootste bloem van alle stapelia’s heeft 
S. gigantea. Het is een geelgetinte bloem die 
tot ongeveer 35 cm groot kan worden, reus
achtige bloemen die echter maar spaar
zaam verschijnen. Kennelijk kost het de 
plant toch nogal wat energie om een bloem 
van die afmetingen te produceren en kan 
hij het zich niet veroorloven om deze in 
massaproduktie te brengen.
Deze grote stapelia’s lenen zich ook het 
beste als onderstam, ten eerste omdat het 
krachtige groeiers zijn en ten tweede omdat 
ze minder vatbaar zijn voor aantasting 
door de gevreesde zwartrot.
Dit geslacht is beslist ook voor beginners de 
moeite waard om te proberen, want zelfs in 
de vensterbank willen de meeste soorten 
goed groeien en bloeien.

Wordt vervolgd
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Stapelia
Stapelia is een van de grootste geslachten 
van deze groep, naast Huernia en Caralluma. 
De meesten van ons zullen de soorten
S. hirsuta en S. grandiflora wel kennen, al zul
len we ze meestal zonder naam of met een 
verkeerde naam tegenkomen. Daarbij komt 
nog dat ze, ook in het land van herkomst, 
vrij sterk zijn gehybridiseerd en dat het dus



TURBINICARPUS JAUERNIGII 
FRANK SPEC. NOV.

Van het geslacht Turbinicarpus worden 

nog regelmatig nieuwe vormen gevon

den. Hier wordt een van die vondsten als 

nieuwe soort beschreven.

Gerhart Frank

Beschrijving
Lichaam vlak kogelvormig, tot 25(-50) mm 
doorsnee en 10(-20) mm hoog, overgaand 
in een penwortel met een doorsnee tot 
15 mm en een lengte tot 30 mm. Lichaam 
met brede, vlakke tuberkels. De epidermis 
ziet er door minuscule lichte vlokjes grijs 
uit. Areolen ovaal, in de nieuwgroei met 
lange, witte, zijdeachtige haren, later kaal. 
De areolen hebben slechts één doorn, die 
uit het onderste deel ervan ontspringt. 
Doorns rechtopstaand en licht over de top 
heengebogen, aan de basis grijsachtig 
hoornkleurig, naar de top toe zwart, 
5-8 mm lang, in doorsnee ovaal, schubach- 
tig ruw. Zaailingen en jonge planten heb
ben 7-10 witte randdoorns die stervormig 
zijn gerangschikt, 3-5 mm lang, later ver
dwijnend, zodat oudere planten alleen nog 
de opgerichte middendoorns bezitten. 
Bloemen ontstaan aan de top van de plant, 
zijn breed trechtervormig, 25 mm lang en 
15 mm breed. Sepalen smal lancetvormig, 
licht geelbruin, met donkerbruine streep en

Turbinicarpus 
jauernigii 
Foto van de 
schrijver
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een klein spitsje. Petalen vuilwit tot bleek
bruin, met lichtbruine streep, lancetvormig 
en in een dunne punt uitlopend. Meeldra
den wit, helmknoppen geel. Stijl roodach
tig met 4 gespreide stempellobben, 
waarvan de rand met papillen is bezet. 
Zaad langwerpig, 1,2x0,7 mm, micropyle 
groot, rond, met uitstekende, breed over
hangende rand. Testa zwart, met ronde 
knobbelig uitstekende cellen, die naar de 
micropyle toe steeds kleiner worden. Testa- 
cellen sterk geplooid.
Vindplaats: op steenachtige heuvels ten 
noorden van Las Palomas, San Luis Potosi, 
Mexico.
Type: Jauernig 210. Holotype: planten met 
bloemen in 50% alcohol, WU.
In de lente van 1991 vond de cactusverza
melaar Johann Jauernig ten noorden van 
Paloma, in San Luis Potosi (Mexico), een 
hem onbekende Turbinicarpus die hij mij ter 
determinatie toestuurde. De plant kwam 
ook mij niet bekend voor en na bestudering 
van de bloem, het bloeigedrag en de zaad- 
structuur was ik er al snel van overtuigd 
met een nieuw, nog onbekend taxon te 
maken te hebben. Een Duitse verzamelaar 
vond in hetzelfde gebied eveneens een 
soort die hij als nieuw beschouwde, en 
waarschijnlijk dezelfde soort is. Aangezien 
ik hoorde dat er zaden van de plant in de 
handel worden aangeboden, besloot ik tot 
snelle publikatie van de soort.
Deze nieuwe, relatief kleine turbinicarpus 
groeit op steenachtige heuvels in de gezel
schap van Mammillaria microthele, Astrophy- 
tum myriostigma, Leuchtenbergia principis, een 
coryphantha en de wijd verbreide Agave 
lechugilla. De plant is door zijn kleur moei
lijk op de steenachtige grond te onderschei
den, waardoor hij, mede door zijn geringe 
afmetingen, buiten de bloeitijd nauwelijks 
is te vinden. Ik noem de soort naar zijn ont
dekker, Johann Jauernig.

Turbinicarpus jauernigii Frank spec. nova 
A Turbinicarpus schwarzii Shurly gibbis per- 
planis, epidermide minute flocculosa, areolis in 
plantis adultis semper unispinosis, spina centrali 
erecta apice nigriscenti breviori subrigida, stig
mate albo, testa superficie perplicata, margine 
regionis hilimicropilesque nasuta et tempore flo
rentis (solum Novembro et Decembro) differt. 
Typus: Jauernig 210, Mexico, Estado San Luis 
Potosi, ad septentrinalem pagi Las Palomas, 
Martio 1991. Holotypus: planta cum floribus in 
liquore alcoholica 50%, WU.

Ik dank Dr. Waker Till van het Botanisch Insti
tuut van de Universiteit van Wenen voor het 
opstellen van de Latijnse diagnose, Ir. Peter Stad- 
ler, München voor het maken van de SEM- 
opnamen.

Vertaling: janjaap de Morree

Roseggergasse 65, A 3400 Kierling, Oostenrijk

Rechts: SEM-opnamen van het zaad van Turbinicarpus 
jauernigii.





SULCOREBUTIA,
ENKELE OVERWEGINGEN 1

Johan Pot

Om inzicht in de verspreiding van en de 

genetische samenhang tussen de soorten 

van het geslacht Sulcorebutia te krijgen, 

is kennis van de vindplaatsen onontbeer

lijk.
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In 1987 heb ik al een artikel (Pot 1987) 
gewijd aan mijn toen nog prille bevindin
gen. Daarna bemachtigde ik een aantal 
landkaarten van het Instituto Geografico 
Militar in La Paz. Ik heb literatuur verza
meld en heel wat planten mogen aanschou
wen. Naarmate echter de kennis toeneemt, 
lijkt het inzicht te verminderen! Deson
danks meen ik verslag te moeten doen van 
enkele van mijn huidige vermoedens. Een 
aantal keren lijken ze in strijd met momen
teel algemeen aanvaarde opvattingen. 
Hopelijk kan dit artikel een aanzet tot een 
discussie zijn, waardoor ons begrip zal toe
nemen.

Het geslacht Sulcorebutia werd in 1951 door 
Backeberg opgesteld. Aanvankelijk was het 
monotypisch: het bevatte alleen Sulcorebutia 
steinbachii (Werdermann)Backeberg, voor
heen Rebutia steinbachii, die door Werder- 
mann (1931) was beschreven. Werdermann 
vermeldde daarbij dat de pas overleden

José Steinbach hem in de winter van 
1929-1930 één exemplaar van de nieuwe 
soort had gestuurd, dat ten tijde van de 
publikatie al ter ziele was. De plant zou uit 
de omgeving van Cochabamba (Bolivia) 
van een hoogte van meer dan 2500 m ko
men. Dat laatste zal niemand tegenspreken, 
want het hele gebied rond die stad is hoger 
dan 2500 m. Vaak veronderstelde men dat 
de plant tussen Aguirre en Colomi op 
ongeveer 3300 m hoogte werd gevonden. 
In de beschrijving lezen we dat de plant een 
scharlakenrode bloem had. Later verza
melde planten die S. steinbachii worden 
genoemd, hebben bijna altijd een magenta 
bloem. Roodbloeiende sulco’s uit de omge
ving van Aguirre komen in onze verzame
lingen nauwelijks voor. Zou Steinbach ons 
voor een raadsel hebben willen stellen? Het 
is ook vreemd dat hij als plantenverzame- 
laar, zoals Werdermann in de toelichting 
schreef, maar één plant stuurde. Hij moet 
er talloze hebben gezien, want sulcorebu- 
tia’s zijn in de buurt van Aguirre zeker niet 
zeldzaam. Waarom heeft hij een rood
bloeiende en geen magentabloeiende plant 
gestuurd, of eventueel zelfs een geel- 
bloeiende? Men zegt dat Steinbach bij 
Colomi gewoond zou hebben, wat door 
verre familie schijnt te zijn bevestigd. Dan 
moet hij ongetwijfeld de verschillende 
bloemkleuren van de door hem gestuurde 
soort hebben gekend.
Ik heb enige tijd vermoed dat we de eerste 
ons bekende sulco in de verkeerde omge
ving zochten. Maar in de internationale 
werkgroep Sulcorebutia werd onlangs toch 
een plant gepresenteerd die qua habitus 
aan de kenmerken van de beschreven plant



voldeed en inderdaad uit een veld met veel 
roodbloeiende exemplaren uit de buurt van 
Colomi stamde.
Sulcorebutia steinbachii ligt dus aan het 
geslacht ten grondslag. Backeberg (1979) 
noemt als kenmerken: „Mit Rübenwurzel; 
Stacheln + steifer; Areolen schmallang”. 
De naam van het geslacht wijst op een 
‘Furche’ op de knobbels, waaruit doorns en 
bloemen verschijnen.
Wie sulcorebutia’s verzamelt, ontdekt al 
snel dat het areool vaak niet ‘schlitzförmig’ 
is, de plooi in de epidermis (de ‘sulco’ of 
groef) dikwijls niet of nauwelijks is waar te 
nemen en ook de ‘Rübenwurzel’ (penwor- 
tel) lang niet altijd aanwezig is.
Ritter (1980) meende dat Sulcorebutia niet 
met Rebutia in onmiddellijk verband zou 
kunnen worden gebracht, maar zag daaren
tegen een nauwe verwantschap met het 
door hem opgestelde geslacht Cinnabarinea. 
Dit geslacht wordt momenteel nauwelijks 
nog erkend. Ritter gaf als kenmerk van Sul
corebutia onder andere een wandverdikking 
van de weinig ontwikkelde nectarkamer. Ik 
heb heel vaak geen nectarkamer in bloe
men van sulcorebutia’s kunnen vinden.
Ritter had zeer lange areolen vastgesteld bij 
Sulcorebutia, maar in verschillende gevallen 
gaat dat niet op.

Brederoo en Donald (1981) meldden dat de 
zaden van Sulcorebutia afwijken van die van 
de noordelijke weingartia’s (bijvoorbeeld 
Weingartia neocumingii Backbg.). Ook had
den ze haartjes in de oksel van de pericar- 
pelschubben van sulcorebutiabloemen 
ontdekt, soms zelfs borstels of kleine 
doorntjes. Dit kenmerk zou bij Weingartia 
nooit voorkomen. Donald vond het wat 
merkwaardig, dat Ritter had geschreven: 
„An den Blüten von Sulcorebutien fallt 
neben ihrer Haar- und Borstenlosigkeit vor 
allem auf,...”. De haartjes moeten echter 
niet worden gezocht onder de schubben 
van de bloembuis, maar onder die van het 
pericarpel. Ik ben er niet zeker van of dit 
kenmerk steekhoudend is. Vooral bij de 
sulco’s uit de omgeving van Ravelo vond ik 
geen haren. Nu hoorde ik onlangs dat de 
haartjes soms alleen met een microscoop te 
zien zijn. Ik werkte met een loep met een 
vergroting van 12x. Voorlopig houd ik mijn 
twijfels ten aanzien van dit kenmerk. 
Men kan zich afvragen of er onomstreden 
kenmerken zijn te vinden waardoor het zin
vol is Sulcorebutia van andere geslachten af 
te scheiden. Ik ben er zo goed als zeker van, 
dat ze er zijn.
Sulcorebutia’s zijn in de natuur bijna altijd 
als zodanig te herkennen. Ik kan echter niet

Sulcorebutia JK 18 
Monte Puncu 
Foto's van de 
schrijver
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Sulcorebutia JK 22
Monte Puncu
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aangeven waardoor. Kennelijk heeft men 
een beeld van de plant ontwikkeld, waar
door deze herkenning plaats vindt; er 
bestaat een globaal, niet geanalyseerd 
beeld. Hoewel dit wetenschappelijk natuur
lijk geen waarde heeft, is het voor mij 
momenteel toch reden vast te houden aan 
het geslacht Sulcorebutia. Blijft de taak te 
ontdekken, welke kenmerken ten grondslag 
liggen aan het globale beeld.

Nu is het interessant te onderzoeken welke 
relatie planten binnen het geslacht met 
elkaar zouden kunnen hebben. Momenteel 
is het de trend bij specialisten om van dicht 
bij elkaar groeiende populaties aan te 
nemen dat ze nauw verwant zijn. Zonder 
veel fantasie zou men dan alle sulcorebu
tia’s in het noordelijke verspreidingsgebied, 
van Ayopaya (bijvoorbeeld 5. arenacea (Car- 
denas)Ritter) tot Comarapa (S. krahnii 
Rausch), tot 5. steinbachii kunnen rekenen. 
Dit lijkt me iets te rigoureus. Areaalgeogra- 
fie zal ongetwijfeld een steun betekenen, 
maar mag naar mijn idee niet de overheer
sende factor voor een systematische inde
ling zijn. Men zal in eerste instantie de 
planten moeten onderzoeken. Nu hebben 
sulcorebutia’s de eigenschap dat ze per 
standplaats wat betreft habitus sterk lijken 

te verschillen, wat het uitermate lastig 
maakt een eenduidig beeld van een soort te 
krijgen. Veel specialisten aarzelen als hen 
wordt gevraagd een plant van een andere 
verzamelaar te determineren. Een ander 
opmerkelijk gegeven is dat ieder heuveltje 
met sulcorebutia’s een op zichzelf staande 
populatie schijnt te herbergen, waardoor 
men in de verleiding zou kunnen komen 
per heuveltje een soort te beschrijven. Ter 
illustratie hiervan verwijs ik naar de afbeel
dingen. Hebben we hier te maken met drie 
verschillende soorten, drie variëteiten van 
één soort of drie ecotypen van Sulcorebutia 
tiraquensis (Card.)Ritter? De standplaatsen 
van deze planten liggen maar enkele kilo
meters uit elkaar en op vrijwel dezelfde 
hoogte. De planten zijn per veldje vaak erg 
variabel, maar desondanks moeiteloos te 
onderscheiden van de planten van de 
andere veldjes.

Om in deze verwarrende materie tot zin
volle uitspraken te komen, zal men moeten 
beginnen zijn eigen planten goed te bekij
ken. Hoe men dat het beste kan doen, zal 
voor een deel proefondervindelijk worden 
vastgesteld. Ik heb zelf gekozen voor het 
verzamelen van kenmerken per veldnum- 
mer, die ik daarna opsla in de computer.



Onder veldnummer wordt hier het num
mer verstaan dat wordt gegeven aan plan
ten die alle op een bepaalde groeiplaats zijn 
verzameld en ogenschijnlijk tot dezelfde 
soort behoren. Waarom gegevens verzame
len per veldnummer? De reden hiervoor is 
dat namen kunnen veranderen en veld- 
nummers niet.
Een zinvolle vraag is natuurlijk, welke plan
ten voor het verzamelen van kenmerken 
mogen worden gebruikt. Voor de hand ligt 
te zeggen: volwassen habitatplanten op hun 
natuurlijke standplaats. Hierbij moeten 
echter enkele kanttekeningen worden 
gemaakt. We komen niet dagelijks in Boli
via, zodat we zijn aangewezen op planten in 
onze verzamelingen. Onze ‘habitat-planten’ 
zijn vrijwel altijd stekken van originele 
planten. Wat te doen als er van dit originele 
materiaal haast niets over is? Hoe betrouw
baar zijn onze gegevens als een verzamelaar 
als steekproef een selectie van de mooiste 
planten meenam? Moeten we in voorko
mende gevallen onze toevlucht zoeken tot 
zaailingen, waarvan de ouderplanten niet 
bekend zijn? Wie kan honderd procent zui
vere bestuiving garanderen? En is het niet 
zo dat bij ons fenotypen overleven die het 
in de natuur niet gered hadden, waardoor 
er een onzuiver beeld ontstaat? Ook de 

habitatplant zal in cultuur een ander uiter
lijk krijgen. Hoe oud moet de ‘volwassen’ 
plant overigens zijn? Ik heb mijn waarne
mingen grotendeels gedaan aan ‘origineel’ 
materiaal, maar in een aantal gevallen 
waren de stekken eigenlijk nog te jong voor 
relevante gegevens. Daarom moeten de 
gegevens elk jaar worden bijgewerkt. Hier
door zullen kenmerken van het jeugdsta- 
dium van de plant worden vervangen door 
die van het volwassen stadium.
Als men per veldnummer gegevens verza
melt, komt men tot de ontdekking dat de 
van tevoren veronderstelde grote variabili
teit vaak meevalt. Planten waarvan bijvoor
beeld de lengte van de randdoorns iets 
verschilt, kunnen een zeer verschillende 
indruk maken. Hetzelfde geldt als de kleur 
van de randdoorns afwijkt. Toch is het zin
vol deze ogenschijnlijk overbodige kenmer
ken te noteren. Het is namelijk ook nuttig 
te weten welke combinaties van kenmerken 
niet kunnen voorkomen. Zo kennen we bij
voorbeeld geen Sulcorebutia rauschii met 
witte randdoorns van een centimeter lang. 
Wie vermoedt dat de kenmerken van een 
soort uit de nieuwbeschrijving kunnen wor
den gehaald, komt bedrogen uit. Als model 
voor een soort staat één plant, het holotype, 
dat heel goed in een aantal kenmerken van

Sulcorebutia JK 143.
Deze sulco en de planten 
van de vorige twee foto's 
groeien op vindplaatsen 
enkele kilometers van 
elkaar.



Dwarsdoorsnede van een sulcorebutia-bloem

andere individuen uit de populatie kan ver
schillen. Ik heb kenmerken van zoveel 
mogelijk planten van één veldnummer 
samengevoegd, waarbij het niet gezegd is 
dat iedere willekeurige combinatie van ken
merken kan voorkomen. Dit nadeel weegt 
mijns inziens echter op tegen het verzame
len van gegevens op plantniveau, wat een 
bestand zou opleveren met een nauwelijks 
te hanteren aantal records.
De volgende kenmerken werden gebruikt:
1. Het al dan niet spruiten.
2. Vorm van het areool en de lengte- 

breedteverhouding ervan.
3. Stand van de randdoorns.
4. Kleur van de randdoorns: als een 

doorn twee kleuren heeft, wordt dit als 
combinatie opgegeven. Bijvoorbeeld 
‘bruin-wit’ wil zeggen dat de voet van 
de doorns bruin is, de rest wit; ‘wit- 
bruin’ betekent witte doorns met 
bruine punt.

5. Aantal randdoorns, waarbij meer dan 
18 als ‘veel’ wordt aangeduid.

6. Lengte randdoorns, waarbij meer dan 
14 mm als ‘lang’ geldt.

7. Lobben op de randdoorns: door een 
loep ziet men ruwe of gladde rand
doorns.

8. Middendoorns, geen, één of meer, kor
ter of langer dan 1 cm.

9. Kleur van de bloem in woorden.
10. Kleur van de bloem volgens de kleu

renkaarten van The Royal Horticultu- 
ral Society, London.

11. Bloem extra: de vorm van de perianth- 
bladeren en een (indien voorkomend) 
afwijkende kleur van het onderste deel 
van het receptaculum.

12. Stijl ‘vergroeid’: een wat ongelukkig 
gekozen term, die ik later zal toelich
ten. Er is geen sprake van echte ver
groeiing!

13. Kleur van de stempel.
14. Aantal stempellobben.
15. Positie van de stempel: onder de 

bovenste helmknoppen, even hoog of 
erboven.
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Mededelingen & Verenigingsnieuws

MESTSTOF VOOR LAVACUETUUR
De heer Hovens heeeftzijn recept van de door 
hem verkochte meststof ter beschikking gesteld 
van de afdeling Noord- en Midden Limburg. De 
meststof kan worden verkregen bij de heer G. 
Linssen,Jacob Catsstraat 61, 5921 XC Blerick. 
(tel. 077-823812)
De meststof, bestaande uit twee componenten, is 
verkrijgbaar in:
- flessen van 1 liter voor de prijs van ƒ 3, = per 
liter, (statiegeld ƒ 1, = per fles)
- vaatjes van 5 en 10 liter voor de prijs van ƒ 2,50 
per liter, (statiegeld ƒ 5, = per vaatje) 
De meststof is te gebruiken voor zowel lava-, 
steenwol-, als voor potgrondcultuur van cactus
sen en kamerplanten.

De heer A.J.D. Melchers uit Losser bericht, dat 
hij reeds gedurende een vijftal jaren CACTI- 
GROW gebruikt. Dit Engelse product in poeder- 
vorm is, mits droog en donker bewaard, 
onbeperkt houdbaar. Eén kilo is voldoende voor 
3000 liter gietwater. Dit product is te bestellen bij 
de Holy Gate Cactus Nursery, Willingshur- 
stroad, Ashington, West Sussex, RH20 3BA 
Great Britain. (tel 0903-892930) De kosten 
bedragen ca ƒ 50, = per kg (1991) 
Volledigheidshalve dan ook nog maar even het 
adres voor voedingsoplossing volgens het recept 
Hans Wortel: Mevr. J. v/d Ven-Jongekrijg, Kruis
straat 80 te 5373 BC Herpen, (tel. 08867-2776). 
Zie verder het aprilnummer.
Lava 1 - 4 mm is uit voorraad leverbaar (zak 15 
kg) door Handelsonderneming A J. v.d. Berg, 
Brandakkerweg 1 5971 NX Grubbenvorst, tel. 
077-661944.
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LEDEN

afdeling leden leden leden
1991 1992 1993

Achterhoek 9 10 9
Amsterdam 30 31 29
Arnhem 31 24 29
Brabant-België 28 24 33*
Delfzijl 20 22 20
Dordrecht 15 11 13
Drenthe 7 9 11*
Eindhoven 60 61 63
Flevozoom 33 30 33
Fryslan 36 35 33
Gooi/Eemland 26 24 25
Gorinchem/den 33 40 44*
Bosch
Gouda 32 35 36
’s Gravenhage 48 52 52
Groningen 34 34 36
Haarlem 11 11 11
den Helder 30 31 29
Hoeksche Waard 11 10 15
Kennemerland 27 26 27
Leiden 32 29 28
Nijmegen 32 37 37*
Noord en Midden 63 66 67
Limburg
Rotterdam 31 37 36*
Tilburg 36 32 27
Utrecht 38 39 39
Voorne/Putten & 12 12 12,
Rozenburg
West Brabant 42 39 41
West Friesland 13 14 17*
IJsselstreek 43 40 34
Zaanstreek 20 17 22*
Zeeland 42 36 37
Zuid Limburg 57 69 70*
Zwolle 34 31 35
Totaal 1011 1018 1050
Niet bij afdelingen 1397 1426 1484
aangesloten
TOTAAL AANTAL 2408 2444 2534

Het ledental geeft in 1993 een lichte groei te zien. 
De gemerkte afdelingen (*) hebben over de laat
ste twee jaar een groei van meer dan 10 % 
geboekt.
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ADRESWIJZIGINGEN
Ons bestuurslid voor Propaganda heeft een 
nieuw adres. U kunt de heer PJ.M. Knippels 
thans bereiken op het adres Aakwerf 9, 2804 MZ 
te Gouda.
De Voorzitter van de afdeling Noord- en Midden 
Limburg, de heer J. Schraets, verhuist per 21 juni 
1993 naar 5944 NH Arcen, Geuldersedijk 2, tel. 
04703-2913.

Vierinq 75-jariq bestaan 
Succulenta in 1994

In 1994 zal Succulenta 75jaar bestaan. Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van 3 april 
jongstleden zijn de plannen voor de viering van 
dit heuglijke feit gepresenteerd.

In het weekend van 28 en 29 mei 1994 organi
seert de jubileumcommissie voor de leden van 
Succulenta in de Hortus in Leiden diverse activi
teiten met als overkoepelend thema ”een toe
komst voor onze planten,planten voor onze 
toekomst”. Naast de Algemene Ledenvergade
ring zal een plantenkeuring, diawedstrijd, plan
ten- en boekenbeurs en workshops worden 
georganiseerd. Daarnaast zullen enkele gere
nommeerde sprekers worden uitgenodigd en zal 
de mogelijkheid worden geboden, om onder 
genot van een hapje en een drankje, samen te 
zijn. De haalbaarheid van een veiling van bijzon
dere boeken en/of planten wordt momenteel 
onderzocht.

In de volgende nummers van het verenigings- 
nieuws zullen berichten volgen over deelname 
aan de plantenkeuring en aan de diawedstrijd. 
Daarnaast wordt U op de hoogte gehouden over 
de verdere invulling van het programma.

Met betrekking tot (m-)hotelaccomodatie atten
deren wij U op de volgende mogelijkheden, die 
in de nabijheid liggen van Leiden:
- Motel de Gouden Leeuw (van der Valk), Veur- 
seweg 180 te Voorschoten, tel. 071-615916;
- Motel de Bijhorst (van der Valk), Zijdeweg 54 te 
Wassenaar, tel 01751-19344;
- Motel Sassenheim (van der Valk), Warmonder- 
weg 8 te Sassenheim, tel. 02522-19019 en 
- VVV Leiden, Stationsplein 210 te Leiden, tel. 
071-146846.

KALENDER 1994
Deze is inmiddels gereedgekomen. Voor nadere 
inlichtingen verwijzen wij naar de opgave onder 
instellingen.

Op Zaterdag 4 juni 1994 wordt een landelijke 
open dag bij liefhebbers georganiseerd. Het is de 
bedoeling, dat liefhebbers zich opgeven en dat zij 
hun kas openstellen voor bezoek op die dag.



Deze activiteit zal in samenwerking met de afde
lingen van Succulenta worden georganiseerd. 
Voor nadere berichtgeving: leden jubileumcom
missie, de afdelingen of volgende nummers van 
het verenigingsnieuws.

In het zelfde weekend zal in samenwerking met 
de Stichting Nederlandse Plantentuinen de 
Nationale Hortusdag worden georganiseerd. De 
plantentuinen zullen dan speciale aandacht 
geven aan succulenten onder het algemene 
thema "zorgen voor planten” Ook hierbij zal de 
inzet en inbreng van de afdelingen worden 
gevraagd.
Mocht U vragen, opmerkingen, tips of suggesties 
hebben, dan kunt U bellen met Cok Grootschol- 
ten (01740-27795) of Frans Noltee (078-124200).

Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 3 april 1993 in de Cantharel te 
Ugchelen.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter opent om 10.00 uur de verga
dering. Er zijn 26 afdelingen vertegenwoor
digd, in totaal 900 stemmen alsmede ons 
erelid en 3 individueel stemmende leden. 
Andere aanwezigen hebben zich niet voor 
het stemmen gemeld. Afwezig zijn de afde
lingen: Delfzijl, Drenthe, ’s Gravenhage, 
Hoekse Waard, Leiden, Nijmegen en 
Voorne Putten & Rozenburg

2. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 
31 OKTOBER 1993.
Er wordt een opmerking gemaakt over het 
noemen van de naam van een kweker onder 
het punt rondvraag 8b. Het punt is nu een
maal zo besproken.
De notulen worden, onder dankzegging 
aan de secretaris, ongewijzigd goedgekeurd.

3. MEDEDELINGEN EN BELEIDSZAKEN.
a De voorzitter toont de officiële oorkonde 

en de ontvangen prijzen van de afgelopen 
Floriade.

b Samenwerkingsverband Belgisch Neder
landse cactusverenigingen. De voorzitter 
memoreert, dat de kalender een succes 
geworden is. Overigens functioneert de 
samenwerkingsorgaan slecht. Er zijn over 
en weer lelijke brieven geschreven, die 
door een aantal voorzitters eveneens zijn 
ontvangen. De heer de Wacl merkt op. dat 
er geen ooi log moet komen tussen Neder

land en België, (applaus). Er komt hier
over een brief naar de afdelingen.

c De heer Groen krijgt het woord over 
CITES. Hij legt uit, dat onder de WBUD 
(wet bedreigde uitheemse diersoorten) en 
het in- en uitvoerbesluit bedreigde uit
heemse dier- en plantensoorten er geen 
bezitsverbod geldt voor de zogenaamde 
CITES bijlage 1 planten. In Duitsland is 
dit wel het geval.In het kader van de EEG 
worden wetten geharmoniseerd en dus 
zou dit in Nederland ook kunnen komen. 
Een werkgroep heeft zich bezig gehouden 
met een conceptbrief aan ”den Haag.” 
Succulenta dient te proberen als gespreks
partner te worden erkend. In de discussie 
mengen zich de heren Vrenken, Puyl, 
Essers, Veerman en van Veen. De leden 
worden van de ontwikkelingen op de 
hoogte gehouden.

d De handleiding van de heer Pullen heeft 
een (onnodige) vertraging van eenjaar 
opgelopen. De Voorzitter hoopt deze nu 
op de najaars-vergadering ten doop te 
houden.

e De INFO map is overgenomen door Peter 
Knippels en de nieuwe uitgave is thans 
beschikbaar.

4. INGEKOMEN STUKKEN.
a Een brief van de afdeling Hoekse Waard, 

waarin wordt uitgelegd, dat deze afdeling 
zich presenteert op de open land- en tuin
bouwdag en daaraan de voorkeur geeft 
boven de bijwoning van de algemene ver
gadering.

b ri 1 Een brief van de heer Alsemgeest over 
de tweedehands boekenmarkt.

5. JAARVERSLAG SECRETARIS
Daar de datum van verschijnen van ons 
tijdschrift en deze algemene vergadering 
samenvallen, heeft nagenoeg niemand het 
verslag kunnen lezen. In verband hiermede 
wordt het door de secretaris voorgelezen en 
met applaus beloond.

6. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER, 
a Er ontstaat een uitvoerige discussie over 

het resultaat van de Floriade en het feit, 
dat een specificatie van deze post ont
breekt. De afdelingen Tilburg en Utrecht 
willen een specificatie. De laatste stelt, dat 
eigen stukken ook moeten worden overge
legd. Brabant België vindt, dat alleen al 
om het feit, dat leden ook zelf hebben 
gestort, er een specicikatie moet komen.
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De heer van Tilborg merkt namens de 
werkgroep Floriade op, dat de afrekening 
nog niet geheel gereed is, maar zegt de 
afdelingen een specificatie toe. De heer 
Groen vraagt de vergadering, het bestuur 
vertrouwen te schenken.

b In verband met het positieve resultaat 
merkt de penningmeester op, dat het 
bestuur het volgende heeft overwogen: Of 
de contributie met 10 % verlagen ofwel 
overgaan tot een systeemwijzing in de 
contributie. Dit laatste houdt in het ver
vallen van een afzonderlijke landelijke- en 
afdelingscontributie en deze beiden te 
vervangen door één contributiebedrag. 
Het voordeel hiervan is een belangrijke 
besparing voor leden, tevens afdelingsle- 
den en voor de ”losse”leden de mogelijk
heid, voor bijzonder weinig geld ook 
afdelingslid te zijn.

De Zaanstreek is voor, Groningen vraagt 
over huisgenootleden (statutair geregeld), 
Amsterdam en Rotterdam positief (contri
butie inning een zorg minder), Zuid Lim
burg maant i.v.m. economische 
omstandigheden tot voorzichtigheid, Gooi
en Eemland heeft bedenkingen, Haarlem 
heeft de hoogste afdelingscontributie en is 
bezorgd over de inkomsten, Noord- en 
Midden Limburg en Brabant België infor
meren naar een regeling voor buiten
landers. De contributiewijziging geldt in 
eerste aanleg uitsluiten voor Nederland. 
Voorzover Belgen en Duitsers ook afde
lingslid zijn, moeten aanvaardbare oplos
singen worden gevonden. Nadere 
uitwerkingen worden de afdelingen toege
zonden. Hopelijk kan de materie op en 
voorzittersvergadering worden besproken 
en zal dit voorstel op de najaarsvergadering 
in stemming worden gebracht.

7. KASCOMMISSIE
a De secretaris leest de ontvangen verkla

ring van de kascommissie voor. De com
missie wordt voor haar werkzaamheden 
bedankt met applaus

b Eveneens onder applaus wordt de pen
ningmeester decharge voor het in 1992 
gevoerde beheer gegeven,.

8. INSTELLINGEN
a Tijdschrift: Er zijn géén vragen. Applaus, 
b Cliché Fonds. Er zijn ca 700 bestellingen 

geplaatst tot een bedrag van f 23.000, = 
De inkoopkosten zijn lager dan die in het 
verleden jaar.

c Bibliotheek. Bij afwezigheid van de 
bibliothecaris wordt verwezen wordt naar 
het verslag, zoals dit gepubliceerd werd in 
het aprilnummer van het verenigings- 
nieuws in Succulenta .

d Er is geen verslag van de Diatheek.
e Plantencentrale. Het jaarverslag werd in 

het februarinummer van het verenigings- 
nieuws in Succulenta gepubliceerd.

9. BESTUURSMUTATIES
a Daar er géén tegenstemmers zijn, wordt 

mevr. J. Smit Reesink bij acclamatie 
benoemd tot 2e secretaris.

b Het door het verstrijken van de maximum 
termijn, aftredende bestuurslid de heerj. 
van Eijsden, wordt uitvoerig bedankt en 
ontvangt ter herinnering een tekening 
van een Notocactus van Carla Wolters. 
Met genoegen ziet de scheidende functio
naris terug op zijn deelname aan het 
bestuur, waarbij hij heeft mogen meeden- 
kenken en werken aan o.a. de Floriade, de 
verbetering van het maandblad en de 
voorbereiding van de stelselwijziging con
tributie.

10. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLE
MENT.
a Artikel 40, betreffende de 

agendawijziging/aanvulling Algemene 
Vergadering. Met algemene stemmen 
worden de woorden "van spoedeisende 
aard” geschrapt.

b.Artikel 47. Naamswijziging instelling 
"Ruilen zonder Huilen” in die van Plan
tencentrale”, met de daarbij behorende 
tekstaanpassing, wordt eveneens met alge
mene stemmen aanvaard.

c Artikel 48, "Buiningfonds". De afdeling 
Gouda stelt voor, dit artikel niet te laten 
vervallen. Enerzijds wil zij de herinnering 
aan Buining levend houden en anderzijds 
hoopt zij nog eens op betere tijden en 
daarmede hervatting van de activiteiten 
van dit fonds. Een compromisvoorstel, de 
activiteiten gebruikte literatuur onder de 
naam ”Buiningfonds”te laten plaats vin
den, haalt het niet. Het voorstel van 
Gouda wordt bij acclamatie aangenomen.

d Een nieuw artikel 49 wordt ingevoegd 
onder de naam "Boekenbeurs”. Het arti
kel luidt conform de voorgestelde tekst 
voor "Gebruikte literatuur”

e Het oude artikel "Subsidies^ wordt her- 
nummerd van 49 in 50, waarbij tevens de 
tweede alinea komt te vervallen.



11 PRESENTATIE BELEIDSVOORNEMENS 
"SUCCULENTA 2000”.
Deze zijn toegevoegd aan het aprilnummer 
van het tijdschrift. Voor de aanwezigen zijn 
er losse exemplaren beschikbaar. Het stuk 
wordt voor kennisgeving aangenomen en 
zal, indien nodig, op de najaarsvergadering 
ter discussie staan.

12 PRESENTATIE JUBILEUMPROGRAMMA. 
De heer Knippels licht het jubileumpro
gramma toe.
De heer Munniksma vraagt of er nu geen 
receptie voor derden komt. Daar moet nog 
verder over gedacht worden. Hij vindt Lei
den niet centraal liggen. Leiden ligt echter 
wel degelijk centraal, als met de spreiding 
van leden naar woonplaats bekijkt.
De heer Groen wil de zaken op een dag en 
zou graag zien, dat er gastgezinnen werden 
gezocht.
De heer Bethlem vraagt of de tentoonstel
ling openbaar toegankelijk is. Dit is zo.

De voorzitter heeft inmiddels de heer A. 
Lau begroet, die met zijn gezelschap is gear
riveerd.

13 RONDVRAAG
a In verband met de lezing van Dr Alfred 

Lau, deelt de secretaris mee, dat een 
tweetal lezingen zijn uitgezocht, te weten 
"Succulenten uit Mexico, niet cactussen” 
en "Zuidamerikaanse Cactussen” De ver
gadering heeft nog de keus. De heer van 
Hoofstadt deelt mede, dat de heer Lau 

beide titels heeft aangepast en dat deze 
beide onderwerpen ’s middags aan het 
bod zullen komen. Een keuze is dus niet 
nodig.

b Desgevraagd deelt de heer Groen mee, 
dat het IOS boekje rechtstreeks in Kew 
kan worden besteld.

c De heer Henk Krijnen deelt in zijn functie 
van secretaris van de landelijke studie
groep mede, dat deze studiegroep wegens 
gebrek aan belangstelling is opgeheven.

d De heer Kossen vraagt, of het geen idee is, 
kleurenfoto’s in Succulenta te laten spon
seren.

e De heer Schraets informeert naar de con
tactdagen in Wageningen. Gewezen wordt 
op het komende IOS congres in Wagenin- 
gen.

f De heer de Jong wijst op de gezamenlijke 
datum van de beurs in Haarlem en Leeu
warden. Hij vreest bezoekersverlies en ook 
problemen voor standhouders. Hij vraagt 
of het bestuur regelend kan optreden. Dit 
probleem zal op de agenda van de eerst
volgende afdelings- 
voorzittersvergadering worden geplaatst.

14 VOLGENDE VERGADERING:
Deze zal worden georganiseerd door de 
afdeling Brabant België en gehouden wor
den te Elewijt in het Elewijt-center aan de 
Tervuursesteenweg 564 op zaterdag 16 
oktober 1993.

J. van Alten, secretaris.

Instellingen

Boekenbeurs___________________ ___
TE KOOP GEVRAAGD; 2e hands boeken en tijd
schriften over succulenten voor verkoop op de 
najaarsvergadering van 1993. Dit om de najaars
vergadering extra attractief te maken.
Het aangeboden materiaal wordt tegen dezelfde 
prijs verkocht. Ook Succulenta’s van vóór 1960 
zijn welkom.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouders- 
laan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-1083.

Kalender 1994______________________
Deze is inmiddels gereed. De inkoopprijs is iets 
hoger dan die van de kalender 1993, vandaar dat 
de prijs voor de kalender 1994 f 0,50 hoger uit
valt. De afhaalprijs bedraagt f 9, = = p/st. Bij ver
zending per post zijn de portokosten 
verschuldigd. Deze zijn nog niet bekend. Indien 
gewenst inlichtingen via tel.: 08388-3579. 
Bestellingen uitsluitend door overschrijving van 
het juiste bedrag en vermelding van kalender 
1994 op postgiro 3742400 
t.n.v. Succulenta te Lunteren.
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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.
Er zijn op dit moment verkrijgbaar;
-‘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 f7,70/ 
Bfrs 300.
Verenigingsartikelen:
- de bewaarband voor het tijdschrift ( 1 jaargang ) 
fl 18,-/ Bfrs 360 (vanaf 2 banden fl 16 Bfrs 320 per 
stuk)
- de verenigingsspeld. Deze is als steekspeld ver
krijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80.
- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs f 
6,— afgehaald/ f 7,— per post.

Afdelingsnieuws

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 1992.

AFDELING: Achterhoek.
10 juni Plant van de maand: Rebutia

heliosa: Nabespreking ten
toonstelling en dia’s

8 juli Plant van de maand: Gymno-
calicium denudatum: Diale- 
zing

9 sep. Plant van de maand Jatropha
Podagrica: Lezing heer Ter 
Bruggen over Caudiciforme 
planten.
ADRES: E.N.O. gebouw 
Groen lo.
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Amsterdam.
18jun. Dia’s uit eigen verzameling.
20aug. Bijpraatavond en vakantie

dia’s.

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.

Plantencentrale___________________
Het gaat niet goed met de plantencentrale. Er 
zijn weliswaar aanvragen voor lijsten met aange
boden planten, maar helaas is er (eind april) nog 
geen lijst binnen. Gaarne zagen we, dat aanbie
ders zich alsnog met grote spoed melden! Mocht 
het niet lukken, dan krijgen bestellers het door 
hun gestorte geld terug. We houden U op de 
hoogte.

Clichéfonds_______________________
Dit fonds heeft met ingang van 21 juni 1993 een 
nieuw adres en wel: Geuldersedijk 2, 5944 NH 
Arcen. Met uitzondering van afname in ’t groot is 
ervanafljuni 1993 geen zaad meer te bestellen 
uit de zaadlijst 1993.Vanaf 21 juni ziet de heer 
Schraets op het nieuwe adres gaarne vers zaad 
tegemoet voor de zaadlijst 1994. Voor Uw mede
werking bij alvast voorbaat bedankt!

17 sep. Thema: wintergroeiers. 
ADRES: Hfdgebouw v.d. 
Hortus, Plantage Middenlaan 
2a, Amsterdam 
AANVANG: 20.00 uur.

AFDELING Arnhem.
10 juni Plantenkeuring, demonstratie 

zaaien, enten.
19juni KasbezoekJ. Boom in Velp.
30 juni Avondbezoek aan kwekerij van 

Workum.
ADRES: achter het pand Flo- 
ralaan 18, Wageningen 
AANVANG: 20.00 uur.

AFDELING: Brabant-België.
25 jun. Dialezing door J. Essers over 

Tephrocactussen en kleine 
opuntia’s.

27 aug. Ruildag onder eigen leden - 
thema avond.

24 sept. Dialezing P. Neut over Mengel
moes, nieuwe serie.
ADRES: Hoger Rijksinstituut 
voor Tuinbouw, de Bavaylei 
116, 1800 Vilvoorde 
AANVANG: 20.00 uur.



AFDELING: Delfzijl e.o. AFDELING: Gouda e.o.
3 juni Dialezing door de heer Stra-

ting over de gemengde cactus
verzameling en rotstuinen.

17 juni Kasje kijken in Drenthe.
18 sep. Jaarlijkse Cactusbeurs van het 

Noorden.
ADRES: Groene Weide, Snel- 
gersmastraat 15, Appingedam 
AANVANG: 19.30 uur.

AFDELING: Drenthe.
2 juni Op kasbezoek bij Koert Olde.
1 sept. Op kasbezoek bij Arend

Schans.
ADRES: Hotel Koopman, de 
Palz 7, Beilen.
AANVANG:

AFDELING: Eindhoven.
14 juni Vermeerdering van cactussen.
5 juli Lezing door A. de Vries over

Cactussen.
13 sep. Lezing door A. Beukelaars

over 6 geslachten.
ADRES: Wijkgebouw ’t Slot, 
Kastelenplein 167, Eindhoven 
AANVANG: 20.00 uur

17 juni Lezing Frans Noltee over
Namaqualand.

16 sept. Lezing door Leo v.d. Hoeven
over Paraquay en Chili 
ADRES: ” ’t Brandpunt”, Turf
markt 58, Gouda 
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: 's Gravenhage e.o.
24 juni Gerard Linssen uit Venlo ver

telt over de opbouw van een 
cactusverzameling
ADRES: Grote zaal sporthal 
"Zuidhaghe”, Melis Stokelaan 
1201, Den Haag 
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Groningen.
17 juni Kasje kijken in Drenthe.
16 sept. Lezing door de heer Linssen

over de opbouw van een cac
tusverzameling.
ADRES: Zaal van de buurt- en 
speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72, Gronin
gen
AANVANG: 19.30 uur

AFDELING: Flevozoom. AFDELING: Hoeksche Waard.
21 jun. Spreker over Cactussen.
20 sept. Spreker over Succulenten.

ADRES: Groen van Prinsterer- 
school, Verkeersweg 51, Har
derwijk
AANVANG: 20.00 uur.

AFDELING: Gooi-en Eemland.
13 mei Lezing door Paul Shirley over

Ceropegia’s.
10 jun Lezing doorHr Rakers over

Arizona.
ADRES: Kleine zaal van Goede 
Herderkerk, Simon Stevinweg 
146,ingang Lieve de Keylaan, 
Hilversum
AANVANG: 20.00 uur.

AFDELING: Gorinchem-Den Bosch.
1 juni Jaarlijks reisje rond Turnhout.
14juni Kasbezoek Heeselt/ 

Ammerzoden.
12jul Kasbezoek Drunen/Sprang 

Capelle.
9 aug. Kasbezoek.
13 sept. Kasbezoek.

10 juni Bingoavond, waarop intro
ducés welkom zijn.
ADRES: Natuur Educatief 
Centrum, bij de Rijkshaven, 
Numansdorp
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Leiden.
16 sept. Lezing door de heer W. Alsem- 

geest over Arizona.
ADRES: Berlagestraat 2, Lei
den
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Nijmegen.
1 jun. Kasbezoek.
6 juli Kasbezoek.
4 sept. Cactus- en Vetplantenmarkt.
7 sept. Gezellige avond voor leden en

hun partners; zaaiwedstrijd. 
ADRES: Opleidingscentrum ’t 
Vanck, Energieweg 19, Nijme
gen
AANVANG: 20.00 uur
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AFDELING: Rottterdam.___________
28 juni Lezing door A. Liekens over

Bloeiende Lobivia’s/ 
Mexicaanse hoogtepunten.

27sept. Lezing door F. Noltee over
Namaqualand.
ADRES: bovenzaal van het 
Wijkgebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam 
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Zuid Limburg._________
1 juni Lezing door de heer P. Neut

over parodia’s
7 sept. Lezing door L. Bercht over de

flora van Paraquay.
ADRES: Gemeenschapshuis, 
Hoofdstraat 12, Schimmert 
AANVANG: 19.30 uur

AFDELING: Tilburg.
14 jun. Thema avond.
13 sept. Feestelijke avond.

ADRES: Kasteelhoeve, Has- 
seltstr 256, Tilburg 
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Utrecht e.o.
10 jun. Lezing door Ludwig Bercht

over Argentinië.
12 jun. Kasbezoek bij LudwigBercht.
9 sept. Praatavond en evaluatie van

onze zaai-activiteiten.
ADRES: Buurthuis Ravelijn, 
H.Graaflandstraat 2a, Utrecht 
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: West-Brabant.
22aug. Grote jaarlijkse ruilbeurs.
4 sept. Feestavond in verband met het

25 jarig bestaan.
ADRES: café rest. "Markt- 
zicht”. Markt 50, Etten-Leur 
AANVANG: 14.00 uur

AFDELING: IJsselstreek.
3 juli 
28aug.

Excursie naar het Westland. 
Succulentenbeurs te Zutphen. 
ADRES: Autodistribution van 
Rijn, Manegestr 1, Deventer 
AANVANG: 20.00 uur
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AFDELING: Zaanstreek.___________
4/6 jun Tentoonstelling i.v.m. 60 jrg

jubileum
3 sept. Ruilbeurs

ADRES: kantine van de sport
hal De Springplank, Saenre- 
damstraat 34, Assendelft 
AANVANG: 20.00 uur

Nieuws van onze Belgische 
Zusterverenigingen.

Aylostera.
11 jun. Lezing door Leopold Van-

coille over het enten van cac
tussen.

19/20 jun. Ruil-en verkoopbeurs.
31/7-1/8 Opendeurdagen.
10sep. Lezing door K. Neirinck over

Braziliaanse geslachten.
ADRES: Refter van de Stads
school, Vredeplein, Aalst 
AANVANG: 20.00 uur

AFDELING: Cactusvrienden Limburg.
21 juni Lezing F. Lampo over Land

van Contrasten, deel 1: Cali- 
fornië

16aug Lezing A. Liekens over Cactus
sen en fotografie

20 sep Lezing F. Vergauwen over
Hooggebergteplanten uit Zuid 
Amerika
ADRES: Cultureel Centrum, 
Dekenstraat 40, Heusden Zol
der
AANVANG: 20.00 uur

Grusonia.
5 jun. 5e Vlaamse plantenbeurs in de 

Gemeentezaal Lotenhulle.
11 jun. Lezing door Fernand Gruwez 

over Rebutia 2 in Don Bosco te
Torhout.

19 jun.
26 jun.

16 uur "Groentjes” 
Grusonia’s vierde barbecue in 
Dominiek savio te Gits.

13aug Ijzing door Werner Sche- 
pocks over Standorten in Bra
zilië in Don Bosco te Torhout.

22 aug. vanaf 9 uur: 12e open deur 
dag.



10sep Lezing door Maurits Genotte
over Succulenten in de Vijver
hof te Tielt.

18sep. 16 uur "Groentjes”
ADRES:
AANVANG: 20.00 uur

Evenementenkalender

Leuchtenbergia.
18 jun. Mengelmoes door J. van Ursel.
16 juli Vetplanten algemeen door F.

Noltee.
20 aug. Orchideeën door F. Gruwez.
17 sept. Bloemschikken door Mevr.

Dams.
19 sept. Internationale succulenten

beurs van 9-14 uur 
ADRES: Dienstencentrum, 
Schoolstraat 44, Schilde 
AANVANG: 20.00 uur

't Stekeltje.
5/6 jun. Tentoonstelling 10-18 uur in

de Molenhof.
27 jun. Spreekbeurt,enten-Johan

Peters ,Phyllo’s-Addy
22 aug. Spreekbeurt,Parodia-Jan

Peters,Ziekten en plagen-Addy
26sep. Spreekbeurt, Adromischus-

Rita Bersipont,Ruilbeurs voor 
leden
ADRES: Molenhof, Mechelses- 
teenweg 47, Willebroek 
AANVANG:

1993
5 juni

5/6 jun

6 juni

6 juni

12 juni

12/3 juni

13 juni

3 juli
22 aug.

28 aug.

4 sept.

4 sept.
Evenementen

WEDSTRIJD 'WENSKAART’ TER GELEGEN
HEID VAN HET DERDE LUSTRUM VAN DE 
AFDELING BRABANT-BELGIë

Deze, door de afdeling Brabant-België georgani
seerde, wedstrijd is een redelijk succes geworden. 
In totaal werden negentien inzendingen ontvan
gen. De volgende prijzen zijn toegekend:

le prijs, groot Bfrs 5000 aan Marie-Noëlle Mou- 
lart te Brussel B.
2e prijs, groot Bfrs 2000 aan John van Eijsden te 
Hoogeveen NI.
3e prijs, groot Bfrs 1000 aan Jan Wouters te Kam
penhout B.

Aan de felicitaties van de organisatoren voegen 
wij gaarne de onze toe. Red.

11/12 sept.

18 sept.

16 okt.

1994 
28/29 mei

4 juni

16 juni

Open dag handelskwekerij 
Ubink, Mijnsherenweg 18-20, 
Kudelstaart-Aalsmeer. Open 
van 9 tot 16 uur.
Cactus-Thematentoonstelling 
’t Stekeltje. Zaal Molenhof, 
Mechelsesteenweg 47 (bij de 
brug) te Willebroek België. 
Opendeur Cactusvrienden 
Limburg, info apr.nr.
Liempdse Plantenliefhebbers- 
markt, info apr.nr.
6e Leidse Cactusbeurs, info 
apr.nr.
Cactus- en Vetplantenbeurs in 
Warmenhuizen. Info apr.nr.
Open deur dag in België. Voor 
Leugtenbergia, zie febr. num
mer. Voor verdere adressen 
omg. Duffel en Kortemark inl. 
bij het secretariaat.
Open dag Van Donkelaar. 
Kijk en Ruilbeurs afd. West 
Brabant, infojun.nr.
Succulentenbeurs van het Oos
ten. Info jun.nr.
Cactusmarkt te Nijmegen. Info 
juni nr.
Receptie afd. Westbrabant 
i.v.m. 25 jarigjubileum. Caf e 
Marktzicht, Markt 50 Etten 
Leur (19-20 uur).
Europese Landenkonferentie 
ELK. Infojun.nr.
Cactussen en vetplantenbeurs 
van het Noorden. Info in het 
april nummer.
Najaarsvergadering Succu
lenta in Wijtegem, België. 
Nadere mededelingen volgen.

Jubileummanifestatie/ 
Voorjaarsvergadering etc. 
Nationale Hortusdag/ 
Landelijke open dag Succu
lenta.
75e verjaardag van de vereni
ging SUCCULENTA.
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KIJK- EN RUILBEURS WEST BRABANT

Deze wordt op 22 augustus 1993 gehouden in het 
Café Marktzicht, Markt 50 te Etten Leur. Vanaf 10 
uur is de beurs open voor belangstellenden. 
Geïnteresseerden kunnen voor het reserveren 
van tafels contact opnemen met de heer Levien 
van Vlimmeren in Bosschenhoofd, tel.: 
01652-15309.

16e INTERNATIONALE CACTUS- EN VET- 
PLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 4 september 1993 houdt de afdeling 
Nijmegen voor de 16e maal haar jaarlijkse 
cactus- en vetplantenmarkt.
Ook dit jaar wordt de markt gehouden in de 
zalen van het Kolpinghuis te Nijmegen (circa 5 
minuten lopen van het centraal station). Deze 
markt biedt niet alleen de mogelijkheid aan 
iedere succulentenliefhebber om planten te rui
len of tegen een redelijke vergoeding aan te 
schaffen, maar is ook de gelegenheid bij uitstek 
om contacten met andere liefhebbers te leggen of 
te versterken. Uit het oogpunt van natuurbe
scherming is het de standhouders verboden om 
natuurimporten aan te bieden. De zaal is voor 
deelnemers geopend vanaf 9 uur en voor bezoe
kers van 10 tot 16 uur. Ter bestrijding van kosten 
zal van volwassen bezoekers f 1, = entree worden 
geheven.

Tafels kunnen worden gehuurd a f 5 per m’ tot 
een maximum van 4 m. Voor iedere m meer 
betaalt men f 10. Er is in totaal 120 m beschik
baar. Reservering binnenland door overmaking 
van het juiste bedrag op postrekening 1914156 
t.n.v. Succulenta afd. Nijmegen te Herpen. Reser
vering buitenland door telefonische opgave via 
onderstaande nummers.

Voor nadere inlichtingen Th. Heijnsdijk, tel. 
08874-2704 of P. Giepmans, tel. 08894-14269.

EUROPESE LANDEN KONFERENTIE te Blan
kenberge in de DUINSE POLDERS op 11 en 12 
september 1993.

Deze konferentie is een uitgelezen gelegenheid 
om kontakten te leggen met andere liefhebbers, 
verenigingen; of om vroegere kennissen en vrien
den te ontmoeten in een aangename en gezellige 
sfeer, waarvoor een prima accommodatie borg 
staat.

De voordrachtgevers worden bijzonder uitgeko
zen en er wordt afwisseling voorzien in de onder
werpen. Het definitieve programma wordt U 
overhandigd in Blankenberge. U kunt zich aan
melden met onderstaand formulier:

RUIL-EN VERKOOPBEURS ELK
Tijden het weekend wordt gelegenheid geboden, 
tijdens het ELK-dagen hun planten aan de man 
te brengen. Liefhebbers en handelaars worden 
slechts toegelaten, indien zij ook als deelnemer 
zijn ingeschreven. Daarnaast bedraagt de tafel
buur per strekkende meter BEF 500, = m.u.v. 
liefhebbers, die voor de eerste twee meter BEF 
200 betalen.
Toewijzing van verkoopruimte geschiedt op vol
gorde van binnenkomst van het verschuldigde 
bedrag op postrekening 000.0693098.33 van de 
heer G. Cools, Adrinkhovenlaan 107, 2150 Bors- 
beek onder vermelding van het aantal meters.

VERKOOP VAN WILDPLANTEN IS NIET 
TOEGESTAAN. Bij overtreding van de CITES- 
bepalingen wordt de verkoper verwijderd.

Inschrijfformulier Europese Landenkonferentie 1993.
Terug te zenden aan J. Linden, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek (tel. 045-220966) 
onder gelijktijdige storting van het verschuldigde bedrag op postrekening 1505984._______________
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Naam:...........................................................................

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

Pc en Plaats:................................................................

Geeft zich op voor: hele weekend* / zaterdag* / 
zondag* / vrijdagnacht* / zondagnacht *. 
(*Doorhalen, wat niet van toepassing is).

Tel.:______________ *pers________________ *kin

Prijzen Volwasse- kind kind
nen 6/11 3/5

weekend 117,00 78,00 61,00
zaterdag 20,00 10,00 8,50
zondag 22,50 14,00 11,00
extra nacht 84,00

d6/ll. _ *kind3?5



Vraag en Aanbod

Te koop aangeboden: Groot cactussen en vet- 
plantenboekJ.C. van Keppel en W/ Koesen 1976 
ƒ 35,--. Cacti and Succulents, Rudolf Subik 1968 
ƒ 30,—. Wondere wereld van cactussen en vet
planten. Werner Rauh ƒ 25,—. Kakteenleben 
1980. Franz Buxbaum ƒ 15,—. Die Pflanzenfami- 
lie der Kakteen Franz Buxbaum 1979 ƒ 10,—. 
Cactussen en andere Succulenten C. Bommelje 
ƒ 25,—. Botanisches WöTterbuch Erik Haustein 
ƒ 10,—. L. Bosman, Ackersdijkstraat 37-C, 3037 
VB Rotterdam. Tel. 010-4671283.

Te koop : Verzameling Kaktussen plus minus 
1000 soorten liefst in een koop. Alle dagen in de 
namiddag. Succulenta jaargangen van 1980 tot 
en met 1992. Roziersjan, Dobbelhoefweg 14, 
2280 Grobbendonk, België.

Te koop: Roodstenen bloempotten en potjes in 
de volgende maten: 4 cm - 44x, 5 cm - 13x, 6 xm - 
42x, 7 cm - 12x, 8 cm - 53x, 9 cm - 4x, 10 cm - 16x, 
12,5 cm - 2x, schaaltjes 12,5 cm - 16x, 10 cm - 6x. 
Onderzetters, 10 cm - 5x, 3 hangpotten, gedeelte
lijk ongebruikt, andere enkele jaren, alles in een 
koop. Mevr. Nouwens, Tilburg. Tel. 013-702087.

Te koop gevraagd: Schlumbergera obtusangula, 
S. russelliana, S. orssichiana en klonen van S. 
opuntioides. Ook ruilen voor stek van S. opun- 
tioides. R. Maier, 073-124339 of 03486-2589 
(weekend).

Wegens omstandigheden: moet ik ophouden 
met mijn hobby. Ter overname 150 verschillende 
cactussen tegen elk aannemelijk bod. A. Wijnen, 
Buizerdstraat 6, 5451 XX Mill. Tel. 08859-52779.

Wie kan mij helpen aan Succulenta 1950 t/m 
1953, 1957 t/m 1966, 1971 t/m 1975, 1-1976, 1978 
t/m 1986. Verder het Nederlandse tijdschrift Cac
tussen en Vetplanten uit de dertiger jaren. P. 
Knippels, Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda.

Te koop: wegens plaatsgebrek: 1 Agave ameri- 
cana, doorsn. ongeveer 100 cm (gewone vorm), 1 
idem marginata, doorsn. ongeveer 100 cm, 1 
Yucca aliofolia, doorsn. ongeveer 75 cm, hoogte 
ong. 100 cm. Alle drie de planten staan in terra
cotta potten van 45 cm doorsnede. A. v. Hout, 
Esschoutstraat 14, 5706 XP Helmond. Tel. 
04920-45671.

speciaal 
cactussen 
en vetplanten

H. de Vries 
Folgeralaan 2B 
9207 AJ Drachten 
Tel. 20699

uhlig
U kokteen D-7053 KERNEN i.R. 

(Rommelshausen) 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.

CENTRUM
Kom eens een kijkje nemen in het Succulentarium 
aan het Looeind 15 te Liempde I
VERKOOP VAN CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN

Iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

DOUG AND VIVI ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

BLADKAKTUS

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

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

NATUUR & BOEK
Ban kastraat 10
2585 EN ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3505648
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Plantenvereniging Astrolaya
Dag van de plantenliefhebber. Za 21 aug. van 10 u tot 18 u.

Stationsstraat 82, 9880 Aalter.

PROGRAMMA
Plantenbeurs : doorlopende plantenbeurs van 10 u tot 18 u.
Voordrachten: 11 u. Bonsai door Luc Dewaele.

13 u. Euphorbias door Jaap Keyzer.
14 u. Fuchsias door Jo Wynant.
15 u. Cactussen door G. Linssen.
16 u. Orchideeën door Rik Neirynck.
17 u. De Conventie van Washington door Rik Neirynck.

Om te weten: - deuren open om 10 u. stipt.
-voordrachten, parking gratis aangeboden.

Huur tafels: de prijs bedraagt 125 Belgische frank / meter.
Inschrijvingen: uiterste datum 10 augustus naar:

Buysse Ignace, Brugstraat 164, 9880 Aalter.
Info: Gernaey D., Ganzeplas 29, 9880 Aalter, tel. 09/3743139

Buysse I., Brugstraat 164, 9880 Aalter, tel. 09/3746763
Hier afsnijden ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOK

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

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

Tel.:.......................................................................................................................................................................
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Zal deelnemen aan de beurs met..............................meter

Ik betaal hierbij de som van ....................................... frank

- kontant - Eurocheque (op naam Buysse Ignace)

- storting op rek. 737-4013021-77.

Ik verkoop: ........................................................................................ ..................................................................

Datum:..................................................... Handtekening:........................................................



Cactus ”VISCAAL”
De Zonnenberg 8, 7261 CR Ruurlo, 05735-2005

Verkoop: Dinsdag - Markt Enschede
Donderdag - Markt Almelo 
Vrijdag - Privéverkoop aan huis 
Zaterdag - Markt Deventer

OPEN DAG ZATERDAG 3 JULI
Op deze dag zijn de meeste collectie-kassen geopend van 9-17 uur.
Daarnaast is er een plantenliefhebbersmarkt, waar een aantal liefhebbersverenigingen 
aanwezig zijn, zoals KMTP, Vleesetende plantenliefhebbersver., Rotsplanten Kwekers, 
Fuchsia Vrienden, cactus verzamelaars, liefhebbers van asclepia’s. De meeste 
verenigingen hebben ook interessante planten te koop.

Voor meerdere informatie kunt u ons bellen.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430

BEZOEKT II OOK EENS Cactuskwekerij Lakerveld 
met ± 2500 verschillende soorten cactussen waaronder veel 
heel bijzondere.
Wij zijn geopend iedere zaterdag van 8 tot 17 uur.

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

”KOM IN DE VAKANTIE EENS BIJ ONS LANGS”.

CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN
Zojuist verschenen: Kweektabel voor cactussen en 

andere succulenten.
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Ca 50. blz. vol informatie over: licht, water, temperatuur enz. 
Prijs f 7,50. Incl. porto en verpakking f 9,50.

Rotterdamseweg 88 - 3332 AKZwijndrecht 
Tel. 078-124200 - Fax 078-198396



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.
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 

1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

Schrijfwijzer
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REGELS VOOR HET SCHRIJVEN IN 
'SUCCULENTA’

Bijdragen voor het tijdschrift SUCCULENTA 
over elk aspect van het bezig zijn met succulente 
planten worden met belangstelling door de 
redactie tegemoet gezien. Hierbij geldt als voor
waarde, dat het origineel werk van de auteur/ 
illustrator dient te zijn, dat nog niet eerder gepu
bliceerd werd of zal worden.

De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren 
en kan slechts wijzigingen en aanpassingen aan
brengen na voorafgaand overleg met de auteur. 
De auteur is en blijft voor de bijdrage verant
woordelijk.

Voorzover auteurs op het gebied van de naamge
ving de IOS checklist niet volgen, heeft de redac
tie het recht, deze namen als voetnoot op te 
nemen. Voor het (weer) vermelden van namen en 
voor literatuurverwijzingen geldt de verplichte 
Succulenta standaard vorm. Raadpleeg zo nodig 
dit nummer.

Kopij dient bij voorkeur als Wordperfect- of 
ASCII bestand op diskette aangeleverd te wor
den. Indien getypt, gaarne met ruime kantlijnen 
en dubbele regelafstand. Illustraties, negatieven 
en ONINGERAAMDE dia’s gaarne zorgvuldig 
verpakken en een opgave van onderschriften bij
voegen. De auteur wordt geïnformeerd over de 
ontvangst, acceptatie en tijdstip van plaatsing. 
Na plaatsing wordt al het originele materiaal zo 
spoedig mogelijk geretourneerd.
De auteur wordt een drukproef toegestuurd. 
Deze dient zorgvuldig te worden gelezen en t.b.v. 
de drukker gecorrigeerd. Veranderingen in de 
originele tekst moeten hierbij worden vermeden.

De door de auteur te maken kosten (exclusief 
bronkosten) komen voor vergoeding in aanmer
king. De auteur ontvangt een drietal exemplaren 
van het nummer, waarin zijn artikel/foto is 
geplaatst. Meer overdrukken kunnen tegen kos
tprijs (bij inzending) worden besteld.

De auteur/illustrator informeert de redactie over 
gegeven schriftelijke toestemming tot overname 
van het artikel etc



16. Kleur van de meeldraden.
17. Lengte van het zaad in mm.
18. Verhouding lengte-breedte van het 

zaad.
19. Indicatie van de vindplaats.
20. Hoogte van de vindplaats.
Het verzamelen van deze gegevens is op 
zichzelf zinvol, omdat het een motivatie is 
om veel planten nauwkeurig te bekijken. 
Doordat ik per kenmerk alle geregistreerde 
mogelijkheden van een veldnummer in
voerde, ontdekte ik langzaam maar zeker 
bepaalde constanten.
Ik onderscheid gladde en ruwe doorns. 
Deze verschillen zijn gemakkelijk door een 
loep waar te nemen. Zaailingen, ook van 
andere geslachten, hebben voor zover ik 
heb waargenomen in de beginfase altijd 
ruwe doorntjes. Bij Sulcorebutia zien we bij 
een aantal soorten dat de ruwe doorns na 
verloop van tijd plaats maken voor gladde. 
Er bestaat een verband tussen dit verschijn
sel en de standplaats. Als de planten in de 
natuur beschut staan, blijven de doorns 
ruw. Dit blijkt erfelijk te zijn vastgelegd. 
Planten in onze verzamelingen houden 
deze eigenschap en dat geldt ook voor hun 
nakomelingen. Als de planten echter wor
den geënt, ontstaan in een aantal gevallen 
gladde doorns en geen ruwe.

Men kan mijn aanname natuurlijk aanvech
ten. Sulcorebutia mentosa Ritter vormt bij
voorbeeld gladde doorns, terwijl niet ver 
daar vandaan op dezelfde hoogte 5. albis
sima (Brandt)Pilbeam groeit, die ruwe tot 
zeer ruwe doorns heeft en houdt. Naar mijn 
inschatting is het terrein van 5. mentosa ech
ter veel minder begroeid, waardoor deze 
soort minder beschut staat.
Vaak, zo niet altijd, kan er een uitzondering 
op een bepaalde stelregel worden gevon
den. Is hij daarmee verworpen? Wie deze 
materie volgens de propositielogica wil 
benaderen zal het moeilijk krijgen.
Als het aantal randdoorns groter is dan 18, 
heb ik dit met ‘veel’ aangegeven. Ik betwijfel 
of het nuttig is in voorkomende gevallen tot 
20 of soms meer te moeten tellen, omdat 
het ons inzicht weinig lijkt te vergroten. 
Het is heel moeilijk, waarschijnlijk onmo
gelijk, om door middel van woorden de 
bloemkleur aan te geven. Het gebruik van 
een kleurenkaart is exacter. Ik heb het op 
beide manieren gedaan. Nu zullen critici 
ongetwijfeld wijzen op het veranderen van 
de bloemkleur tijdens de tweede of derde 
dag, waardoor het gebruik van de kleuren
kaarten zinloos zou zijn. Ik heb zelf aan één 
plant twee even oude bloemen gehad, die 
niet dezelfde kleur rood hadden. Toch

Sulcorebutia 
mentosa
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meen ik dat gebruik van een kleurenkaart 
meer informatie geeft dan alleen een kleur
aanduiding in woorden.
Bij sommige rood- of geelbloeiende plan
ten is het receptaculum onderin violet of 
rood. Dit verschijnsel komt in de meeste 
populaties niet voor.
Om de vorm van de perianthbladeren aan 
te geven, heb ik mij tot het bovenste deel 
ervan beperkt: rond, rond met spitsje, spits. 
Een deel van de sulcorebutia’s heeft een 
stamper waarbij de stijl voor 15% of meer 
nauw is ingesloten door de bloembuis, 
waardoor de illusie wordt gewekt dat er 
sprake is van een vergroeiing. Omdat dit 
niet willekeurig optreedt, maar beperkt is 
tot bepaalde populaties, meen ik dat dit 
kenmerk zinvol is. Bij bloemen waar sprake 
is van een sterke ‘vergroeiing’ ziet men als 
de stijl wordt verwijderd tussen het ova
rium en het begin van de onderste meel
draden een witte kleur.
Met het aantal stempellobben kan ik nog 
niet veel beginnen. Ik vond weliswaar wei
nig (vier) of veel (acht) stempellobben, 
maar ik vermoed dat dit voor een deel heeft 
te maken met de conditie van de plant en 
het aantal bloemen. Toch lijkt in enkele 
gevallen het aantal stempellobben redelijk 
constant. Zo vond ik bij S. arenacea (Card.) 
Ritter (Cardenas 4400) steeds vijf lobben, 
bij 5. hoffmanniana (Backbg.)Backbg. (R 254) 
steeds acht.
De hoogte van de stempel ten opzichte van 
de bovenste helmknoppen lijkt een vrij 
constante factor, maar dan op het niveau 
per veldje. Ik heb nog niet kunnen vaststel
len dat een groep door mij als nauw ver
want geachte planten wat dat betreft 
hetzelfde kenmerk vertonen.
Meer dan eens hebben de bovenste meel
draden een andere kleur dan de onderste. 
Daarom koos ik voor combinaties als ‘rood
geel’ e.d. In dit geval zijn de bovenste meel
draden rood en de onderste geel.

Men moet grote bewondering hebben voor 
Ritter, die nauwkeurig de afmetingen van 
zaden opgaf. Eerlijk gezegd werd ik bij mijn 
pogingen wel eens neerslachtig, afgezien 
van het feit dat het opmeten van zaden 
doodvervelend werk is. Ik koos uit een par
tij zaden van planten met hetzelfde veld- 
nummer at random tien zaden en bekeek ze 
door de microscoop waaronder een dek- 
glaasje met een rastertje was aangebracht. 
Vooral als een bes veel zaden bevat, hebben 
deze allerlei uiteenlopende afmetingen. Ik 
kreeg wel de indruk, dat het zuiverder zou 
zijn een volume te bepalen, want dan zijn 
de verschillen kleiner. Een zaadje van 1,5 x 
1,0 mm lijkt anders dan een van 1,4 x 1,1 
mm, maar de volumina liggen wel in 
dezelfde orde van grootte. Uiteindelijk heb 
ik ervoor gekozen te werken met de 
mediaan (de middelste waarneming) van de 
gemeten lengten en van de breedten. In de 
praktijk blijkt dit bijna altijd gelijk aan de 
modus (de meest voorkomende waarde) of 
het gemiddelde en een eventuele afwijking 
is niet meer dan 0,1 mm. Om te controleren 
of de metingen zuiver waren verricht, heb 
ik deze proef drie keer uitgevoerd. Dit lijkt 
heel accuraat, maar ik blijf mijn twijfels 
houden. Niet alle planten van dezelfde 
populatie produceren ongeveer gelijkvor
mige zaden. Ik kan bij zo’n beperkt aantal 
planten niet nagaan of ik niet toevallig met 
een uitzondering te maken heb gehad.

Wordt vervolgd

Het computerprogramma waarmee de gegevens 
zijn verwerkt, heb ik in BASIC geschreven. Ik had 
natuurlijk een bestaande database kunnen 
gebruiken, maar omverschillende hier niet inte
ressante redenen heb ik daarvan afgezien.
Ik zal nog enige jaren nodig hebben om de gege
vens aan te vullen en te corrigeren. Toch wil ik ze 
in dit stadium al aanbieden. Andere liefhebbers 
kunnen als ze willen nu al van de gegevens ge
bruik maken en mij eventueel wijzen op gemaak
te fouten. Momenteel zijn er gegevens van



bijna 360 veldnummers opgenomen, wat neer 
komt op ruim 90 pagina’s A4. U kunt hierbij 
opgeven, of u de gegevens in het Nederlands, 
Engels, Duits of Frans wilt hebben. Eventueel 
commentaar wordt alleen in de Nederlandse ver
sie verwerkt.

Wie belangstelling heeft voor het programma, 
kan dat verkrijgen door een geformatteerde 3,5 
inch diskette met gefrankeerde retourenvelop op 
te sturen. Het programma draait op een IBM of 
compatibele computer. Uiteraard is dit pro
gramma ook te gebruiken voor andere planten
geslachten. U kunt zelf een pakket aan 
kenmerken opstellen.

Tijdschriften
Ludwig Bercht

Cactaceas y Suculentas Mexicanas 37 (1992) 
Nr. 1. Gonzalez en Galvan gingen na welke aga
ven in het zuiden van Durango groeiden en welke 
worden gebruikt door de etnische groepen in dat 
gebied; de inlandse en botanische namen van de 
species alsmede waarvoor ze worden gebruikt, 
staan vermeld. Het opzienbarendste artikel in dit 
nummer is van Glass en FitzMaurice: het betreft 
de nieuwbeschrijving van Aztekium hintonii en 
Geohintonia neomexicana, de laatste is zelfs een ge
heel nieuw cactusgeslacht. Voor de niet Spaans- 
lezende geïnteresseerden is het artikel in zijn vol
ledigheid in het Engels medeafgedrukt. Moreno, 
Lopez en Arce hebben het kiemgedrag van Echi- 
nomastus mariposensis onderzocht en berichten 
daarover.
Nr. 2. Moran en Uhl geven de nieuwbeschrijving 
van Villardia aperta, een crassula-achtige uit de 
staat Durango.
Chazaro en co. beschouwen Echeveria colorata en 
zijn variëteiten aan de hand van uitgebreid veld
onderzoek. Guzman en Arias gaan in op Thelo- 
cactus hastifer. Biologische aspecten van 
Ariocarpus agavoides, verzameld op de groeiplaats 
aan 156 exemplaren, worden gegeven door 
Hernandez-Barrera. Jacinto en Moreno be
richten over hun metingen aan Escontria chiotilla. 
Nr. 3. Gonzalez geeft de nieuwbeschrijving van 
Mammillaria sanchez-mejoradae, een nieuwe soort 
van de berg El Potosï, behorende tot de 
verwantschapsgroep van M. theresae en M. pectini- 
fera. Ullrich vermoedt dat Agave langlassei syno
niem is met Manfreda brachystachya. Een 
driemanschap bericht over hun veldwerk op de 
Cerro Viejo en in de nabije omgeving; een 
opsomming van de 101 succulente soorten com
pleteert het artikel. Een ander driemanschap 
bespreekt een aantal typen in Mexicaanse herba
ria en stelt tevens voor een aantal typen te valide
ren.
Nr. 4. Meyran beschrijft een nieuwe echeveria uit 
Oaxaca, Echeveria uhlii, een soort gevonden door

Otero en voorzien van zijn nummer FO 037. Her- 
nandez vermeldt de vondst van Coryphantha clava 
in Tamaulipas, volgens hem voor het eerst. 
Medina en Barrios vergroten onze kennis over 
het verspreidingsgebied van Sedum mimimum. 
Agave angustifolia en A. colimana kunnen goed 
worden onderscheiden aan hun stuifmeel en 
daar wordt over bericht. Rangel en Galvan schrij
ven over de agaven die voorkomen in het 
Mezquital-dal en geven een sleutel ter identifica
tie.

Excelsa 15 (1992), Journal of the Aloë, Cactus 
and Succulent Society of Zimbabwe.
ISSN 0301-441X
Het jaarboek van deze vereniging is van een goed 
niveau. In dit deel van 104 pagina’s is veel aan
dacht besteed aan plantenbescherming.
Leach bespreekt de soorten die tot de euphorbia- 
sectie Tetracanthae worden gerekend, voorzover ze 
behoren tot de flora van Zimbabwe en Malawi en 
twee soorten uit Tanzania; hieronder bevindt 
zich een aantal nieuwbeschrijvingen.
Keen stelt Echeveria laui voor. Kimberley geeft een 
aanvulling op de aloe-index van Harding uit 
1979. Donnay en Meyer bespreken de distributie 
en status van Aloëpolyphylla in Lesotho. Oldfield 
behandelt CITES. Kimberley gaat uitvoerig in op 
beschermde inheemse planten in Zimbabwe en 
mogelijkheden tot verder bescherming van de 
succulente plantenwereld in zijn land. Mullin 
geeft een aantal wetenswaardigheden over de 
baobabs in het Zimbabwese laagveld. Hargreaves 
beschouwt de crassula’s uit het argyrophylla- 
complex en beschrijft tevens een nieuwe soort, 
Crassula qoatlhambensis. Percy-Lancaster en Rich- 
ards publiceren een voorlopige checklist van de 
Zimbabwese succulenten en caudiforme en 
pachycaule planten. Het reisverslag van generaal 
Smuts door Zimbabwe in juni/juli 1930 wordt 
weergegeven door Kimberley. Hollman geeft een 
opsomming van gegevens over medicinale tuinen 
en kruiden in verleden en heden.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen
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DE BUITENBEENTJES ONDER ONZE 
CACTUSSEN

Myriam Desender-Bruneel

Wanneer je de tijd neemt om je planten 

te observeren, dan zie je er af en toe een 

buitenbeentje tussen staan. Zo kon ik 

enkele jaren geleden een cristaatbloem 

bewonderen bij een van mijn sulcorebu- 

tia's.

De plant maakte in hetzelfde jaar meer cris- 
taatbloemen. Ik hoopte meteen dat de 
plant helemaal tot cristaatvorming zou 
overgaan, vooral omdat het hier een Sulco- 
rebutia lepida betreft. Helaas, enkele jaren 
zijn reeds voorbij en deze kamvorm ont
breekt nog steeds in mijn verzameling. Op 
zulke ogenblikken zou je toch aan de plant 
moeten kunnen vragen om dit voor jou te 
doen of de plant te dwingen om een kam te 
vormen. Je moet geduld hebben, zei een 
plantenhandelaar mij eens toen ik verwon
derd was dat mijn Espostoa ritteri en Austro- 
cephalocereus dybowski najarenlange 
zorgvuldige verzorging geen neiging ver
toonden om een cephalium te vormen. 
Nochtans hadden ze volgens de cactuslite
ratuur reeds de ouderdom en de nodige 
lengte om daartoe over te gaan. De man 
had gelijk. Dit jaar zie ik aan één kant van 
de plant een wollige beharing aan mijn 
Espostoa ritteri komen. Geloof me, najaren
lang geduldig kweken is dit een stukje geluk 

datje te wachten staat, als je maar doorgaat 
met je hobby. Dit cephalium is de reden 
waarom je juist deze planten in je serre 
hebt staan en je al jarenlang op deze prach
tige wolzone wachtte. Mijn Austrocephalo- 
cereus dybowski is nu 20 jaar oud en wil, niet
tegenstaande alle lieve woordjes en dreige
menten maar niet tot cephaliumvorming 
overgaan. Intussen is de plant tegen het glas 
gegroeid. Dit jaar maakte ik hem noodge
dwongen een kopje kleiner en nu komt er 
opnieuw een periode van geduld oefenen 
en maar wachten op het toch zo wonder
mooie cephalium.

Een weingartia produceerde dit jaar een 
dubbele portie bloemen uit één areool. Je 
moet toegeven, weingartia’s zijn niet alleen 
prachtige planten, ze geven je twee tot drie
maal in één jaar talrijke bloemen als dank 
voor de goede verzorging.
Een melocactus vermindert, in strijd met de 
verwachtingen, zijn ribben, die later in 
knobbels overgaan. Vervolgens maakt hij 
toch weer een normaal aantal ribben, maar 
hij ziet er wel eigenaardig uit nu hij uitein
delijk een cephalium bovenop al deze mis
vormingen heeft. Wat zet een plant er toe 
aan om zulke grillige vormen aan te nemen, 
terwijl de soortgenoten die op dezelfde 
plaats staan en dezelfde verzorging krijgen 
dit niet doen?
Een Thrixanthocereus cullmannianus die vol
gens het cactusboek van de heer Cullmann 
een cephalium in de bloeizone zou horen te 
vormen, heeft bij mij eerst gebloeid zonder 
cephaliumvorming.Je denkt meteen datje 
de verkeerde plant hebt aangeschaft. Nu 
komt er toch wat beweging in de plant en



Cristaatvorming bij 
een cactusbloem

krijgt hij allerhande wolvlokjes. Ik denk dat 
de wolzone op komst is. Dan toch de juiste 
plant?

Wat me dit jaar overkwam, was helemaal 
niet te begrijpen. Discocactus magnimammus 
heeft al enkele jaren een witte wolzone en, 
vergeleken met andere discocactussen, een 
betrekkelijk klein cephalium. Was dit nu de 
reden dat er drie bloemen uit de areolen 
kwamen die in feite nier meer toe het ce
phalium behoorden? Van een disco- of melo- 
cactus heb ik nog niet eerder meegemaakt 
dat ze buiten de wolzone bloeien. Ik weet 
wel dat veel cactussen maar eenmaal uit elk 
areool bloeien. Is het mogelijk dat er niet 

genoeg areolen binnen de wolzone voor
handen waren en dat de bloeiwillige plant 
dit dan maar erbuiten deed? Echte bollebo
zen onder de cactusliefhebbers zullen hier 
wel een antwoord op hebben. Ik ben hier 
wel nieuwsgierig naar.

Zo zie je maar dat alles niet altijd volgens 
het boekje verloopt. Mensen schrijven wel 
teksten, maar de plant zelf beslist wat er 
gebeurt. Uitzonderingen bevestigen de 
regel, zei mijn moeder altijd en ze had nog 
gelijk ook, vooral wat de cactuskweek 
betreft.

C. Barbierlaan 9, B-8210 Loppem, België
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Lezers vragen
Ton Pullen

De Heer J. Desmalines uit Boortmeerbeek, 
België, schrijft dat de naamgeving van de 
cactussen voor hem het hoofdprobleem is. 
Zelfs het determineren van geslachten is 
hem praktisch onmogelijk, wellicht door
dat er geen geschikte determinatiewerken 
voorhanden zijn. De prijs van de ‘basiswer
ken’ schrikt hem af, daar deze al gauw dui
zend gulden kosten (bedoeld wordt 
waarschijnlijk het zesdelige werk van Bac- 
keberg). Zijn er, vraagt hij zich af, geen dui
delijke en praktische determinatiewerkjes 
voor een meer menselijke prijs? Kunt u 
daarvan een aantal opgeven, liefst Neder
landse of Engelse?

Antwoord: Het determineren van planten 
is dikwijls een uiterst lastige zaak, zelfs voor 
botanici. Dit heeft enerzijds te maken met 
het soortsbegrip (wat is een soort, waar 
begint de ene soort en waar houdt de 
andere op?). Anderzijds speelt het soms een 
rol dat er van een bepaalde familie of 
geslacht geen geschikte (overzichts-)li- 
teratuur bestaat. Een boekwerk waarin alle 
cactussen staan beschreven, bestaat niet en 
wanneer het morgen verschijnt, is het over
morgen verouderd. Plantensystematiek is 
immers een tak van wetenschap die in 
beweging is en dagelijks verschijnen er boe
ken en tijdschriften die nieuwe gegevens 
aandragen. „Er ontstaat pas rust in de taxo
nomie, als de laatste taxonoom dood en 
begraven is” is een bekende uitspraak, en 
inderdaad, er steekt een grond van waar

in heid in.
Het in de vraag bedoelde boekwerk was 
ooit geschikt als naslagwerk, maar inmid
dels is het zo verouderd dat ik de prijs die 
er antiquarisch voor wordt gevraagd niet 
zou willen betalen. Bovendien is de tijd dat 

elke cactusliefhebber slaafs achter de 
inzichten van Backeberg aanliep wel voor
bij.
Wat dan wel? Hoe kan men de namen van 
zijn planten dan wel leren kennen? In de 
eerste plaats kan men gebruik maken van 
een groot aanbod aan cactusboeken. Vooral 
die met goede illustraties, liefst in kleur, 
kunnen de beginnende liefhebbers prima 
op weg helpen. Compleet in de zin dat alle 
cactussen er in staan, zijn ze niet. Wel kan 
men een behoorlijk inzicht opdoen en de 
meest voorkomende geslachten leren her
kennen. Daarnaast bestaan er van sommige 
geslachten monografieën. Dat zijn boek
werken of tijdschriftartikelen die de taxo
nomie van een geslacht behandelen. Daarin 
vindt men vaak wel determinatiesleutels 
voor de soorten van dat geslacht.
Ik denk dat de beste manier toch nog steeds 
het veelvuldig omgaan met de planten zelf 
is. Goed kijken, goed waarnemen, letten op 
overeenkomsten en verschillen, etiketten 
lezen en vervolgens weer kijken, dat is de 
beste manier om planten te leren (her-)ken- 
nen. Als vanzelf ziet u dan op een goede 
dag, dat dit een mammillaria is en dat een 
gymnocalycium en deze methode hoeft 
zeker geen 1000 gulden te kosten.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Jan Jaap de Morree

De heer P. Kamp uit Wormerveer is geïnte
resseerd in informatie over mammillaria’s 
in tijdschrift- en boekvorm. Ook wil hij 
graag weten of er gespecialiseerde vereni
gingen voor mammillarialiefhebbers in 
Nederland of in het buitenland zijn.

Antwoord: Gespecialiseerde verenigingen 
zijn er zeker. In Nederland leidt de Mam- 
millariawerkgroep momenteel een sluime-



rend bestaan na een actieve periode van zes 
jaar. Door het teruglopen van het ledental 
dat de bijeenkomsten bezocht (van 20 naar 
8) is het organiseren van bijeenkomsten 
gestaakt. De voorzitter is Tonnie de Rijke, 
Noordweg 444, 4333 KL Middelburg. 
Secretaris isJJ. de Morree, adres hieronder. 
Ik weet overigens dat er diverse leden zijn 
die zouden willen toetreden. Dezen dienen 
zich te melden om te zien of de werkgroep 
weer tot leven kan worden gebracht.
In Duitsland is de AfM (Arbeitskreis für 
Mammillarienfreunde) actief met 
bijeenkomsten en een eigen blad: Mittei- 
lungsblatt des Arbeitskreises für Mammilla
rienfreunde. Het secretariaat is Klaus 
Reichenbach, Oberer Baselblick 14, 7854 
Inzlingen, Duitsland. Kosten DM 60,- voor 
zes afleveringen per jaar.
In Engeland behartigt de Mammillaria 
Society de belangen van mammillaria- 
liefhebbers. Zij hebben ook een eigen blad: 
Journal of the Mammillaria Society. Het 
secretariaat is E.C.Double, 8 White Gables, 
53 Carlisle road, Eastbourne, BN21 4JR 
England. Kosten zijn £ 7,50 voor vier 
afleveringen per jaar.

Informatie over mammillaria’s is te putten 
uit de volgende werken.
John Pilbeam heeft een zeer aantrekkelijk 
boek over mammillaria’s geschreven: Mam
millaria, a collectors guide. De soorten wor
den alfabetisch behandeld met illustratie, 
kenmerken, groeiplaats enzovoort. De prijs 
is ongeveer ƒ 100,-
W. Reppenhagen heeft zijn onderzoekingen 
op mammillariagebied neergelegd in het 
boek „Der Gattung Mammillaria nach dem 
heutigen Stand meines Wissens” (ongeveer 
DM 65.-). Dit is een meer specialistisch 
werk dan het voorgaande en het heeft het 
nadeel dat er nogal veel discutabele 
nieuwbeschrijvingen in voorkomen. 
Daarna heeft hij nog een veel uitgebreidere 

aanpak in meerdere delen geschreven. Pas 
aanschaffen als men een ervaren mammil- 
lariaspecialist is.
In de eerste vijf afleveringen van Bradleya, 
het jaarboek van het Engelse cactusperio
diek, geeft D. Hunt, botanicus van Kew Gar- 
dens, een overzicht van de erkende 
mammillariasoorten. Er bestaat ook een 
gebundelde uitgave van deze artikelen. 
Verouderde inzichten over het geslacht 
staan in het boek van R.T. Craig, The Mam
millaria Handbook (1945). In Die Cacta- 
ceae van Curt Backeberg (zes delen, 
honderden guldens) is de sectie mammilla
ria lezenswaard maar eveneens gedateerd. 
Het boek van Craig wordt in fascimile gele
verd door Lofhouse publications in Enge
land en Abbey Garden Press in de VS. De 
zes delen Backeberg zijn zeer kostbaar, niet 
aanschaffen dus.
De genoemde boeken zijn in gespeciali
seerde boekwinkels, onder andere in Den 
Haag, te krijgen.

Verder vraagt de heer Kamp zich af of er 
een grote poster is met alle mammillaria’s 
erop. Deze bestaat naar mijn weten niet. 
Het is ook ondoenlijk om de ongeveer 165 
soorten en de vele honderden variëteiten 
op een poster te plaatsen.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam
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ALOË’S IN SWAZILAND
Jan Vandorpe

Dit kleine land in het zuidelijk deel van 

Afrika wordt weinig bezocht door vakan

tiegangers uit onze contreien. Voor de 

succulententoerist is er echter veel te 

zien.

Swaziland is omsloten door Zuid-Afrika en 
Mozambique en was tot 1968 een Brits pro
tectoraat. De strijd tussen de Engelsen en 
de Boerenrepubliek van Paul Kruger heeft 
er daardoor niet toe geleid dat het land bij 
Zuid-Afrika is ingelijfd zoals het de heden
daagse thuislanden is vergaan, maar zijn 
onafhankelijkheid heeft verkregen.
Veel Belgen en Nederlanders maken wel 
eens een reis naar Zuid-Afrika. Na het tra
ditionele bezoek aan het Krugerpark gaat 
de trip het kleine koninkrijk meestal voor
bij, met hoogstens één overnachting ter 
plaatse. Nochtans is Swaziland zeker een 
uitgebreider bezoek waard...

Land en klimaat
Voor een westerling is de eerste aanblik van 
een Afrikaans land een terugkeer naar de 
echte aarde. Alles lijkt wild en natuurlijk, 
maar pas na een langer verblijf beseft men 
dat ook hier de natuurlijke omgeving niet 
alleen een resultaat van de klimatologische 
en geografische omstandigheden is, maar 
evenzeer de invloed van de mens heeft 
ondergaan.
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Aloë marlothii is direct her
kenbaar aan zijn horizontale 
bloeiwijze

Foto's.van de schrijver



Doordat Swaziland aan de oostelijke zijde 
van het continent ligt, kent het een vochtig, 
subtropisch klimaat. De jaarlijkse neerslag 
varieert van 500 tot 1600 mm/jaar (in 
Nederland en Vlaanderen: 800 mm/jaar) en 
valt voornamelijk tijdens de warme zomer 
(december-februari) in de vorm van hevige 
onweersbuien. De droge koele winter is een 
veel aangenamer seizoen met zijn drie tot 
vier maanden continu blauwe lucht. De 
regionale hoogteverschillen zorgen ervoor 
dat de temperatuur en de neerslag sterk per 
streek verschillen.
Het land bestaat uit vier duidelijk noord- 
zuid georiënteerde regio’s.

De Highveld is het bergachtige gebied in 
het westen. In feite vormt het de rand van 
de hoogvlakte van de Witwatersrand in 
Zuid-Afrika en een verlengstuk van de Dra- 
kensbergen in Natal en Transvaal. Door de 
grote hoogte (gemiddeld 1300 m) en het 
sterke reliëf krijgt dit gebied de meeste 
neerslag en heeft in de winter erg lage tem
peraturen met regelmatig nachtvorst.
Ik kan iedereen het Malolotsja natuurreser
vaat aanraden. Het is een 17.500 ha groot 

gebied in de hoge bergen met een heel 
aparte sfeer. De zeer zuivere lucht en 
intense zonneschijn zorgen voor een hoog 
gehalte aan UV-straling en het is oppassen 
geblazen met verse blanke huidjes. De 
Highveld is de biotoop van een van de 
bekendste aloë’s, Aloë arborescens, een 
metershoge plant die met zijn bloedrode 
bloemen niet is te missen. Het landschap is 
bezaaid met grote, door de erosie blootge
legde granietrotsen. A. arborescens groeit 
samen met nog een hele reeks planten (en 
dieren) tussen deze rotsblokken. De rotsen 
vormen een natuurlijke bescherming tegen 
vuur: bijna elk jaar, aan het eind van de 
winter, wordt de vegetatie van de heuvels in 
brand gestoken om in de lente snel vers 
gras te hebben. De steile randen van de 
grote granietrotsen zijn ook de standplaats 
van Aloë suprafoliata, een kleinere plant met 
blauw blad met rood verkleurde rand. Deze 
elegante succulent dankt zijn naam aan de 
‘distichie’ van de jonge plant: de bladeren 
staan in twee rijen langs de stengel.
Dit fenomeen komt regelmatig voor bij 
aloë’s, maar bij A. suprafoliata duurt het een 
aantal jaren. Verder vindt men in dit



Distichie bij een jonge Aloë 
suprafoliata

natuurpark ook een aantal proteasoorten, 
verschillende prachtig bloeiende bolgewas
sen uit de amaryllis- en de leliefamilie, 
zoals Brunsvegia natalensis en ook een 
tweetal soorten cycadeeën, naaktzadige 
bomen die tot de bijzonderste planten ter 
wereld behoren.

Umhlanga
Vanuit de hoofdstad Mbabane daalt men 
naar het oosten af naar de Middleveld. Dit 
vruchtbare gebied met glooiende grasvel
den met een gemiddelde hoogte van 700 m 
heeft de grootste bevolkingsdichtheid. De 
Swazi’s kweken voornamelijk witte maïs als 

basisvoedsel en hun vee begraast er de 
gemeenschappelijke weiden. De koe is er 
alom tegenwoordig: ze levert vlees en wordt 
als universeel betaalmiddel gebruikt. Als 
een jongeman wil trouwen, dan moet hij 
een lobola (bruidsprijs) betalen aan de 
familie van het meisje. Dit wordt meestal 
met een aantal stuks vee vereffend. De 
banken nemen bij een lening vee als onder
pand aan. Het aantal stuks vee wordt op 
ruim een miljoen geschat, anderhalf maal 
zo veel als de bevolking van 700.000 zielen 
(in 1990).
De sterk aangroeiende bevolking en nog 
sterker aangroeiende veestapel vormen
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vooral in de Middleveld een zware aanslag 
op de resterende natuur. Dit bepaalt het 
landschap volledig: wat geen akker is, is 
grasland. De jaarlijkse grasbranden houden 
dit landschap verder in stand. Van de oor
spronkelijke bebossing in de Middleveld 
zijn nog slechts enkele zeldzame restanten 
over, dikwijls op privé-farms.
Swaziland is zeer rijk aan aloë’s, zeker in 
aantal maar ook in diversiteit: tot nu toe 
zijn er 25 verschillende soorten geïdentifi
ceerd. Zonder uitzondering bloeien ze elk 
jaar in het begin van of tijdens de winter 
(april tot en met juli). De planten reageren 
daarmee op de kortere dagen en de 
dalende temperatuur.

In de Middleveld krijgen we de eerste 
umhlanga te zien. Dit is Siswati voor Aloë 
marlothii. Deze robuuste aloë, die gemakke
lijk een hoogte van 3 m bereikt, is de natio
nale plant en komt op allerlei afbeeldingen, 
vlaggen en schilden voor. Eigenlijk is
A. marlothii in het hele land te vinden. In de 
Middleveld en de Lowveld groeit hij mas
saal op droge hellingen, maar ook op 
1600 m hoogte in de ‘mistzone’ van de 
Highveld. A. marlothii is door zijn goudkleu
rige horizontale bloeiwijze gemakkelijk van 
andere hoogstammige aloë’s zoals A. rupe- 
stris en A. ferox uit Natal te onderscheiden. 
Van dichtbij gezien hebben de bloemen een 
gele bloembuis, naar de opening toe oranje 
verkleurend. De plant heeft een hoge resis
tentie tegen vuur: de droge dode bladeren 
bedekken de stam en schijnen onbrandbaar 
te zijn. Ook het wild en het vee raakt de sap
pige maar keiharde bladeren niet aan, van
wege hun bittere smaak. De enige 
natuurlijke vijanden zijn schildluizen, die 
de plant dan ook volledig kunnen bedek
ken en ernstige schade toebrengen, en de 
mens. De Swazi gebruiken de umhlanga als 
effectieve behandeling tegen wormen. Ook 
zogende vrouwen smeren wat van het bit

tere sap aan hun tepels om de baby te spe
nen: die leert al rap dat vroeger alles beter 
smaakte!

Grasaloë's
De grootste regio ligt in het oosten, de Low
veld. Dit is feite het verlengde van het Zuid- 
afrikaanse Lowveld met het bekende 
Krugerpark. Het is er zo heet en droog dat 
de Swazi’s zeggen dat ‘alleen zotten en apen 
in de Lowveld leven’, maar ook daar groeit 
de bevolking steeds aan, dit ondanks de te 
geringe neerslag: 600 mm is onvoldoende 
voor maïs. Sommige coöperatieve gemeen
schappen telen katoen en sorghum. Alleen 
door bevloeiing kunnen enkele grote 
bedrijven suikerriet en sinaasappelen kwe
ken. De reiziger zal dus in de Lowveld nog 
uitgestrekte gebieden met natuurlijke 
savanne en verscheidene natuurparken 
tegenkomen. Deze beboste savanne is 
samengesteld uit een grote variëteit aan

Aloë sessiliflora groeit op hete plaatsen
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boomsoorten, voornamelijk soorten Acacia 
en Combretum. De overijverige farmer die 
alle bomen weghakte om plaats te maken 
voor gras, kwam bedrogen uit. Na enkele 
jaren werd zijn veld onstuitbaar ingenomen 
door de sickle bush (Dichrostachys cinerea, 
Mimosoideae), een taaie acacia-achtige 
doornstruik die het hele stuk land veran
derde in een ondoordringbare muur. Aan
gezien afhakken en verbranden precies 
hetzelfde veroorzaakt, alleen erger, zit er 
niks anders op dan de begroeiing verder 
naar zijn natuurlijke climax te laten evolue
ren. In de grazige stukken, vooral in het zui
den van de lowveld vindt men enorme 
groepen van A. parvibracteata, een algeme
ner voorkomende aloë. En masse bedekken 
ze soms tientallen vierkante meters grond. 
Dergelijke grasaloë’s zijn moeilijk te ont
dekken, tenzij ze bloeien: het halve meter 
hoge gras onttrekt deze kleintjes volledig 
aan het zicht.

Helemaal in het oosten vormt de Lebombo 
een natuurlijke grens met Mozambique en 
Zuid-Afrika. Deze lijnrechte heuvelrug is 
van vulkanische oorsprong en bestaat voor
namelijk uit rhyoliet, een zure lavasoort. De 
flora van dit gebied is heel specifiek en kent 
verschillende endemische en zeer zeldzame 

plantesoorten, waaronder weer enkele 
cycadeeën. Op drie plaatsen wordt de ber
grug door rivieren doorsneden (de Mbu- 
luzi, Usutfu en Ngwavuma) die 100 km 
verder de Indische Oceaan bereiken.

Geverwanden
In het noorden vormt de doorsteek van de 
rivier de Mbuluzi een prachtig natuur- 
parkje met verschillende interessante suc
culenten. De Mbuluzi, die uit de Highveld 
komt, heeft een grote meander in het ge
steente uitgesneden en de rotsige oever- 
wanden vormen een heel speciale biotoop. 
Deze oeverwanden en de directe omgeving 
bieden plaats aan vier soorten aloë’s. 
Natuurlijke is er weer A. marlothii, voorna
melijk te vinden in de meer beboste zones. 
Op de steile rotsen groeit A. sessilijlora, een 
1 m hoge elegante plant die zijn naam 
dankt aan de ongesteelde (zittende) bloe
men. De onvertakte bloeiwijze rijst als een 
kaars loodrecht omhoog en is bezet met 
honderden oranje bloemen. Deze succulent 
staat bloot aan de meest droge en hete con
dities, vooral op noordelijk gerichte rots
partijen, en heeft aan het eind van de droge 
wintermaanden een typische bruinrode 
tint. In dezelfde extreme omstandigheden 
vindt de wandelaar met wat geluk ook een
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vreemde plant uit de familie der Apocyna- 
ceae, Pachypodium saundersii. Toen iemand 
mij op de Europese Landen Konferentie in 
België dezelfde plant aanwees, herkende ik 
hem niet, zoveel verschilde de groeivorm. 
In de natuur vormt deze caudiciform een 
dikke zakvormige voet met slechts enkele 
uitstekende takjes. Van sommige oude 
planten bereikt de voet een doorsnee van 
1 m!
Op de zuidelijk georiënteerde hellingen 
(op nog geen 100 m van de vorige soort) 
vindt men A. vanbalenii, een plant met gras
groene bladeren die aan de toppen roest
bruin verkleuren. De plant groeit 
groepsgewijs onderaan een rotswand in 
‘bushy’ omstandigheden. Net als A. sessili- 
jlora groeit hij in absoluut vorstvrije zones, 
maar schuwt de verschroeiende straling van 
de middagzon. De gesteelde bloemen zijn 
geel. De kleinste van de vier is A. chabaudii 
die in volle zon op vlakke stukken aan de 
voet van de steile rivieroever voorkomt. Dit 
is een kleine elegante aloë met een licht
paars waas op de bladeren en rozerode 
bloemen in een ijle bloeiwijze. De aanwe
zigheid van vier verschillende aloësoorten 
binnen een straal van 500 m lijkt bijzonder, 
maar is dat helemaal niet als men de ver
schillende biotopen van deze planten 
bekijkt. Vooral de laatste drie vermelde 
soorten hebben zich aangepast aan heel 
specifieke niches en komen daarbuiten 
eigenlijk niet voor. Alleen A. marlothii is niet 
zo gespecialiseerd en komt ook in andere 
biotopen voor.

Wat is er nog meer te ontdekken in dit 
juweeltje van een natuurreservaat? Wel, als 
aloës, bomen, krokodillen, varanen, antilo
pen, giraffen en neushoorns u niet veel zeg
gen, loopt u met veel geluk misschien wel 
een Stapelia gigantea onder de voet. Duide
lijk een plant van hoge temperaturen, maar 
niet van de volle zon: bijna altijd onder een

Boophane disticha, een veel voorkomende amaryllis
achtige

struik verscholen en niet gemakkelijk te 
vinden. De zeer grote bloemen zijn eigen
lijk perfect gecamoufleerd. Als u na deze 
fikse wandeling nog energie over hebt 
(35 °C in de schaduw) nog een echt 
juweeltje: bovenop de Lebombo zelf groeit 
Haworthia limifolia var. ubomboensis, een wat 
blekere en lichtere vorm van deze prachtige 
haworthia.
Swaziland bezoeken is meer dan de moeite 
waard: het Afrikaanse land, de mensen, de 
natuur vormen een ervaring die weinigen 
snel zullen vergeten.

Titecastraat 56, 8200 St. Michiels, België
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ln-vitrovermeerdering
In het februarinummer van dit tijdschrift 
wordt verslag gedaan van de vorderingen 
met axillaire in-vitrovermeerdering van 
cactussen. Nieuwsgierig als ik ben, vind ik 
het prachtig dit soort experimenten te vol
gen. Men moet experimenten echter niet 
rechtvaardigen met op zijn minst twijfel
achtige doelstellingen.
In het artikel wordt gesteld dat het een pro
bleem is dat door zaad vermeerderde plan
ten genetisch verschillend zijn. Dit is zowel 
in de natuur als in de kas het geval en ik zie 
niet wat daar een probleem aan is. Verschil
len mogen en horen zelfs, zij het binnen 
nauwe grenzen.
Lyman Benson (1982) geeft als definitie van 
een soort: „een reproducerende populatie 
van genetisch nauw verwante individuen”. 
Deze wetenschapper heeft zo’n 40 jaar veld
arbeid verricht en zal er toch wel iets van 
begrijpen. Het lijkt er dan ook op dat in het 
artikel eerder wordt gedoeld op het gevaar 
van hybridisering. Dit doel heiligt het mid
del niet.
Voor mijn gevoel is in-vitrovermeerdering 
een kloneringstechniek. Gemakkelijk voor 
het maken van een duplicaat. Met het pro
bleem van de soortechtheid heeft het wei
nig van doen. Wie bepaalt dat een betref
fende plant de soort vertegenwoordigt en 
alles wat daar van afwijkt onecht is? Een 
beschrijver, een kweker of een vermeerde
raar? Het verspreiden van een groot aantal 
genetisch gelijke planten heeft ook het 
nadeel dat er door bestuiving geen zaad 
meer kan worden gewonnen.
De schrijver heeft gelijk als hij stelt dat be
stuiven en het oogsten en zaaien van zaad 
soms moeilijk is. Maar is dat nu niet een 
van de aantrekkelijke kanten van de hobby?

Veel te mooi om in te ruilen voor in-vitro- 
cultuur!
Bovendien bedreigt deze cultuur de zorg
vuldigheid waarmee we onze planten ver
zorgen. We moeten er voor waken, dat 
mocht er tijdens de verzorging iets mis 
gaan, we de plant gewoon weggooien en er 
een mooie nieuwe voor in de plaats nemen. 
Die is immers toch gelijk. Alleen het genoe
gen dat aan onze planten te beleven valt, 
dat is er dan niet meer.

Joop van Alten

Adr. v. Ostadehof 16, 5753 CP Deurne
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Strijd
Graag wil ik reageren op het artikel „De 
strijd om het water” van Aat van Uijen in 
het oktobernummer van Succulenta van 
vorig jaar. Over de hierin vermelde feiten 
rijzen bij mij een aantal vragen. Het blijkt 
moeilijk op die vragen een antwoord te 
geven omdat Van Uijen geen bronvermel
ding geeft. Het is dus niet na te gaan waar 
hij de gegevens van zijn artikel vandaan 
haalt. Overigens valt mij op dat zich dat 
zich dat meer voordoet in Succulenta. Ook 
janjaap de Morree geeft bij zijn artikelen
serie „Anatomische aanpassingen bij cac
tussen” geen bronvermelding. Het lijkt me 
goed als de redactie alleen tot plaatsing 
overgaat als bij een artikel een duidelijke 
bronvermelding is gevoegd.
Wat betreft het artikel van Van Uijen wil ik 
de volgende opmerkingen maken.



In de inleidende alinea wordt over het 
weefsel dat in de plant het water opslaat het 
volgende gezegd: „Dit weefsel geeft het bin
nenste van de cactus een sponsachtig uiter
lijk.” Het is me niet duidelijk wat hiermee 
wordt bedoeld. De lezer kan ermee op het 
verkeerde been worden gezet. Het weefsel 
dat water opslaat, bestaat uit cellen en ver
der niet. De vergelijking met een spons gaat 
dus niet op. Wel bevat het weefsel naast cel
len met water grote cellen met slijm, die het 
een zacht karakter geven. Overigens ver
melden Gibson en Nobel dat lang niet alle 
planten dergelijke slijm bevattende cellen 
hebben in het weefsel dat water opslaat. 
In het hoofdstuk „Verdamping” wordt ver
meld dat er over de opperhuid een dikke 
beschermlaag zit en daaroverheen een 
waslaag. Dit lijkt me volstrekt onjuist. Cac
tussen hebben net als andere planten een 
opperhuid van één cellaag dik. Deze opper
huid draagt dan een waslaag. Bij hoge uit
zondering komen in Noord-Amerika 
cactussen voor met een opperhuid bestaan
de uit meer dan één cellaag (Gibson & 
Nobel 1986). Het is wel zo dat de waslaag 
dikker is dan bij de meeste niet-succulente 
planten. Van een dikke beschermlaag tus
sen opperhuid en waslaag is dus geen 
sprake. Om deze reden zou het uitdrogings- 
experiment met een opuntiaschijf het 
zelfde resultaat opleveren als wanneer het 
zou worden gedaan met een appel.
In hetzelfde hoofdstuk wordt het aantal 
huidmondjes per mm2 op 15 tot 18 gesteld 
en voor ‘normale planten’ (wat zijn dat?) op 
gemiddeld 200, terwijl Gibson en Nobel 
(1986) dit voor cactussen op 15 tot 70 stel
len en voor niet-succulente planten op 
meer dan 100.
Van Uijen vermeldt een ongelijke verdeling 
van huidmondjes over het oppervlak van de 
saguaro: meer op de noordzijde dan op de 
zuidzijde. Gibson en Nobel (1986) vermel
den een onderzoek aan saguaro waaruit 

blijkt dat de koolstofdioxyde-opname op 
verschillende plaatsen van het plante- 
lichaam niet van elkaar verschilt. Aange
zien deze opname plaatsvindt door de 
huidmondjes zou hieruit juist de conclusie 
kunnen worden getrokken dat er geen 
sprake is van het genoemde verschil.
In het hoofdstuk „Hitte” worden ribben als 
koelribben van een radiateur aangeduid. 
Het effect van ribben op de temperatuur 
van een cactuslichaam is echter gering. De 
koeling die door de ribben wordt bereikt, 
wordt teniet gedaan door opwarming als 
gevolg van reflectie van nabijgelegen rib
ben. De functie van ribben moet worden 
gezocht in oppervlaktevergroting voor het 
opvangen van zonlicht en het opvangen 
van volumeveranderingen door waterver- 
lies. Door deze ‘harmonikawerking’ wordt 
voorkomen dat beschadigingen aan de 
opperhuid optreden door inschrompeling. 
In het hoofdstuk „Doorns” worden doorns 
de eigenschap toegekend ’s nachts water op 
te nemen. Volgens Gibson en Nobel (1986) 
berust dit op een misverstand. Rowley 
(1980) oppert deze mogelijkheid voorzich
tig. De anatomische structuur van doorns 
laat dit echter niet toe:
- doorns hebben een waslaag
- doorns hebben geen houtvaten, wat nodig 
is voor watertransport
- doorns staan op een basis van kurk die 
ondoorlaatbaar is voor water.
Terecht stellen Gibson en Nobel dat als 
doorns ’s nachts water kunnen opnemen, 
ze dit overdag langs de zelfde weg weer zou
den verliezen. Sommige proeven zouden 
deze wateropname bewijzen, dan is echter 
de vraag hoeveel water er op die manier 
wordt opgenomen en dus ook verloren 
gaat.
Dat de doorns als condensatiekernen die
nen om water te vangen en dit te laten 
afvloeien, berust ook op een misverstand. 
Het water komt zo immers heel dicht bij het
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plantelichaam terecht en het deel van de 
wortels dat voor wateropname verantwoor
delijk is, bevindt zich juist op grotere 
afstand van de plant (is er overigens al vast
gesteld hoeveel water er op die manier in 
de bodem komt en hoeveel daarvan door 
de plant kan worden benut?).
Er blijken steeds aannamen over de functie 
van plantedelen te circuleren die niet door 
onderzoek worden ondersteund, of waarbij 
dit niet wordt vermeld. Dat is jammer. Ook 
in de vakliteratuur komt dat voor. Wat 
betreft bijvoorbeeld de trichomen, dunne 
‘haren’ op de areolen en op het lichaam van 
Astrophytum, maken Sadovsky en Schütz het 
wel erg bont met de uitspraak dat deze „ die 
Fahigkeit besitzen, selbst geringste Spuren 
von Feuchtigkeit zu speichern”. Ze vermel
den daarbij geen onderzoek dat hierop zou 
wijzen.

Rudolf Schwab

Bredeweg 29,9922 TB Westeremden
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Naschrift
Als antwoord van de redactie hierop willen 
wij opmerken dat het een artikel voor de 
beginnende liefhebbers was en de cijfers 
meer waren bedoeld om een indruk te 
geven dan om nauwkeurig statistisch mate
riaal te leveren. Bij zo’n artikel is een litera
tuurlijst van weinig nut.
Van de heer Willem Jeroen Rossen uit 
Wageningen ontvingen we de volgende 
opmerkingen die we hierbij weergeven.

Wat betreft de wateropslag bij cactussen: 
het weefsel dat water opslaat, bevat veel 
intercellulaire holten, zodat de vergelijking 
met een spons zeker wel opgaat.
Wat betreft de opperhuid van cactussen: 
deze bestaat uit één of enkele cellagen met 
een cuticula, waaroverheen cuticulaire was 
ligt. De celwand van de epidermiscellen 
zijn bij appel en opuntia verschillend van 
dikte en de huidmondjes verschillen in 
dichtheid en ligging, zodat bij het experi
ment appel en opuntia moeilijk te vergelij
ken zijn.
Tenslotte de functie van ribben: deze kun
nen een functie in de afkoeling hebben, 
doordat door de schaduw van de ribben de 
huid niet continu wordt blootgesteld aan 
hitte van de zon en oppvervlaktevergroting 
voor betere verdamping (afkoeling).



HET GESLACHT SCLEROCACTUS
Een revisie 4

Fritz Hochstatter

Het zaaien en kweken van sclerocactus- 
sen
Alle sclero’s, met uitzondering van de plan
ten uit de S. polyancistrus-populatie van de 
Mojave woestijn in Californië zijn winter
hard. Wortelechte exemplaren uit dit 
geslacht zijn in cultuur in de kas op den 
duur niet te behouden. Echter, met enige 
kennis van de natuurlijke groeiplaatsen zijn 
de als moeilijk te boek staande sclero’s goed 
op eigen wortel te houden door ze vrij uit te 
planten, maar dan wel te beschermen tegen 
vocht.
Belangrijk is dat de planten in de winter
maanden bij een droge stand vorst krijgen. 
Op warme zomerdagen is sproeien en gie
ten aan te bevelen.
De kweek uit zaad is onder deze omstandig
heden probleemloos. Om het kiemproces te 
bevorderen, kan men met een naald de 
zaadhuid bij de neusvormige uitstulping 
openen. Na enkele dagen zwelt het zaadje 
op en springt de huid open. Het embryo, 
onderverdeeld in radicula, hypocotyl en 
cotyledonen, wordt zichtbaar en schuift 
zich in de volgende uren door de micropy- 
le. Men kan zien dat de radicula met fijne 
haartjes is bedekt. Tijdens de volgende 
dagen is een versnelde groei van de kiem- 
plant waar te nemen, waarbij in deze fase 
een lengte van 1 tot 2 cm wordt bereikt. 
Om relatief snel bloeibare planten te krij
gen, kan men zaailingen als de eerste 
doorns na twee tot vier weken verschijnen, 
enten op pereskiopsis. Afhankelijk van de 
verdere behandeling kunnen na enkele 
maanden de geënte plantjes met een door
snee van ongeveer 2 cm op onderstammen 
als E.jusbertii worden overgeënt of, als men 

buitencultuur wilt bedrijven, op een win
terharde echinocereus of opuntia. Planten 
die in de kas worden gehouden, zijn in het 
algemeen eerder in bloei te krijgen, maar 
verliezen wel sneller hun natuurlijke uiter
lijk. De op winterharde onderstammen 
geënte planten die buiten staan, zijn nau
welijks van exemplaren in de natuur te 
onderscheiden. Wel dienen de uitlopers 
regelmatig te worden verwijderd. De 
onderstam is na enkele jaren volledig uitge
put, maar dan heeft de plant zelf al eigen 
wortels gevormd en groeit verder. Heeft 
men toch nog vragen dan is de auteur 
gaarne bereid daar op in te gaan.

Enkele slotopmerkingen
In de vorige afleveringen heb ik getracht 
het moeilijke complex van taxa binnen het 
geslacht Sclerocactus voor een ieder over
zichtelijk te maken, maar ook de juiste 
indeling van de soorten op het huidige ken
nisniveau te brengen. Daarbij zijn mijn 
jaarlijkse veldonderzoekingen van de laat
ste 14jaar, waarbij ik op meer dan 150 
verschillende standplaatsen onder zeer uit
eenlopende ecologische omstandigheden

De Rio Colorado, Arizona



Soorten
Tot Sclerocactus reken ik de volgende soorten:

1. S. glaucus *
2. S. mesae-verdae *
3. S. nyensis ±
4. S. parviflorus +
5. S. polyancistrus ±
6. S. pubispinus *

7. S. spinosior var. spinosior ±
8. S. spinosior var. schleseri ±
9. S. wetlandicus var. wetlandicus ±

10. S. wetlandicus var ilseae ±
11. S. whipplei ±
12. S. wrightiae *

N.B. * staat op bijlage 1 van CITES 
± zeer bedreigd 
+ bedreigd
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in het gehele zuidwesten van de Verenigde 
Staten mijn kennis opdeed, van onschat
bare waarde. Natuurlijk is het me duidelijk 
dat er andere meningen bestaan over mijn 
revisie, in het bijzonder over het Sclero
cactus parviflorus-complex.

Hunt en Taylor (1986, 1987) hebben Tou
meya papyracantha, Echinomastus en Ancistro- 
cactus bij Sclerocactus ondergebracht. Zij 
voerden daartoe aan: „Some of the taxa 
included here have been common when 
gross morphological characters are consi- 
dered. However, seed micromorphology 
implies that this may be the result of con- 
vergence.” Ik verwijs hierbij naar mijn boek 
An den Standorten von Pediocactus und 
Sclerocactus, waar dr. Günter Hentzschel 
ingaat op de morfologie van pediocactus en 
sclerocactus. Hij komt onder andere tot de 
stelling dat Toumeya papyracantha een goede 
soort is. Er is derhalve geen reden het 
geslacht Toumeya samen te trekken met 
Pediocactus (Benson 1962) noch met 
Sclerocactus (Hunt en Taylor 1987). In veel 
opzichten is de niet door literatuur- en her- 
bariumonderzoek onderbouwde herinde
ling volgens Hunt en Taylor moeilijk of in 
het geheel niet te volgen en vindt dan ook 
nauwelijks erkenning. De weinige interna

tionaal erkende experts van het geslacht 
Sclerocactus die hun kennis door jarenlange 
onderzoekingen in cultuur en in het veld 
hebben opgebouwd, verwerpen de herinde
ling. Onder deze experts bevindt zich ook 
K. Heil, de enige expert die ook lid is van 
delOS.
De geslachten Echinomastus en Ancistrocactus 
verenigen ieder voor zich een groot aantal 
sterk afgeleide, oorspronkelijke kenmerken 
en hebben niets uit te staan met Sclerocactus. 
Het geslacht Sclerocactus is een goed 
begrensd, zeer karakteristiek geslacht. Bij 
de huidige stand van de wetenschap is een 
herbenoeming in de zin van Hunt en Tay
lor slechts spelen met woorden. Er is geen 
nieuwe kennis aangedragen, eerder worden 
bekende verschillen door elkaar gemengd. 
Deze aanpak kan noch als wetenschappelijk 
noch als bijzonder praktisch worden aange
merkt en juist op deze basis wordt een 
modern systeem opgebouwd. Derhalve is 
een taxonomische herindeling van 
Sclerocactus te verwerpen.
Het gedeelte over het geslacht Sclerocactus in 
de Cites Cactaceae Checklist (Hunt. 1992) is 
deels ongeldig, hetgeen ook geldt voor het 
deel over Pediocactus. Een voldoende moti
vatie voor de herbenoeming van de vol
gende taxa ontbreekt:



S. brevihamatus
S. erectocentrus
S.intertextus
S. johnsonii
S. mariposensis
S. papyracanthus
S. scheeri
S. uncinatus
S. unguispinus
S. warnockii

Taylor (1989, p. 273 ) stelt Sclerocactus parvi- 
florus synoniem aan 5. whipplei zonder daar
voor voldoende bewijzen aan te voeren.
Deze samentrekking is onterecht. S. whipplei 
onderscheidt zich van S. parvijlorus in bloei, 
bloem en doornbeeld. S. whipplei heeft een 
beperkt verspreidingsgebied in Arizona op 
hoogten tot 1900 m terwijl 5. parvijlorus 

voorkomt in Arizona, Utah, Colorado, 
Nevada (tot op heden één populatie) en 
New Mexico, tot op 2500 m hoogte (zie 
hiervoor ook Benson, 1982). Om de verwar
ring nog te vervolmaken zou de correcte 
naam thans zijn Sclerocactus whipplei var. 
roseus.

Als men de zo totaal van elkaar verschil
lende groeiplaatsen binnen het enorme 
verspreidingsgebied kent, begrijpt men ook 
de ongelooflijke variatie per soort en zelfs 
die binnen een populatie. Het aanpas
singsmechanisme heeft zich in de loop van 
tienduizenden jaren gestabiliseerd. Thans 
worden door de invloed van de mens deze 
intacte leefgemeenschappen vernietigd en 
gaan voor toekomstige generaties verloren. 
Zo kon ik in Utah en noordelijk New

Sleutel tot het geslacht Sclerocactus

la. volwassen planten met papierachtige middendoorns 2
b. volwassen planten geen papierdoorns 7

2a. planten fors, cilindrisch, bloemen 7-9 cm S. polyancistrus
b. planten min of meer bolvormig, bloemen 1-4 cm 3

3a. meer dan 1 papierachtige middendoorn S. nyensis
b. 1 papierachtige middendoorn 4

4a. bloemen roze-rood-paars 5
b. bloemen wit-geel-groenig 6

5a. 1 dominante haakdoorn S. spinosior
b. papierachtige doorn, extreem lang en plantomwonden var. schleseri

6a. papierdoorn 3-4 cm, stempellobben geel S. pubispinus
b. papierdoorn tot 7 cm, stempellobben groen S. whipplei

7a. middendoorns 3-6 9
b. middendoorns 0-1 8

8a. bloemen roze S. wetlandicus var. ilseae
b. bloemen meestal geel tot beige S. mesae-verdae

9a. 1 of meer gehaakte middendoorns 10
b. doorns niet of nauwelijks gehaakt 11

10a. bloemen 4-8 cm diameter S. parviflorus
b. bloemen 2-2,5 cm diameter S. wrightiae

Ha. bloemen roze, 2-3 cm diameter S. wetlandicus
b. bloemen roze, 3-5 cm diameter S. glaucus
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Mexico waarnemen dat standplaatsen door 
de bouw van straten of pijpleidingen, maar 
ook door plundering verloren gingen.
Het behoud van de soortenrijkdom is een 
opgave die wij ons moeten stellen. Helaas 
moet worden geconstateerd dat, uit welke 
motieven dan ook, de weinige experts met 
betrekking tot Sclerocactus niet bereid zijn 
constructief met elkaar samen te werken. 
Een dergelijke groep experts zou in samen
werking met de plaatselijke bevolking veel 
kunnen doen tot behoud van de soorten. 

Sclerocactus parviflorus, Montrose Co, Colorado 
Foto's van de schrijver

dan de namen van Hunt en Taylor (zie 
boven).
Volgens de heer Supthut, IOS-lid en direc
teur van de Stadtische Sukkulentensamm- 
lung Zürich, is het opnemen van het 
geslacht Sclerocactus in Bijlage 1 problema
tisch. De Conventie van Washington is op 
de handel gericht en niet primair op 
bescherming van de natuur. De Verenigde 
Staten heeft al eens voorgesteld om het 
geslacht Sclerocactus op de lijst te zetten, 
maar dit werd afgestemd omdat niet kon 
worden aangetoond dat er internationale 
handel in deze soorten werd gedreven. 
Helaas zal men moeten constateren dat de 
meeste soorten van dit geslacht in het begin 
van de volgende eeuw op hun natuurlijke 
groeiplaatsen zullen zijn uitgestorven.

Wordt vervolgd

Opmerkingen over de Conventie van 
Washington
Het is aan te bevelen het gehele geslacht 
Sclerocactus te plaatsen op Bijlage 1 van de 
Conventie van Washington.
De laatste jaren heb ik regelmatig contact 
gehad met de verantwoordelijke afdeling 
van de US Fish and Wildlife Service die 
onder leiding van dr. Bruce MacBride staat, 
om hen te bewegen de nodige stappen te 
ondernemen dat alle soorten van het 
geslacht Sclerocactus op Bijlage 1 van de 
Conventie van Washington worden 
geplaatst. Tot nu toe is het resultaat bedroe
vend.
Wel kan worden geconstateerd dat onder 
de ‘bezielende’ leiding van het IOS nieuwe 
combinaties van taxons worden doorge
voerd. Voor het geslacht Sclerocactus vallen



LEZING VAN DR. A. LAU
Peter Knippels

Voor het middagprogramma van de 

Algemene Ledenvergadering van 3 april 

jl. te Ugchelen was dr. A. (Alfred) Lau 

uitgenodigd voor het geven van een 

voordracht.

Alfred Lau is al 37 jaar werkzaam in Mexico 
als missionaris en als plantenverzamelaar, 
-kweker en -handelaar. In zijn functie als 
missionaris neemt Lau kansarme Indiaanse 
jongeren op, voedt ze, geeft ze huisvesting 
en zorgt dat ze een vak kunnen leren ter 
voorbereiding op een maatschappelijke 
functie. Om dit alles te kunnen bekostigen, 
worden planten verzameld, gekweekt en 
verhandeld.

In zijn inleiding gaf Lau aan dat de stren
ger wordende wetgeving (ic. verbod) in 
Mexico betreffende het verzamelen van 
planten in de natuur een aanzienlijke 
reductie betekent van zijn inkomsten. Daar
naast ziet hij het verbod als niet reëel. In de 
natuur hebben zaden een ‘overlevingskans’ 
van 1 %, in cultuur is dit 95-100%. Dit 
impliceert dat de planten in de natuur zich 
nauwelijks door middel van zaad vermeer
deren. Met name door de zucht van de 
mens naar meer grond voor huisvesting en 

landbouw verdwijnen vindplaatsen en hier
mee de planten. In de natuur kunnen onbe
kende soorten en geslachten uitsterven. Dit 
kan worden voorkomen door enkele exem
plaren te verzamelen en deze te kweken en 
te vermeerderen, alleen is dit nu verboden.

Succulenten uit Mexico
In het eerste deel van zijn lezing nam Al
fred Lau de aanwezigen mee op rondreis 
langs de verschillende groeigebieden van 
succulenten in Mexico. Hierbij ging het 
niet om cactussen, maar om de ‘andere suc
culenten’. Mexico is niet alleen de bakermat 
van vele cactussen, maar ook van vetplanten 
(agaven, sedums, echeveria’s en vertegen
woordigers van de families Asclepiadaceae en 
Euphorbiaceae).

Lau maakt regelmatig trips in de ruime 
omgeving van zijn huis. Hierbij gaat het 
dan om tochten in ‘tropisch regenwoud’. In 
zijn lezing begon Lau met beelden van 
vertegenwoordigers van het geslacht Man- 
freda. Dit onbekende geslacht omvat in 
Mexico tien soorten. Ze groeien op beboste 
berghellingen waar relatief veel regen valt. 
Op de groeiplaatsen zijn ook oxalis- en 
begonia-soorten te vinden. Een reden voor 
de onbekendheid van het geslacht Manfreda 
is dat de planten op moeilijk toegankelijke 
plekken groeien, die door slechts weinigen 
zijn bezocht.

In de lezing passeerde een groot aantal 
agave- en yucca-soorten de revue. Zo groeit 
in de droge, meer noordelijk gelegen gebie
den van Mexico Yucca thompsoniana, Azte- 
kium ritteri en enkele ariocarpus-soorten. 
Agave macropulmis groeit op berghellingen 
op ongeveer 3.000 meter hoogte, evenals
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enkele nolina-soorten en een aantal varië
teiten van Mammillaria glassii. Andere aga
ven die de revue passeerden, waren onder 
andere Agave marmorata en A. angustifolia. 
De grootste bekende agave is A. atrovirens, 
met bladeren tot 3 m lang en 60 cm breed. 
Op een aantal tochten zijn ook echeveria- 
soorten verzameld. Zo werden dia’s ver
toond van Echeveria schaviana en E. gibbi- 

één van de eilanden tussen Baja California 
en het vasteland, San Sebastian, groeien 
planten bijna uitsluitend op de westzijde 
van de hellingen. De uit het westen 
waaiende wind voert vochtige, ‘koele’ zee
lucht aan. Daar het verder nauwelijks 
regent, dienen de planten van dit vocht uit 
de lucht te leven. Succulenten die op deze 
hellingen van San Sebastian tussen de rot-

Alfred Lau
Foto van de schrijver
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flora. Naast de beschrijving van de habitat 
en van de plant ging Lau ook in op de 
kweekwijze van de verschillende soorten. 
Over de naar hem vernoemde Echeveria laui 
vertelde hij dat het kweken ervan niet moei
lijk is. Op zijn oorspronkelijke groeiplaats 
groeit de plant op de noordzijde van hellin
gen in droge gebieden. In cultuur verlangt 
E. laui derhalve een zonnige standplaats, 
maar niet in de volle zon. Verder verlangt 
de plant weinig water en kan dus erg droog 
worden opgekweekt. Slechts enkele malen 
spaarzaam water geven in het groeiseizoen 
is voldoende voor een voorspoedige groei 
en bloei.

Op enkele van zijn tochten werd Baja Cali
fornia bezocht. Baja California is een 
schiereiland gelegen aan de westkant van 
Mexico, grenzend aan de Stille Oceaan. Op 

sen groeien zijn onder andere Agave sebas- 
tiana en Mammillaria pondii.

Zuidamerikaanse cactussen
Na de pauze werden cactussen uit Bolivia, 
Chili en Argentinië belicht. Lau vertelde 
over zijn bezoek aan het grensgebied van 
Bolivia en Paraguay. Hierbij ontmoette hij 
de heer Klingler, die in dat gebied als mis- 
sonaris werkte en die hem meenam naar 
een afgelegen uitgedroogd zoutmeer, waar 
het zeer heet was en waar het nauwelijks 
regent. Op deze plaats vond hij een onbe
kende witbloeiende, langdoornige echi- 
nopsis. Lau heeft de plant beschreven een 
vernoemd naar zijn gids: 
Echinopsis klingleriana.
In het grensgebied van Bolivia en Brazilië 
groeide Discocactus bolivianus op natuurlijke 
ijzerertsbergen. Het kenmerkende van deze



plant is dat het een nachtbloeier is. Lau ver
moedt dat de vindplaats nu is verdwenen, 
daar het ijzererts aldaar wordt gedolven.

Vervolgens werden dia’s getoond van Chi
leense cactussen, onder andere Copiapoa 
krainziana, C. olivana en Neochilenia setosiflo- 
ra. In het algemeen groeien de cactussen in 
de strook bij de kust en niet in het binnen
land. De planten zijn voor hun water afhan
kelijk van dauw en vochtige zeewind. 
Regenen doet het er nauwelijks.
Volgens Lau is Copiapoa cinerea met zijn 
egale grijze kleur en zwarte stevige doorns 
één van de mooiste copiapoa’s. In het groei- 
gebied van deze plant bestaan grote ver
schillen in dag- (30° C) en nachttempera- 
tuur (-20 ° C). C. cinerea is een erg langzame 
groeier, slechts 1 mm per jaar. De plant 
komt evenals de eerder genoemde soorten 
voor in de kuststreken.

Op een van zijn tochten langs de Chileense 
kust ontdekte Lau tussen de rotsen een aan
tal exemplaren van een onbekende cactus. 
De waarschijnlijk volwassen planten waren 
erg klein (2-3 cm doorsnee) en bezaten een 
lange (20 cm) perkamentachtige penwortel. 
Na opgraven verdroogden en verpulverden 
de planten bijna direct. Lau heeft een aan
tal planten verzameld en opgekweekt. Hij 
gaf aan dat de planten erg leken op Islaya. 
Door de herindeling van de Zuidameri- 
kaanse geslachten door het IOS is dit 
geslacht ondergebracht bij Neoporteria. Lau 
vindt dat Islaya duidelijk qua bloem van 
Neoporteria afwijkt en dat de samenvoeging 
niet logisch is. Derhalve heeft hij de plant 
nog niet beschreven.
Lau sloot zijn lezing af met het tonen van 
enkele Argentijnse cactussen: Lobivia rebes- 
cens, Lobivia amblayensis, Parodia tayopensis en 
twee nog niet beschreven neobuxbaumia’s.

Al met al een interessante en leerzame mid
dag waarin niet-alledaagse planten werden 
getoond.

Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda
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Give it a name
In de vorige aflevering van redactionele zijde heb ik aandacht 
besteed aan het razend om zich heengrijpende fenomeen van de 
veldnummers bij cactusverzamelaars. Toen ik daar nog wat ver
der over nadacht, realiseerde ik me een uitwas die al weer van 
veel vroeger datum is, maar die een onuitroeibaar leven leidt. 
Waar ik op doel, is de gewoonte van cactusbeschrijvers - ik zal ze 
geen taxonomen noemen - om hun vrienden, medeverzame- 
laars, vrouwen, kinderen of zichzelf te vermelden in de soort
naam van nieuw te beschrijven cactussen. De voorbeelden zijn 
legio. Uebelmannia buiningii (mooi dubbel ook nog), Trichocereus 
rubinghianus, Mammillaria deherdtiana, Aztekium ritteri, Notocactus 
vanvlietii, Notocactus mueller-melchersii, de nieuwe Turbinicarpus 
bonatzii en T. jauernigii om er een paar te noemen en Mammillaria 
heidiae en Lithops isabellae als het om voornamen van vrouw of 
kind gaat.
Wat overigens te denken van een monstrum als Notocactus rudi- 
buenekeri, waar zowel de voornaam als de achternaam van een 
persoon in zijn gepropt. Ook leuk is Mammillaria goodridgei var. 
hutchinsoniana, want zo kan je twee personen tegelijk in een soort 
kwijt.
Hoewel ik begrijp dat niet iedereen op de hoogte is van de 
Latijnse termen, heeft een soortnaam die een aanduiding is voor 
een bepaalde kenmerkende eigenschap van een plant mijn dui
delijke voorkeur. Namen kunnen dan wel een eerbetoon of een 
bepaalde gevoelswaarde vertegenwoordigen, maar plantkundig 
geven ze geen informatie. Een beschrijvende aanduiding geeft 
houvast, want de naam is behulpzaam bij het vaak lastige deter
mineren. Een Mammillaria albilanata is dan zeker geen dreigend 
zwartbedoornde plant, maar zoals de soortnaam zegt, een plant 
met een witwollig voorkomen. Voor de niet-latinisten, waartoe 
ook ik behoor, is er het uitstekende boekje Wat betekent die 
naam van Korevaar aanwezig in het Succulentafonds Boekver
koop en Verenigingsartikelen bij mw. E. van Die van Wijnen.

janjaap de Morree



HALLUCINOGENE CACTUSSEN

Het gebruik van bedwelmende stoffen is 

van alle culturen. Aan de ontwikkeling 

van die stoffen, zoals bier en wijn, wordt 

door antropologen wel het beschavings

peil afgemeten.

Terwijl in het Westen succulenten worden 
gekweekt om hun uiterlijk, wordt in de lan
den van herkomst geheel anders tegen de 
planten aangekeken. Doordat de planten 
daar al vele eeuwen groeien, zijn ze een 
onderdeel van het dagelijks leven en de cul
tuur geworden. Zo werden en worden plan
ten als voedsel gebruikt (diverse soorten 
cactussen), als hulpmiddel bij de jacht 
(euphorbia’s met hun giftige sap) of als 
grondstof voor drank of touw (agaven). 
Een andere categorie is het gebruik van 
succulenten om de hallucinogene eigen
schappen van de plant. Het bekendste voor
beeld hiervan is Lophophora williamsii. Er 
zijn andere cactussoorten die vanwege hal
lucinogene eigenschappen werden (en 
soms nog worden) gebruikt. Over deze 
planten en over het menselijk gedrag, de 
rituelen en de cultuur van de volken in de 
herkomstgebieden van de planten gaat dit

Peter Knippels

artikel. Een opmerking vooraf: dit artikel is 
niet bedoeld als aanzet tot of als handlei
ding voor het gebruik van hallucinogene 
planten!

Plantaardige hallucinogenen
Bijna alle hallucinogenen zijn van plant
aardige oorsprong, er bestaan enkele van 
dierlijke herkomst. Hallucinogenen kun
nen als giftig worden geclassificeerd: ze ver
oorzaken immers bedwelming. In de 
algemene betekenis van het woord worden 
ze ook omschreven als narcotica, zelfs al 
werkt geen enkel hallucinogeen verslavend. 
De bekendste en de best herkenbare hallu
cinaties zijn de visuele hallucinaties. Ook 
met betrekking tot de andere zintuigen 
kunnen hallucinaties voorkomen. De plan
ten danken hun werking aan een beperkt 
aantal chemische verbindingen die op een 
specifieke manier inwerken op bepaalde 
delen van het centrale zenuwstelsel.

Van de ongeveer 300.000 bekende plante- 
soorten zijn er niet meer dan 150 bekend 
om hun hallucinogene eigenschappen. In 
principe komt deze soort planten in alle 
werelddelen voor en werden (en soms ook 
worden) ze gebruikt door primitieve 
gemeenschappen. Het gebruik van halluci
nogene planten kende in Westeuropa in de 
middeleeuwen zijn hoogtepunt. Alle hier 
bekende gebruiksplanten behoren tot de 
familie der Solanaceae (de nachtschadefami- 
lie). Voorbeelden zijn alruin en wolfskers. 
Mexico en Zuid-Amerika zijn de belang
rijkste gebieden met betrekking tot het 
gebruik en voorkomen van hallucinogene 
planten. Uit inventarisaties is gebleken dat 
de Nieuwe Wereld rijker is aan hallucino
gene planten dan de Oude Wereld.
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Overzicht hallucinogene cactussen
In bijgaande tabel is een overzicht gegeven 
van alle cactussen waarvan bekend is dat ze 
hallucinogene eigenschappen hebben.

Lophophora williamsii
De bekendste en meest tot de verbeelding 
sprekende hallucinogene plant is Lopho
phora williamsii, in Mexico peyote genoemd. 
Uit archeologische opgravingen is gebleken 
dat de peyotecultuur ouder is dan 3.000 
jaar. Reeds sinds de Spaanse invasie in de 
15de eeuw wordt de cultuur bestudeerd en 
beschreven. Uit de eerste beschrijvingen 
blijkt dat een aantal Indianenstammen de 
peyote bij hun rituelen gebruikt: de Tarahu- 
mara’s, de Chichimeca’s en de Huichol- 
indianen. Deze stammen leefden (en leven) 
verspreid over het huidige Mexico. In het 
begin van deze eeuw heeft het gebruik van 
peyote zich naar het noorden (VS en 
Canada) verspreid.

De rituelen verschillen weinig per stam. De 
Huichols hebben het meest vastgehouden 
aan de oude rituelen. Het begin is de jaar
lijkse jacht op de plant (het verzamelen in 
de natuur). Hierbij gaan 10 tot 15 deelne
mers, onder leiding van een sjamaan (ver
gelijkbaar met een priester of geestelijk 
leider), op weg naar het voorouderlijk 
gebied waar de plant groeit. Dit kan een 
tocht van 300 km betekenen, die vroeger te 
voet werd afgelegd. Is men aangekomen op 
de plaats waar op de peyote moet worden 
gejaagd, begint de sjamaan met zijn verha
len over de oeroude peyotetraditie en 
smeekt hij bescherming af over de dingen 
die komen gaan. Wordt de eerste plant aan
getroffen, dan heeft men ‘de voetsporen 
van het hert’ gevonden. De sjamaan spant 
zijn boog en schiet een pijl in de cactus. 
Deze speciale peyote wordt vergeleken met 
een stervend hert, men zingt er een speciaal 
lied voor en offert maïszaad. Hert, maïs en 

peyote vormen de Huichol-drieëenheid. De 
peyote is de verbinding met het bovenna
tuurlijke.

Na het ‘schietritueel’ verzamelen de India
nen zoveel planten als ze nodig hebben en 
keren huiswaarts. De peyote wordt om ver
schillende redenen gebruikt: om gezond
heid en voorspoed voor de stam af te 
dwingen en ten behoeve van het zaaifeest. 
Het ritueel is hetzelfde: onder invloed van 
het hallucinogeen wordt gedanst en gezon
gen. Zo’n ritueel kan dagenlang duren en is 
met veel mystiek omgeven. Daarnaast 
bestaan er ook genezingsrituelen, deze wij
ken echter af van het hier boven beschreven 
ritueel.

De belangrijkste hallucinogene verbinding 
in Lophophora williamsii is trimethoxyfenyl- 
ethylamine, in de volksmond mescaline 
genoemd.

Trichocereus pachanoi
Deze cactus is de oudste magische plant van 
Zuid-Amerika. De geschiedenis van het 
gebruik gaat terug tot 1300 vC. In Zuid- 
Amerika wordt Trichocereus pachanoi de San 
Pedro-cactus genoemd. Uit deze naam 
blijkt invloed van het christendom. De 
plant wordt soms nog steeds gebruikt in 
Bolivia, Peru en Ecuador. Tegenwoordig 
wordt hij gebruikt om ziekten te genezen, 
voorspellingen te doen en allerlei soorten 
tovenarij te bezweren.

Net als bij Indianen in Mexico beginnen de 
rituelen met het zoeken en verzamelen van 
de planten. De sjamanen trekken jaarlijks 
naar de heilige valleien in de Andes waar 
de planten groeien. Daar aangekomen rei
nigt de sjamaan zich eerst. Behalve om 
planten te verzamelen, is hij hier ook om 
experts in magie en tovenarij te bezoeken.



Cactussen met hallucinogene eigenschappen; een overzicht.

Latijnse naam etnografie doel/gebruik chemische 
samenstelling

Ariocarpus 
fissuratus 
A.retusus

Tarahumara- en
Huicholindianen

Tarahumaras: krachtige 
toverplant die krankzin
nigheid veroorzaakt

verschillende fenylethyl- 
amine alkaloïden

Carnegia 
gigantea

bij indianen in Mexico 
en ZW van VS medicijn, 
geen gegevens over hal
lucinogene werking

Seri-indianen uit 
Sonora beschouwen 
Saguaro nuttig tegen 
reuma

verschillende alkaloïden

Coryphantha 
compacta

de Tarahumara- 
indianen in Oaxaca 
(Mexico) beschouwen C. 
compacta als een peyote

medicinale doeleinden verschillende alkaloïden 
(o.a. fenylethylamine)

Echinocereus 
salm-dyckianus 
E. triglochi- 
diatus

de Tarahumara- 
indianen zien beide als 
een valse peyote

volgens de indianen 
bezitten ze grote geeste
lijke kwaliteiten

bij E. triglochidiatus is 
een typtaninederivaat 
aangetoond

Epithelantha 
micromeris

gebruikt door 
Tarahumara-indianen 
in Chihuahua en 
Huichols uit Noord- 
Mexico

medicijnmannen; scher
per zien en communice
ren met tovenaars, 
hardlopers: sterker wor
den

alkaloïden en triterpe- 
nen

Lophophora 
williamsii

Tarahumara- en 
Huichol-indianen en 
andere stammen in USA 
en West-Canada

mythologische en reli
gieuze betekenis: gene
zingsrituelen. In de USA 
gericht op krijgen van 
visioenen

30-tal alkaloïden van de 
fenylethylamine en 
tetrahydro- 
isoquinoline; voor
naamste is mescaline

Mammillaria 
craigii 
M. grahamii 
M. senilis

voor Tarahumara- 
indianen belangrijkste 
valse peyote

gebruikt als visueel hal
lucinogeen

een fenylethylamine

Pachycereus 
pecten- 
aboriginum

wordt gebruikt door de 
Tarahumara-indianen 
in Oaxaca

verschillende zuiver 
medicinale toepassin
gen

2 alkaloïden die duize
ligheid en visuele hallu
cinaties veroorzaken

Pelecyphora 
aselliformis

vermoeden dat deze 
cactus in Mexico 
beschouwd wordt als 
een valse peyote

alkaloïden
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Trichocereus 
pachanoi

gebruikt door indianen 
in Zuid-Amerika, m.n. 
in het Andesgebied in 
Peru, Ecuador en Boli
via

hallucinogene 
bedwelming, m.n. 
gebruikt om voorspel
lingen te doen

verschillende alkaloïden 
belangrijkste is mesca
line (2% van het 
gedroogde materiaal)



San Pedro wordt in combinatie met enkele 
andere hallucinogene planten gebruikt. De 
planten worden tot sap verwerkt, dat wordt 
gedronken. Het effect, veroorzaakt door de 
mescaline uit de cactus, is vergelijkbaar met 
dat van de peyote: de gebruikers krijgen 
visuele visioenen en wanen zich in een 
andere wereld.

Denenburg 2, 2591 AD Den Haag

Literatuur
Evans Schultes, R. & A. Hoffman - Over planten 
der góden - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 
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Naamgeving
Volgens de naamgeving van het IOS is Echinoce- 
reus salmdychianus synoniem van E. scheeri en heet 
Trichocereus pachanoi nu Echinopsis pachanoi.
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Boeken
Aat van Uijen

Ann Zwinger: A desert country near the sea - 
A natural history of the cape region of the 
Baja Califronia. The University of Arizona 
Press, Tucson (1983) 399 pp. ISBN 
0-8165-0983-3. Prijs ƒ 39,90.
Dit boek is al niet meer zo recent, maar toevallig 
kwam ik het tegen in een natuurboekenwinkel in 
Amsterdam. Toen ik het doorbladerde vroeg ik 
me af waarom ik er nog nergens een bespreking 
van ben tegengekomen. Waarschijnlijk omdat het 
niet alleen maar over cactussen gaat, maar dat 
maakt het des te interessanter. Het is namelijk 
een beschrijving van de natuur van Baja Califor- 
nia, dat lange schiereiland in het noordwesten 
van Mexico. De schrijfster doet verslag van haar 
tochten die ze er met haar gezin door de woestij
nen en de bergen en langs de kusten heeft 
gemaakt. Ze weet dat niet alleen heel boeiend te 
doen, maar ze geeft ook nog erg veel informatie. 
Talloze planten en dieren worden gevonden, be
studeerd en beschreven. Niet alleen vogels, insek- 
ten en reptielen, maar ook zeedieren weten te 
boeien. De rijkdom van de flora blijkt enorm. Zo 
leer je het gebied in zijn natuurlijke samenhang 
kennen.

Er staan veel zwartwitfoto’s in, die echter matig 
zijn afgedrukt. Dat wordt goedgemaakt door de 
talloze fraaie tekeningen van planten en dieren. 
Het is jammer dat een kaart ontbreekt, de lezer 
heeft er zodoende vaak geen idee van waar de 
betreffende passage zich afspeelt. Ik begrijp ech
ter uit de titel dat het om het zuidelijke deel van 
het schiereiland moet gaan.
Achterin het boek zijn uitgebreide tabellen opge
nomen met gegevens van planten en dieren. De 
lijst met planten vermeldt ook de bloeitijd van 
iedere soort, een gegeven datje in weinig boeken 
en reisverslagen tegenkomt. Verder is er een 
bibliografie van maar liefst 14 bladzijden. Dit 
alles maakt het een heel informatief boek. Wie 
plannen heeft Baja California eens te bezoeken, 
moet het zeker te pakken zien te krijgen.

Brian Mathew: The genus Lewisia. The Royal 
Botanical Gardens, Kew (1989). 151 pp. ISBN 
0-7470-2217-8. Prijs: ƒ 75,80.
Lewisia is een geslacht van deels succulente rots
planten uit Noord-Amerika, waarover enige tijd 
geleden een uitgebreid artikel in Succulenta 
heeft gestaan.
In deze serie van Kew Gardens verscheen ook 
Taylors Theg^rmi Echinocereus en het is te 
hopen dat er nog vele delen over meer geslachten 
zullen verschijnen, want het zijn prachtboeken. 
Niet alleen wordt een geslacht in zijn geheel en 
zeer uitputtend behandeld, de boeken zijn ook 
erg goed verzorgd. Men heeft er de voorkeur aan 
gegeven tekeningen als belangrijkste illustratie te 
gebruiken en deze overschaduwen de eveneens 
opgenomen foto’s.
Van alle soorten en ondersoorten wordt een 
beschrijving gegeven, evenals literatuurverwijzin
gen, verspreidingskaarten en determinatiesleu- 
tels. Het gaat in dit boek om de botanische 
soorten, maar achterin is ook een lijst van hybri
den en cultivars opgenomen. Verder vinden we 
een historische inleiding, hoofdstukken over bio
logische aspecten van het geslacht en aanwijzin
gen voor de verzorging. Alles bij elkaar is het een 
erg mooi en compleet werk dat de rotsplanten
liefhebber niet mag missen.

Graadt van Roggen weg 5B, 3531 AA Utrecht



ESCOBARIA LAREDOI
Wim Alsemgeest

Escobaria is een geslacht Mexicaanse cac

tussen met spruitende groeiwijze, waar

van de soorten een pronkstuk in de 

verzameling kunnen vormen. Ze vragen 

echter wel enig geduld van de kweker.

Escobaria is een geslacht dat wel wordt 
gezien als overgangsgroep tussen Cory- 
phantha en Mammillaria, die nauw verwant 
zijn. Het belangrijkste kenmerk van Escoba
ria is de groef op de tepels, die men ook bij 
Coryphantha vindt. Met uitzondering van 
Escobaria roseana en E. aguirreana, die meer 
eigenschappen met het geslacht Gymno- 
cactus gemeenschappelijk hebben, zijn alle 
escobaria’s in het bezit van een groef op de 
tuberkels, die loopt vanaf de doornbundel 
tot in het axil. Ook de gewimperde bloem
blaadjes vormen een belangrijk kenmerk. 
Over het algemeen zijn het bij ons in cul
tuur vrij klein blijvende planten, die later 
enigszins zuilvormig worden en kunnen 
uitstoelen tot zeer fraaie clusters. Ze zijn 
vrij gemakkelijk uit zaad op te kweken of te 
stekken. Het vereist echter veel geduld om 
ze tot een behoorlijke pol op te kweken. 
De soort die we hier voorstellen is Escobaria 
laredoi die pas 15 jaar geleden door Glass en 
Foster is beschreven, toen nog als Cory- 

phantha. Later is de soort door Taylor 
ondergebracht bij Escobaria en wel bij de 
groep rond E. orcuttii. Overigens schijnt de 
soort al veel langer bekend te zijn. Men gaat 
ervan uit dat de plant die door Backeberg 
in 1961 ongeldig als E. rigida is beschreven, 
vrijwel zeker dezelfde soort is. Hij wordt 
ook wel ten onrechte aangeboden als Gym- 
nocactus.

De standplaats bevindt zich in de staat Coa- 
huila (Noord-Mexico) in de Siërra de 
Parras en groeit samen met Echinocereus 
nivosus en Epithelantha micromeris.
De plant spruit gemakkelijk en vormt dan 
grote groepen van wel dertig koppen. Als 
kleine plant, vanaf zo’n vijfjaar, is deze

Foto van de schrijverEscobaria laredoi
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escobaria al bloeibaar. De werkelijk fantas
tische bloemen ontspringen veelal in gro
ten getale in de kruin. Na de eerste bloei in 
het vroege voorjaar is er even een rustpe
riode, waarna bij goede groei in het zelfde 
jaar opnieuw een bloeiperiode aanbreekt.

In cultuur geeft deze soort geen bijzondere 
problemen. Als zaailing is de groei het eer
ste jaar echter erg langzaam. Het is dan ook 

aan te raden vrij vroeg in het voorjaar op 
bodemwarmte te zaaien, zodat de plantjes 
al redelijk groot de eerste winterperiode in 
kunnen.

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort

Literatuur
CSJ(USA) 50:235-236 (1978)

ALOINOPSIS RUBROLINEATA
Ton Pullen

De planten uit het geslacht Aloinopsis 

(wat betekent 'op aloë gelijkend') beho

ren tot de grote middagbloemenfamilie. 

Alle ongeveer 15 soorten bezitten een 

knolvormig gezwollen wortel, waarbo

ven een stamloze rozet van bladeren 

groeit.
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De bladeren van Aloinopsis rubrolineata 
(N.E.Br.)Schwantes zijn dik spatelvormig, 
min of meer driekantig in doorsnee, grijs
groen van kleur en voorzien van talloze 
kleine knobbeltjes. Na enige tijd ontstaat 
een enigszins zodevormende groeiwijze. De 
bloemen, die ongeveer 2 cm in diameter 
zijn, zijn crèmewit tot gelig van kleur, ter
wijl elk bloemblaadje een roodachtige mid- 
denstreep bezit. Dit kenmerk heeft de soort 
zijn naam gegeven. Op de foto is goed te 
zien hoe de meeldraden allemaal naar het 
centrum van de bloem zijn gekromd.
De cultuur van deze planten is niet moeilijk 
als men aan de levensvoorwaarden tege
moet kan komen. Een in verband met de 
knolvormige wortels relatief grote en 
vooral diepe pot is aan te bevelen, evenals 
een substraat dat wat klei of leem bevat. De 
planten groeien in onze zomer en bloeien 
in de nazomer. Ze hebben in deze periode 
matig water nodig. In de winter dienen ze 
droog te worden gehouden. Zomer en win-



Aloinopsis rubrolineata 
Foto van de schrijver

ter hebben ze een lichte en zonnige stand
plaats nodig.
Deze soort is afkomstig uit de Kaapprovin
cie in Zuid-Afrika. Men kan deze plant ook

Tijdschriften
Ludwig Bercht

Maandblad voor liefhebbers van cactussen, 
vetplanten en kamerplanten jaargang 5,1992 
Nr. 1. Het eerste artikel tracht de lezer warm te 
krijgen voor epifytische cactussen. Dezelfde, 
onbekende, schrijver doet in het tweede artikel 
hetzelfde maar dan voor succulenten algemeen. 
Van Hoofstadt stelt Mammillaria perezdelarosae 
voor en Liekens M. schwarzii. D’Hont breekt een 
lans voor winterharde cactussen. Mateur sluit af 
met Plectranthus oertendahlii.
Nr. 2. Piens beschrijft zijn ervaringen met de 
bloemkleur van Hibiscus rosa-sinensis. Van Hoof
stadt stelt Mammillaria pilispina voor. Van der 
Steen gaat in op tephrocactussen. Vereycken was 
bij Desmond Cole en bericht daarover. Drie korte 
artikeltjes over Selenicereus, Echeveria subrigida en 
Sulcorebutia besluiten dit nummer.
Nr. 3. Heyelns opent met een stukje bij de voor
plaat, een afbeelding van Euphoribia mammillaris. 
Hofkens stelt Gymnocalycium andreae voor. Ene F. 
breekt een lans voor zygocactussen. Van Hoof
stadt geeft zijn kennis over Strombocactus disci- 
formis weer. Dezelfde auteur tekent ook voor het 
volgende artikel over Lithopsfulviceps. Van Tuiden 
bespreekt Mammillaria lenta. Claes besluit dit 

onder de geslachtsnaam Nananthus tegen
komen.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

nummer met een artikel over Anacampseros alsto- 
nii.
Nr. 4. Van Tuiden bespreekt uitvoerig Mammilla
ria napina. Amerhauser beschrijft een rood- 
bloeiende Notocactus submammulosus. Cuypers 
gaat in op Viscum minimum, een parasitair plantje 
levend op slechts twee euphorbia-soorten. Piens 
bericht kort over Lantana camara. Lampo vertelt 
over Coryphantha hesteri, onder andere uit eigen 
veldervaringen. Van Hoofstadt stelt Mammillaria 
gueldemanniana voor.
Nr. 5. Verheulpen beschrijft zijn ervaringen met 
lava. Liekens stelt Mammillaria tetrancistra voor. 
Van Hoofstadt schrijft over Cephalocereus smilis. 
Berton springt wat rond door de geschiedenis 
van de cactus. Korte artikeltjes over Astrophytum 
asterias, Veltheimia capensis en Callisia fragans. 
Nr. 6. Van Tuiden neemt de lezer mee naar de 
tuin Pinya de Rosa. Van Hoofstadt stelt Mammil
laria microcarpa voor. Cuypers begint met een 
overzicht van de soorten uit Dolichothele. Berton 
schenkt aandacht aan enkele historische figuren. 
Verder nog artikelen over Euphorbia lophogona, 
bestrijding van snuitkevers en Mammillaria wrigh- 
tii.
Nr. 7. Op de voorplaat een prachtige opname van 
Echinomastus laui, waaraan Lampo een artikel 
wijdt. Neut stelt Parodia maassii voor. Gruwez 
volgt met Bowiea volubilis. Cuypers sluit zijn arti
kel over Dolichothele af. Wolters bericht van haar
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reis naar de ABC-eilanden. Van Tuiden neemt 
als onderwerp de botanische tuin Marimurtra. 
Nr. 8. Piens geeft zijn ervaringen over Neogomesia 
agavoides, waarvan een afbeelding de voorkant 
siert. Neut gaat in op de taxonomische strijd 
rond Brasiliparodia. Dezelfde Neut stelt Islaya 
krainziana voor. Gruwez bespreekt op welke 
manieren de natuur zorgt voor de verspreiding 
van zaden. Een overdruk van een artikel over de 
bijzonder geneeskrachtige werking van cactus
vruchten.
Nr. 9. Haas levert enige woorden bij de voor
plaat, een foto van Thelocactus conolhelos var. 
aurantiaca. Neut bezit een parodia met dicho- 
tome deling en vermeldt dat. Piens zag in een 
botanische tuin op Madeira orchideeën en doet 
daar verslag van. Van Hoofstadt geeft zijn kennis 
van Mammillaria verhazrtiana. Heylen stelt Euphor
bia stellaespina voor. Van Tuiden brengt een uit
gebreid artikel over agaven; aan het slot geeft hij 
in het kort de kenmerken van enkele soorten.
Van Tuiden sluit af met een artikel over Mammil
laria neopalmeri.
Nr. 10. Van Tuiden geeft aanwijzingen over de 
plant op de voorplaat, Mammillaria haudeana. 
Piens was in de winter op Tenerife en vertelt 
daarover en vooral over zijn belevenissen in het 
cactuspark. Mateur stelt Columnea xbanksii voor. 
Neut heeft (nare) ervaringen met het bestellen 
van cactuszaad en doet daarvan bericht. In een 
volgend artikeltje stelt hij Coryphanlha asterias 
voor. Het laatste artikel staat bol van de aanwij
zingen voor het goed verpotten van cactussen en 
andere vetplanten.
Nr. 11. Op de voorplaat een prachtige afbeelding 
van Pediocactus paradinei waarover Van Tuiden 
een artikel schreef. Piens wijdt enige woorden 
aan Islaya. De zaaitips van Steven Brack zijn het 
lezen zeer waard. Lampo bespreekt Echinocactus 
polycephalus. Piens sluit het jaar af met een over
zichtsartikel van het geslacht Epithelantha.

Piante Grasse 12 1992
Nr. 1. Een In memoriam Cesare Gasperini. Uit 
het officiële staatsblad is de Italiaanse wetgeving 
met betrekking tot CITES overgenomen. Avolio 
vertelt zijn cultuurervaringen met Uebelmannia. 
Deel drie van Schafers monografie over het 
geslacht Notocactus omvat de secties Paucispini, 
Fricianae, Scopanae, Werdermannianae, Setacei, 
Uebelmannianae en Herterianae. Costanzo wijdt 
een artikel aan Pathypodium. Biancheri beschouwt 
Thelocactus bicolor en zijn variëteiten. In de carto
theek deze keer: Echidnopsis cereiformis, Notocactus 
acutus, Ruschia uncinata en Stapelia hirsuta.
Nr. 2. Sajeva geeft aan welke succulenten bij de 
laatste wijziging van CITES zijn toegevoegd aan 

lijst 1. Ullrich gaat in een uitgebreid artikel in op 
de invloed van Italianen op de taxonomie van 
agaven en in dit eerste deel vooral Todaro. Deel 
vier in de serie van Schafers monografie over 
Notocactus behandelt de Mammulosi, Melchersianae, 
Malacocarpus, Brasilicactus, Eriocactus en Notobrasi- 
lia (Brasiliparodia). In het laatste artikel van dit 
nummer staan opuntia’s centraal.
Nr. 3. Supthut gaat in op het bijzondere van 
Madagascar en vanuit deze positie geeft hij een 
overzicht van de succulente flora van het eiland. 
Cattabriga wijdt een artikel aan Diplosoma retro
versum en gaat naast ecologie en morfologie ook 
in op de plaats van deze soort binnen de sub- 
tribus Mitrophyllinae. Ullrich vervolgt zijn artikel 
over de Italiaanse invloed op de taxonomie van 
agaven (het artikel wordt ook in het Duits weer
gegeven). In de cartotheek deze keer Mammillaria 
carmenae, Stapelia gettleffii, Astrophytum coahuilense 
en Euphorbia horrida.
Nr. 4. Een in memoriam Walther Haage. Valli- 
celli stelt het geslacht Echinocereus voor, bespreekt 
de cultuur van de planten en geeft de geslachts- 
indeling volgens Taylor. Cattabriga vertelt wat 
het insekt Hypogeococcusfesterianus allemaal onder 
onze cactussen kan aanrichten. In de cartotheek 
deze keer Euphorbia duranii, Tacitus bellus, Astro
phytum Capricorne en Orbeopsis lutea.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen



VAN LAAG NAAR HOOG
Succulentenflora in het Val d’Herens (Wallis)

Jan Jaap de Morree

Tijdens de klimvakantietochten in het 

Wallis in Zwitserland maakten we met 

het gezin een aantal bergwandelingen 

vanuit het dal (1500 m) tot op de gletsjers 

rond de 3000 m. Er groeien veel soorten 

vetplanten.

Hoewel de waarnemingen niet op één dag 
zijn gemaakt, zal ik de tochten als een door
lopend verhaal van dal tot eeuwige sneeuw 
beschrijven. Zoals ik al in eerdere artikelen 
over de succulenten in de Alpen heb ver
meld, heeft elke vetplantesoort een min of 
meer eigen hoogtezone waar hij optimaal 
kan groeien. Hoewel bij een aantal soorten 
de hoogte waarop ik ze vond wordt 
genoemd, is er in werkelijkheid natuurlijk 
een spreiding van een paar honderd meter 
naar boven of naar beneden.
Het Val d’Herens is een zeer bloemenrijk 
dal. Het is opvallend dat de oudere vrou
wen nog steeds in klederdracht getooid aan 
de arbeid zijn. Het dal wordt niet geteisterd 
door zomer- en wintertoerisme en de 
bevolking heeft nog veel van zijn oorspron
kelijke waarden behouden. Platgewalste ski- 
hellingen en disco’s zijn niet vanuit de 
drukbevolkte gebieden doorgedrongen. 
Bij Evolène, waar we de tocht beginnen, en 
bij Les Hauderes (1500 m) komen soorten 
voor die ook in Nederland groeien. Beken-

Sempervivum 
arachnoideum 
in rijke bloei

Foto's van 
de schrijver



Gedrongen groei van 
Sempervivum arachnoideum 
in een smalle rotsspleet
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den zijn wit vetblad (Sedum album) en trip- 
madam (S. reflexum). Ze kunnen niet groeien 
tussen de hoge vegetatie van grassen en uit
bundige weideflora, waar ze te veel worden 
overschaduwd. Op stenen muurtjes en op 
rotsen langs wegbermen zijn deze succulen
ten daarentegen in het voordeel.
Verder zijn er ook de mooie S. dasyphyllum 
met blauwberijpte blaadjes en witte ster
retjes en de wat betreft bladbouw op wit 
vetblad lijkende 5. alpestre. De laatste heeft 
echter kleine gele bloempjes. S. alpestre en 
5. album groeien wel op dezelfde rotsen 
samen, maar 5. alpestre is vaak al uitge
bloeid voor S. album begint. Daardoor 
wordt kruisbestuiving tegengegaan.
Bij Evolène richting het riviertje de Borgne 
stootte ik elf jaar geleden op een sedum met 
blauwachtige schotelvormige blaadjes, die 
ik in geen enkele alpenflora kon vinden. 
Tussen het korte gras bloeide de plant met 
schermpjes zachtroze bloemen. Hij leek op 
een minieme uitvoering van het roze vet
blad dat in Nederland als snijbloem wordt 
gekweekt. „Aha”, dacht ik toen, „men ziet 
iets over het hoofd”. Nu weet ik beter. Toen 
ik de afgelopen zomer nogmaals dat pad 
opliep, zag ik in een piepklein tuintje bij 
een chalet dezelfde planten in het rustieke 
muurtje van de erfafscheiding bloeien. Een 

vreemde indringer dus, door een liefheb
ber in de tuin aangeplant en waarschijnlijk 
door een passerende hooikar of met smelt
water een paar honderd meter meege
sleept. Als je de ogen zijn open gegaan, zie 
je ze vervolgens ook in bloembakken in Les 
Hauderes groeien.
Een tweede soort die ik hier niet in het wild 
zag, maar wel in de borders bij chalets 
(onder andere bij de camping van Les Hau
deres) is muurpeper, S. acre. In grote gele 
plakken puilden ze tussen de gestapelde 
rolstenen uit.
Wanneer we het dal dieper ingaan richting 
Arolla, stijgen we naar 2000 m en de flora 
verandert. Bij het gehuchtje La Gouille, 
waar we de bergen intrekken op weg naar 
de klimmershut Cabane des Aiguilles 
Rouges, ligt de grens waarboven geen la
riksen meer groeien op 2200 m. Dit is het 
gebied van de almen waar de laagblijvende 
uitbundige alpenflora de kans krijgt. Bij 
een klein diepblauw meertje (Lac Bleu) gra
zen de zwarte koeien met hun grote koeie- 
bellen en ze klingelen de oren van je hoofd. 
Tussen 1500 en 2500 m zijn op de grond en 
op rotsen drie sempervivumsoorten te vin
den. In het lagere gebied overheerst het 
spinraghuislook (Sempervivum arachnoi
deum), dat overal zijn rode sterretjes ver-



toont. Hogerop voegt zich daar in steeds 
grotere aantallen S. alpinum bij. Ze groeien 
veelal gezamenlijk bijeen. Hybridisering 
zag ik niet, terwijl ze volledig gelijktijdig 
bloeien. Bij Lac Bleu groeien ook enkele 
pollen S. tectorum. bloeien met veel lan
gere bloemstengels dan de beide vorige 
soorten. Zo kan deze soort ook tussen hoog 
gras en laaggroeiende struikjes bloeien.
S. montanum en 5. arachnoideum verkiezen 
laag gras, kale grond en rots.
5. tectorum groeit het liefst op kalkrijke 
grond. Op de route naar de Cabane de 
Aiguilles Rouges zit maar een klein bandje 
kalk in de bergwand, waardoor deze plant 
hier maar sporadisch voorkomt. In het vol
gend zijdal naar de Pas de Chèvres zit een 
groot gebied met kalk en daar groeit 5. tec
torum echt overvloedig op hoogten tussen 
2000 en 2500 m. In deze zone vond ik tot 
mijn verbazing veel orchideeën. Het is rela
tief droog terrein en tussen gentianen en 
arnicabloemen bloeiden zeven tot acht ver
schillende soorten, waaronder de welrie
kende nachtorchis en de donkerbruine 
vanilleorchis. Blijkbaar kunnen deze plan
ten toch aanzienlijke droogte verdragen. 
Ook vond ik tot mijn verrassing op weg 
naar de Pas de Chèvres een uitgebreid veld 
met edelweiss. Deze streng beschermde 
zeldzame planten nam ik dus in één moeite 
mee op de foto.
Spinraghuislook kan zelfs in de kleinste 
spleetjes in een rots nog een bestaansgrond 
vinden. De rozetjes die op de grond 
groeiend een diameter van 2 cm hebben en 
grote pollen vormen, presteren onder arm
zalige omstandigheden maar een doorsnee 
van 0,5 cm. De gedrongen rozetjes hebben 
dan een dieprode kleur waardoor ze net 
kleine kralensnoertjes lijken. De top van de 
rozetjes is mooi wit door de witte haartjes 
waaraan het plantje zijn naam ontleent. De 
bloemstengels zijn in de volle grond 6-7 cm 
hoog en bezitten meerdere bloemen. Op de

Sempervivum montanum met edelweiss en bergasters

Sempervivum tectorum in een jeneverbesstruikje
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kale rots is de bloemstengel vaak niet lan
ger dan 2 cm met slechts een enkel 
bloempje.
Als we het bergpad verder bestijgen, is 5. 
arachnoideum boven de 2500 m bijna niet 
meer te vinden en heeft S. montanum tot 
2800 m de alleenheerschappij. De rozetten 
van S. montanum zijn tot 3 cm in doorsnee 
en geelgroen, waarbij het bladoppervlak 
behaard is. In de volle zon en tijdens een 
periode van droogte kleuren de punten van 
de bladeren diep donkerrood. De bloemen 
van 5. montanum staan met meerdere op de 
10 cm lange bloemstengel. De lange petalen 
hebben een fletsroze kleur. Hoewel ze for
ser bloeien dan spinraghuislook zijn ze 
mijns inziens ronduit de mindere als het 
om decoratieve effecten gaat.
In het gebied tussen 2400 en 2800 m 
groeien de alpiene planten zeer dicht tegen 
de grond gedrukt. Vaak is dit een droog en 
warm gebied, hoewel deze perioden maar 
een korte tijd van het jaar duren. Op de 
puinveldjes groeien twee sedumsoorten 
namelijk de prachtig rode Sedum atratum en 
de kleine gele sterretjes van S. annuum. /.c 
hebben als eenjarigen een zeer korte groei
en bloeicyclus.
Verder stijgend bereiken we dan een ter
rein waar de rijke alpenflora het voor 

gezien houdt. De sneeuw dooit er veelal pas 
in juni weg en ligt er alweer eind septem
ber. De vrijwel kale puinhellingen die door 
gletsjers zijn vooruitgeschoven, worden op 
veel plaatsen nog bedekt met plakken oude 
sneeuw. De sneeuw is vaak roodachtig ver
kleurd door aan het oppervlak aanwezige 
roodwieren. Tussen de stenen bloeien 
mooie gele anemonen en een donkerpaarse 
steenbreeksoort. Een laatste 5. atratum is 
nog op een droge plaats te vinden, maar 
hier eindigt het succulente leven. Veel 
droge plaatsen zijn er op de bodem ook 
niet, want de grond bevat veel smeltwater 
uit de sneeuwplakken. Merkwaardig is dat 
de niet-succulente planten zoals genoemde 
steenbreek in deze hoge regionen dikke 
sappige blaadjes gaan vertonen. Ze kunnen 
echter niet tot de succulente flora worden 
gerekend.
We zijn nu rond de 3000 m aangeland in 
het gebied van sneeuw, ijs en gletsjers en de 
hogere plantengroei laat het afweten. Een 
uitzondering is de grootbloemige gletsjer- 
ranonkel, die begin juli onder de sneeuw 
vandaan komt. In een korte, krachtige 
groeistoot worden in een klein aantal 
weken bladeren en bloemen tegelijk ont
wikkeld. Zacht schommelend staan ze in de 
straffe wind en raken elke nacht ingevroren
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Een mooie rode 
Sedum atratum 
met edelweiss



Een gletsjerranonkel 
in de sneeuw

bij -5 tot -10 °C. Gaan we nog hoger, dan is 
er wat betreft plantengroei alleen nog 
plaats voor korstmossen op de rotsblokken 
en de genoemde roodwieren op de sneeuw. 
Af en toe ligt er op het ijs een kever of een 
vlinder, die met de opstijgende luchtstroom 
mee naar boven is gezogen. Hier heerst 
Koning Winter het gehele jaar door. Kale 
rotsen, steile wanden, sneeuw en gletsjers 
bepalen nu het landschap. Het wordt tijd 
om de stijgijzers onder te doen en te gaan 
zekeren met klimtouw, klimgordels en 
pickels. De donkere gletsjerbril gaat op en 
we maken ons gereed voor een klauterpartij 
op de ijshelling. Een verhaal daarover 
hoort echter meer thuis in een bergsport- 
tijdschrift.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam
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ARROJADOA ERIOCAULIS
Wim Alsemgeest

Deze plant uit Bahia (Brazilië) werd in 

1971 door Horst ontdekt en in 1973 door 

Buining en Brederoo beschreven. Het is 

dus in cultuur een nog vrij nieuwe soort. 

Hier volgen enkele praktijkervaringen.
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In eerste instantie kan deze arrojadoa-soort 
wat tegenvallen, aangezien hij een dun blij
vende takachtige groeiwijze heeft. Stokjes 
en touwtjes zijn nodig om de plant, die in 
de natuur tussen struikgewas groeit, over
eind te houden.
Ik heb de planten uit zaad gekweekt, en de 
kieming verliep probleemloos. De natuur
lijke groeiplaats van deze soort ligt in een 
deel van Brazilië waar de temperatuur 
bijna nooit onder de 15 °C daalt. Wellicht 
was dat er de oorzaak van dat de planten 
het op eigen wortel niet goed deden. De 
dikke wortelknol die dan wordt gevormd, is 
in ons vochtige klimaat zeer moeilijk in 
leven te houden.
Ik besloot daarom na drie maanden al om 
de prille zaailingen op een pereskiopsis- 
onderstam te enten. Het jaar daarop wer

den op Eriocereus jusbertii overgeënt. Hierna 
verliep de groei zeer voorspoedig. Enten 
lijkt dus een noodzaak. Ook is het aan te 
raden de planten in de winter binnenshuis 
te houden.

De groeiwijze met een enkel zeer dun blij
vend stammetje beviel me niet, dus heb ik 
de plant al spoedig onthoofd met het doel 
het onderste deel opnieuw te laten uitlo
pen. Dit lukte en er ontstond een meer 
robuuste struikachtige plant. Een stokje en 
een touwtje bleven nodig maar overheers
ten niet meer.
De plant is bij een lengte van 20 cm al 
bloeibaar. De kop begint zich dan te verdik
ken en omhult zich met heel veel haar en 
wol. Vervolgens komen de prachtig rode 
bloemknoppen in een toef van soms wel 
tien stuks te voorschijn. Bij het ontluiken 
van de bloemen ziet men een schitterende 
kleurencombinatie: van buiten rood en aan 
de binnenzijde geel met violet. Pas na onge
veer vijf dagen verwelken de bloemen, en 
ook dat gaat heel bijzonder, met een ver
kleuring naar een prachtig diep donker 
paars. Ten slotte komen na kruisbestuiving 
de in verhouding zeer grote vruchten te 
voorschijn.
In het volgende groeistadium groeien de 
stammetjes als het ware door het zwaar 
bedoornde gedeelte van de kop heen waar
door de plant rondom de stam een ring van 
langere bedoorning met veel haar en wol 
achterlaat. Hierdoor ontstaan in de loop 
der jaren op verschillende hoogte borstel- 
ringen, wat de plant een bijzonder uiterlijk 
geeft.

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort



Arrojadoa eriocaulis: de bloei van knop tot vrucht 
Foto's van de schrijver



HOE HET BEGON
Gerard de Lange
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Laat ik eens zo vermetel zijn een poging te 
wagen op schrift te stellen wat er nou juist 
de oorzaak en aanleiding van was dat het 
cactus-virus bezit van me heeft genomen; 
de infectie, het ziektebeeld en hoe het ver
der ging.
Om een juist inzicht in de materie te krij
gen, is het nodig terug te gaan naar het 
allereerste begin, zo’n 45 jaar geleden. Als 
kind reeds had ik een hevige voorliefde 
voor stekelige en prikkelige objecten, zoals 
egels, stekelbaarsjes, prikkeldraad en onge
pelde kastanjes. Hoofschuddend werden 
mijn activiteiten door mijn ouders gadege
slagen, vooral omdat mijn verzameling van 
dit soort voorwerpen doorgaans een zeer 
rommelige aanblik bood. Listig probeer
den ze mijn aandacht af te leiden door me 
te wijzen op rondere en zachtere vormen, 
hetgeen na een flink aantal jaren lukte en 
resulteerde in een huwelijk dat feestelijk 
werd gevierd met een bruiloft, waarbij 
geschenken als peper-en-zoutstellen, 
broodroosters, lectuurbakken ons ten deel 
vielen, alsmede een groot aantal potplan
ten en... één cactusschaaltje.
Grootmoedig als ze was, nam mijn vrouw 
de volledige verzorging op zich van de afde
ling kamerplanten, hetgeen neerkwam op 
een flinke scheut H2O per plant per dag. 
Het miezerige cactusschaaltje werd aan 
mijn zorgen toevertrouwd en kreeg dan 
ook bepaald geen ereplaats toebedeeld. 
Terwijl mijn vrouw onafscheidelijk met 
haar gietertje in de weer was, steeg de reke
ning van het waterleidingbedrijf omge
keerd evenredig met het aantal planten in 
onze vensterbanken. Het eerstvolgende 
voorjaar was de flora in onze woning dui
delijk aan vervanging toe. Helaas, ze had
den de zondvloed niet overleefd.

Het cactusschaaltje stond, buiten bereik 
van de dagelijkse gietbeurt, op een hoog 
vensterbankje en had alle verschrikkingen 
van de winter overleefd, net als ik! Ont
roerd wilde ik deze kleine bondgenoot aan 
mijn hart drukken en bewonderend aan
schouwen, toen ik bemerkte dat twee van de 
drie cactusplantjes barstensvol bloemknop
pen zaten. Halleluja, riep ik, ze gaan 
bloeien!
Onmiddellijk en explosief laaide mijn 
latent aanwezige passie voor ‘prikkeldin- 
gen’ weer tot ongekende hoogte op. Ik 
stroopte bloemisten, warenhuizen, markten 
en tuincentra af naar nieuwe soorten, kreeg 
stekken en zaaide dat het een lust was. Ik 
trotseerde de meewarige blikken van mijn 
buren toen ze merkten dat ik geen garage 
maar een kas ging bouwen, en nog een 
flinke ook!
De ‘ziekte’ had toegeslagen, snel en hevig, 
en ik ben daar nog steeds niet van genezen. 
Die vreemde rilling als in februari de eerste 
bloemknoppen zich door de witte wol per
sen, dat ondefinieerbare gevoel als je een 
nieuw plantje bemachtigt, die rare span
ning bij het betreden van een ruilbeurs en 
meer van dat soort verschijnselen. 
Duidelijke symptomen van cactofilie, de 
zwaarste en gezondste ziekte die mij ooit 
heeft getroffen en waarmee ik zelfs al hier 
en daar iemand heb besmet. Ongeneeslijk 
en reddeloos als ik ben, wens ik hen en hun 
huisgenoten sterkte, vooral tijdens de 
periode van het verpotten.

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure



MINDER BEKENDE OPUNTIA’S
UIT ARGENTINIË

J. Lambert

Habitus, biotoop en taxonomie van een 

achttal weinig bekende Argentijnse 

opuntia's komen aan bod, mede geba

seerd op veldstudie van de auteur.

Opuntia’s zijn weinig geliefd bij de door
snee liefhebber. De grote afmetingen van 
veel soorten, de moeilijkheid om ze tot 
bloeien te brengen en ook de geduchte 
glochiden waardoor ze niet zonder hand
schoenen zijn aan te pakken, zijn de oor
zaak daarvan. Bovendien is de systematiek 
van het geslacht verre van eenvoudig, wat 
evenmin tot de populariteit van de planten 
bijdraagt. Al met al dus een groep waarvan 
men kan begrijpen dat hij weinig belang
stelling geniet.
Nochtans zijn er onder de meer dan 300 
soorten opuntia’s ‘sensu stricto’ die zijn 
beschreven, zeker planten die het houden 
waard zijn en waaraan we evenveel plezier 
kunnen beleven als aan andere cactussen. 
Een interessante groep vormen in dit 
opzicht de Zuidamerikaanse Airampoae. 
Deze naam is afgeleid van het door nie
mand erkende geslacht Airampoa, dat des
tijds door Frit werd opgericht. De grenzen 
van de groep zijn echter niet zo duidelijk 
vastgelegd en zeker niet de scheidingslijn

Opuntia retrorsa, 
Pozo del Tigre 
(Prov. Formosa)

Foto's van de 
schrijver



tussen de soorten die Backeberg (1976) als 
BI (Airampoae) en B2 bestempelt.
In feite zijn de kenmerken die Backeberg 
aangeeft veel variabeler dan men zou den
ken. Zo vindt men onder deze ‘dwergen’ 
soorten met tot 50 cm lange leden en soor
ten die vertakkingen van 3 m ontwikkelen! 
Anderzijds worden de talrijkere en fijnere 
doorns wel aangetroffen bij soorten uit het 
gebergte, maar veel minder bij soorten uit 
lagere gebieden. Een beter kenmerk is 
waarschijnlijk de manier waarop de vruch
ten openspringen, ‘als de kaft van een 
boek’, iets dat we echter tot nu toe niet per
soonlijk konden nagaan.
Backeberg (1959) rangschikt 16 soorten 
onder de Airampae, waarvan sommige ech
ter synoniemen kunnen zijn en in zijn Lexi- 
kon voegt hij er nog vijf aan toe.
Eigenaardig genoeg worden deze laatste 
alle overgebracht uit de groep van de Oliga- 
canthae, en niet uit de nauwer verwante 
Sulphurae.
Daarenboven acht hij het niet opportuun 
Opuntia retrorsa tot de Airampoa te rekenen, 
iets wat ons inziens zeker wel gewenst is.

Opuntia retrorsa
Dit is een soort uit de Argentijnse en Para- 
guyaanse Chaco, en ook wel uit de aangren

zende gebieden van de provincie Jujuy en 
Zuid-Bolivia. Het is een kruipend-liggende 
plant, die matten van soms meterslange 
ketens kan vormen. De leden zijn langwer
pig, 15 tot 25 cm lang en slechts 25-35 mm 
breed. Jonge segmenten zijn lichtgroen, 
maar worden later donkerder, met paarse 
strepen onder de areolen. Deze laatste dra
gen witte wol en hebben een boogje rood
achtige glochiden aan de bovenzijde. De 
doorns zijn fors en naaldvormig, afstaand, 
in niet gedifferentieerde bundeltjes; hun 
aantal bedraagt 4-6 per areool, en de lang
ste meten 30-40 mm. Jonge doorns zijn 
roodbruin en worden daarna grijsachtig 
wit, doch blijven min of meer rood getint 
aan de voet en aan het uiteinde.
De bloem heeft een totale lengte van 
40-50 mm en een doorsnee van 
45-60 mm. De bloemdekbladen zijn breed 
afgerond, met een klein spitsje, zwavelgeel 
tot oranjegeel van kleur. De keel is licht 
groenachtig. De meeldraden zijn gevoelig, 
dat wil zeggen ze sluiten zich rond de stijl 
als men ze aanraakt. Meeldraden en helm- 
knoppen zijn roomkleurig wit. De stijl is wit 
en heeft met een groenachtig witte stempel 
met 5-7 lobben.
In de kas is de plant een snelle groeier en 
een zeer gewillige bloeier. Wanneer hij

Opuntia kiska-loro, 
bloeiend in cultuur



Opuntia microdisca, 
Quebrada dei Toro

enigzins te veel gaat woekeren, kan men 
hem probleemloos terugsnoeien of vervan
gen door een stekje.

Opuntia kiska-loro
Deze plant is eveneens een Chaco-bewoner, 
maar zijn verspreidingsgebied reikt veel 
verder, namelijk tot de provincies Cor- 
rientes, Santiago del Estero, La Rioja, Cata- 
marca en Salta. Ofschoon dit ook een min 
of meer kruipende soort is, gaat hij toch 
aanmerkelijk minder tegen de grond liggen 
dan de voorgaande en is hij deels opgaand. 
De leden zijn bladgroen, zonder strepen 
onder de areolen; ze meten 25-28 cm in de 
lengte, 5-8 cm in de breedte en ongeveer 
1,5 cm in de dikte. Ook hier zijn de areolen 
wit met een boogje bruinachtige glochiden 
aan de bovenzijde. De areolen onderaan de 
leden blijven doornloos, meer naar boven 
dragen ze 1-3 grote afstaande doorns, plus 
soms 1 of 2 bijkomende rudimentaire 
doorntjes. De kleur van de doorns is 
witachtig, met bruinachtig rode punt en 
basis. Oudere doorns vergrijzen en richten 
zich tevens omlaag.
De bloem heeft in de natuur een doorsnee 
van 45-50 mm, maar dit kan in de kas 
oplopen tot 70 mm, met een lengte van 
35-45 mm. De bloemdekbladen zijn afge

rond, iets getand, met een zeer klein spitsje; 
de kleur is geel tot oranjeachtig, met meer 
intensief gekleurde middenstreep en licht
ere, soms iets groenachtige basis. De gevoe
lige meeldraden zijn wit met groenachtige 
basis en dragen witte tot roomkleurige 
helmknoppen. De witte stijl vertoont een 
verdikte basis; de witte tot licht groenach
tige stempel bestaat uit 6-8 korte, dikke lob
ben van ongeveer 4-5 mm lang.
In de kas bloeit de soort doorgaans meer 
lichtgeel en minder oranje dan in de 
natuur, een verschijnsel dat ook wordt 
waargenomen bij andere oranjegeel 
bloeiende opuntia’s.
Ook hier krijgt men zeer gemakkelijk bloe
men in overvloed. Wat de Chaco-planten 
betreft beperkt deze bloeiwilligheid zich 
trouwens niet tot opuntia’s, maar blijkt een 
algemeen verschijnsel te zijn. Dit is moge
lijk te danken aan het feit dat deze soorten 
uit een laaglandgebied afkomstig zijn, 
zodat de belichting die ze ontvangen beter 
overeenstemt met de alhier geldende om
standigheden. Dat wil zeggen dat de belich
ting bij ons misschien niet in sterkte, maar 
dan toch minstens kwalitatief enigzins ver
gelijkbaar is met de zonneschijn in hun 
natuurlijke omgeving. Voor planten uit het 
hooggebergte liggen de zaken anders en
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Links: Opuntia microdisca, 
rechts: Opuntia corrugata

bloeien bepaalde soorten in de kas zelfs 
helemaal niet. Dit is bijvoorbeeld, spijtig 
genoeg, het geval met Opuntia microdisca.

Opuntia microdisca
Een soort met een uitgestrekt areaal, van de 
Cachipampa in het noorden tot de provin
cie Mendoza in het zuiden, doch steeds op 
grote hoogte. Gezien het verschil in klimaat 
treft men hem evenwel in het zuiden iets 
lager (1500-2000 m) aan dan in het noor
den (2000-2500 m).
De planten bestaan uit bosjes kruipende, 
lichtgroene eivormig tot afgeplatte segmen
ten, van ongeveer 35-40 x 20-25 mm. De 

areolen zijn bruinachtig, in het jeugdsta- 
dium beschermd door een klein rood dek- 
blaadje, en gewapend met talrijke, 5 mm 
lange glochiden. De doorns zijn eerst wit, 
soms met geelachtige tot bruinachtige basis 
en vergrijzen later; het aantal varieert van 8 
tot 11 of zelfs 15, waarvan de buitenste ster
vormig gespreid zijn, terwijl de middelste, 
meestal vier, forser en rechtstaand zijn en 
tot 30 mm lang kunnen worden.
De bloemen zijn ongeveer 40 mm in door
snede, met een totale lengte van 30 mm. 
Bij de typische vorm is de bloem mooi don
kerrood, met rode meeldraden en room
kleurige helmknoppen, witte cilindervor-
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Opuntia soehrensii, 
Garganta del Diablo 
(Tilcara)



mige stijl en zwartgroene stempel met 7 of 8 
lobben. Men vindt echter ook populaties 
met meer oranjegele bloemen, zoals in de 
Quebrada del Toro. Gezien het grote ver
spreidingsgebied is de soort inderdaad zeer 
vormenrijk en bestaan er verschillende 
lokale variëteiten, die echter onvoldoende 
zijn bestudeerd en niet op een bevredi
gende manier zijn te definiëren.

Backeberg bestempelde deze soort ten 
onrechte als O. longispina. Afgezien van het 
feit dat dit leidde tot gekke combinaties 
zoals O. longispina var. brevispina, zijn we 
het met Ritter eens dat de naam O. longi
spina op een soort van onbekende oor
sprong slaat, die niet meer te achterhalen 
valt en niets met O. microdisca heeft te 
maken.
Backeberg meende ook nog O. corrugata als 
variëteit van O. microdisca te moeten be
schouwen. Zelfs al zijn de twee soorten 
nauw verwant en op sommige plaatsen 
sympatrisch, dan nog zijn ze heel gemakke
lijk uit elkaar te houden: O. corrugata ver
toont een donkerder epidermis, kleinere 
areolen en een kortere, wittere bedoorning. 
Ook de leden blijven doorgaans kleiner.

Opuntia soehrensii
Een soort uit het hooggebergte waarvan 
men wèl bloemen mag verwachten, is 
O. soehrensii. Dit zijn eveneens laag blij
vende, min of meer kruipende planten, met 
ronde tot meer langwerpige leden van 
4-12 cm langen 2-10 cm breed. Het 
oppervlak is sterk knobbelig, met een licht 
grijsgroene kleur. Het aantal van de 
afstaande, naaldvormige doorns bedraagt 
4, 5 of meer per areool, met een lengte tot 
70 mm. Jonge doorns zijn wit met rood
achtige voet, overgaand naar strogeel met 
bruine top.
De bloemen zijn 45-55 mm lang, met een 
doorsnede van 35-45 mm. De buitenste

Opuntia cf. cedergrenieana, Rio Uruena

bloemdekbladen zijn lichtgeel met rode 
middenstreep, de binnenste bloemdekbla
den citroengeel. De meeldraden van deze 
soort zijn niet gevoelig. Ze zijn wit, met gele 
helmknoppen. De witte stijl heeft een 
groene stempel met 10 lobben.
Het verspreidingsgebied strekt zich uit van 
het zuiden van Bolivië tot de Argentijnse 
provincies Jujuy, Salta en Catamarca.
Op de hoogten van Tilcara groeit een vorm 
die door Backeberg als O. tilcarensis is 
beschreven en door Ritter werd terugge
bracht tot variëteit van O. soehrensii. We 
konden deze plant ter plaatse waarnemen 
en ons inziens zijn de verschillen met de 
typische vorm zo gering, dat ze zelfs geen 
onderscheid op variëteitsniveau rechtvaar
digen.
O. soehrensii is wellicht een overgangsvorm 
tussen de Airampoae en de Sulphurae en vol
gens Ritter bestaan er hybriden met 
O. sulphurea.
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Opuntia cf. cedergreniana, 
in bloei in de kas
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Opuntia cedergreniana
In 1935 beschreef Backeberg de soort Opun
tia cedergreniana. Hij meende dat deze nauw 
verwant was met O. soehrensii en gaf als her
komst de vroegere provincie Los Andes 
(deze bestond uit het zuidwesten van Jujuy, 
het westelijkste gedeelte van Salta en het 
noordwesten van Catamarca en grensde 
aan Chili). Latere auteurs, zoals Pilbeam, 
beschouwden zelfs O. cedergreniana als 
synoniem van O. soehrensii.
Het is echter niet uitgesloten dat de vind
plaats foutief is aangegeven, wat meer voor
komt in oude publikaties. Inderdaad 
vonden wij in de meest zuidoostelijke hoek 
van de provincie Salta, op de grens met 
Tucuman, een kleine opuntia die merk
waardig goed met de beschrijving van 
O. cedergreniana overeenstemt en die we 
dan ook onder voorbehoud aan deze soort 
toeschrijven. Het biotoop is in dit geval vol
komen anders dan dat waarin men
O. soehrensii aantreft: het gaat om een omge
ving met voornamelijk dicht struikgewas en 
kleine bomen, op slechts 400 m hoogte aan 
de oever van de Rio Uruena.
Jonge planten groeien eerst rechtop, doch 
gaan al snel meer kruipen. De leden zijn 
langwerpig, met een lengte van 40-60 mm, 
een breedte van 10-25 mm en een dikte 

van ongeveer 10 mm. Jonge leden zijn 
bladgroen met sterk paarse strepen onder 
de areolen, oudere leden zijn soms volledig 
paars aangelopen. De mate van paarskleu- 
ring hangt echter af van de groeiomstan- 
digheden. De areolen meten 3-4 bij 
2-3 mm, dragen witte wol en zijn ingeplant 
op de top van goed afgetekende tuberkels 
waarvan het reliëf zich soms in de paarse 
strepen voortzet. Het aantal doorns be
draagt 3-4 aan de jonge areolen, daarna 
oplopend tot 7; ze bereiken een lengte van 
35 mm. Jonge doorns zijn strogeel met 
roze basis; oudere doorns worden witachtig 
grijs-
De bloemen verschijnen aan het bovenste 
gedeelte van de segmenten: de totale lengte 
bedraagt 35 mm bij een doorsnee van 
45 mm. Het vruchtbeginsel is lichtgroen, 
met donkere strepen onder de areolen. 
Deze dragen een weinig witte wol en een 
bosje roodbruine glochiden van ongeveer 
1 mm lang. De areolen aan de bovenste 
rand van het pericarpellum vertonen een 
klein, donker olijfgroen schubbetje en soms 
ook een bruinrode doorn van 3-4 mm 
lang. De schubben groeien geleidelijk uit, 
worden groen met een klein roodbruin 
spitsje en gaan over in de buitenste bloem- 
dekbladen. Deze laatste zijn vrij klein, afge-
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Bestuur
Voorzitter: F.A.P. van Tricht, Bachstraat 3, 5283 
KK Boxtel, tel. 04116-84250.
Secretarisij. van Alten, A.v.Ostadehof 16, 5753 
CP Deurne, tel. 04930-11807.
Penningmeester B.B. Krijnen, Tweelingenlaan 
27, 5632 AW Eindhoven, tel. 040-415497.
2e Secretaris: Mevr. J.M. Smit Reesink, Prins Wil
lem Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom, tel. 
08389-17551.
Propaganda: PJ.M. Knippels, Aakwerf 9, 2804 
MZ Gouda, tel. 01820-37364.
Verenigingsartikelen: Mevr. E. van Die van Wij
nen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren, tel.
08388-3579.

Lidmaatschap
Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur: MJ. van Eijsden, Postbus 
584, 7900 AN Hoogeveen.. Kosten lidmaatschap: 
leden in Nederland en België f 40,—/Bfrs 725, 
hier wonende jeugdleden f 20,—/Bfrs 365; elders 
wonende leden f 50,— per jaar

Financiële zaken
Betalingen via de bankrekeningen van SUCCU
LENTA EINDHOVEN:
In Nederland: rekg nr. 55.32.38.981 bij de ABN/
AMRO of rekg nr. 680596 bij de Postbank.
In België: Rekg nr. 000.1141809-22 bij de Belgi
sche postgiro
In Duitsland: Rekg nr. 15.65.907/019 bij de ABN/
AMRO te Aachen, BLZ 390.10200
Overige landen in Europa: bij voorkeur per 
gekruiste (crossed) Eurocheque.

TIJDSCHRIFT
Het verschijnt 6 maal per jaar in de even maan
den.

Copij
Copij voor het tijdschrift zenden aan A. van 
Uyen, Graadt van Roggenweg 5 b, 3531 AA 
Utrecht.
Copij voor het eerstvolgende nummer van het 
verenigingsnieuws voor het eind van de even 
maanden te zenden aan: J. van Alten, A.v.Ostade
hof 16, 5753 CP Deurne.
Advertentie tekst voor plaatsing in het volgende 
nummer inleveren voor het einde van de even 
maanden bij Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem 
Alexanderlaan 104,6721 AE Bennekom. Tel. 
08389-17551.

Redactie
A. van Uijen, Graadt van Roggenweg 5 b, 3531 
AA Utrecht (Hoofdredacteur). Tel. 030-943631.
L.E. Groen, Heelsumseweg 49, 6721 GR Benne
kom.
J J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leid- 
schendam. Secretariaat: Mevr. J.M. Smit Reesink, 
Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Ben
nekom.

Redactieraad
A.B. Pullen (voorzitter) en B. Zonneveld.
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. Beatri- 
xlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen.

Advertentietarieven
1/16 pag. f 30,-/Bfrs 600, 1/8 pag. f 55,-/Bfrs 1100, 
1/4 pag. f 85,-/Bfrs 1700,1/2 pag. f 140,-/Bfrs 2800, 
1/1 pag. f240,-/Bfrs 4800. Kortingen op aanvraag.

Verkoop losse nummers
Via de boekenbeurs, zie onder instellingen

Instellingen

Bibliotheek
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. 
Catalogus ad f 1,50/Bfrs 30 te bestellen op post
bank rekg 13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

Clichéfonds
J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Tel. 
04703-29Ï3

Diatheek
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. 
Tel. 045-272641

Plantencentrale
Mevr. E. van Die van Wijnen, Molenweg 56, 5671 
KM Lunteren. tel. 08388-3579.

Boekverkoop en verenigingsartikelen
Mevr. E. van Die van Wijnen, Molenweg 56, 5671 
KM Lunteren. tel. 08388-3579. Zie elders in het 
verenigingsnieuws voor gedetailleerde opgave.

Boekenbeurs
W. Alsemgeest, Stadhouderslaan 3,3417 TT
Montfoort. tel. 03484-1083
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Vries E.E. de, Mauritshoek 64, 2988 EC
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Oerle B. van, Achterstraat 25, 4911 AX

Den Hout.
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Eindhoven.
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Muehl A., Obertrum 18, 7531 Kemeten, 

Oostenrijk.

Mededelingen & Verenigingsnieuws

BESTUURSVERKIEZING
Dit najaar is onze voorzitter aftredend. Hij is 
statutair herkiesbaar. Mochten er nog 
afdelingsbesturen of leden zijn, die 
tegenkandidaten willen stellen, willen deze dan 
terstond contact opnemen met de secretaris. 
Voorjaar 1994 is Mevr. E. van Die van Wijnen 
aftredend. Wegens uitdienen van de maximum 
termijn is zij niet herkiesbaar. Aangezien Mevr, 
van Die wel haar functie van 
instellingsbeheerster blijft vervullen, is het 
bestuur niet voornemens, deze plaats 
onmiddellijk op te vullen. De bestuursomvang 
komt daarmee op het minimaal vereiste aantal 
van vijf leden.
Eveneens voorjaar 1994 is de penningmeester 
aftredend. Deze is statutair herkiesbaar.

Voor de goede orde wijzen wij op artikel 32 van 
het huishoudelijk reglement, dat bepaalt: indien 
slechts één kandidaat is gesteld, is dit lid door de 
kandidaatstelling gekozen.

CITES WETGEVING
Van het ministerie van landbouw, natuurbeheer 
en visserij ontvingen wij een reactie op ons 
schrijven. Wij citeren hieruit:

‘Voorts kan ik U ter geruststelling 
mededelen dat niet het voornemen 
bestaat om alle plantesoorten van bijlage 
1 van CITES onder een absoluut 
bezitsverbod te brengen. Naast 
bezitsverboden zal een systeem van 
ontheffingen en vrijstellingen worden 
ingesteld. Het is met name ook hierover 
dat ik met U van gedachten zou willen 
wisselen.'

Het is de bedoeling, dit gesprek in het najaar te 
houden. Wij houden U op de hoogte.

ADRESWIJZIGINGEN
De voorzitter van de afdeling Utrecht is 
verhuisd. Het nieuwe adres van de heer H. 
Kuyvenhoven is: Meentweg 116, 3454 AW te De 
Meern. Telefoon: 03406-65261. In deze afdeling 
is de secretariaatsfunctie overgenomen door 
mevrouw M. Vredenbregt, Anne Franklaan 31, 
3721 PK Bilthoven, tel. 030-282857.

AFDELINGSVERSLAGEN SECRETARIS EN 
PENNINGMEESTER
Met het inzenden van de verslagen 1992 zijn tot 
op heden volledig in gebreke gebleven de 
besturen van Fryslan, Gorinchem/den Bosch, den 
Helder, Voorne- Putten en Roozenburg en Zuid 
Limburg.
Ook de penningmeesters van de Achterhoek, 
Brabant België, Gouda, West Brabant en Zeeland 
lieten nog niets van zich horen. Het bestuur ziet 
gaarne, dat genoemde besturen hun, in het 
huishoudelijke reglement vastgelegde, afspraken 
alsnog nakomen.

JUBILEUMVIERING 1994
In aansluiting op mededelingen van de 
jubileumcommissie vermelden wij nog, dat het 
bestuur in samenwerking met het cliché fonds 
een landelijke zaaiwedstrijd voorbereid. Ook 
wordt momenteel overleg gepleegd over 
activiteiten rond de IOS-meeting in Wageningen 
in augustus 1994.
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Algemene Ledenvergadering Aan de leden van Succulenta,

De afdeling Brabant België biedt de leden het 
volgende programma voor de ledenvergadering 
van 16 oktober 1993:

10.30 uur - Ontvangst met koffie, aangeboden 
door de afdeling.

11.00 uur - Lezing ‘Hoogtepunten uit mijn rei
zen' door de heer F. Van Den 
Broeck.

12.30 uur - Warme maaltijd - Inschrijven nood
zakelijk vóór 15 september 1993.

14.00 uur - Algemene Ledenvergadering Succu
lenta

15.30 uur - Pauze
17.00uur -Einde vergadering.

De vergadering wordt gehouden in het ‘Elewijt 
Center', Tervuursesteenweg 564 te Elewijt-Zemst. 
Tel.: 015-616787.

Het bestuur van Succulenta nodigt U uit tot bij
wonen van de algemene ledenvergadering, die 
zal worden gehouden op zaterdag 16 oktober 
1993 in het ELEWIJT Center te Elewijt-Zemst in 
België; aanvang 14.00 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de verga

dering van 3 april 1993.
3. Mededelingen.
4. Ingekomen stukken.
5. Leden van Verdienste.
6. Voorstel systeemwijziging Contributie 1994 

e.v. jaren.
7. Bestuursverkiezing: aftredend is de heer 

F.A.P. van Tricht als voorzitter. De Heer van 
Tricht is statutair herkiesbaar.

8. Begroting 1994.
9. Jubileumprogramma 1994

10. Sluiting.
Het ‘Elewijt Center' is te bereiken:

- Via de E19 Antwerpen-Brussel; afrit 11 Zemst- 
Weerde-Hofstade, vervolgens richting Hofstade 
volgen tot aan de verkeerslichten (1200 meter, 
Hoofdingang Rijksdomein Hofstade) en ten
slotte rechts naar Elewijt Center (400 meter).

- Vanuit Leuven via de N26 Leuven-Mechelen; 
op het grondgebied Hever links de groene weg
wijzer Antwerpen-Brussel E19 volgen, vervolgens 
achter het rijksdomein Hofstade doorrijden tot 
aan de verkeerslichten en tenslotte links naar 
Elewijt Center (400 meter).

- Met het openbaar vervoer: bus Mechelen- 
Vilvoorde met een halte vlak voor het domein.

J. van Alten, secretaris.

BOEKENBEURS
Evenals vorigjaar bestaat er tijdens de diverse 
pauzes gelegenheid te winkelen bij de boeken
beurs. Er is dit jaar een groter aanbod en een 
dito kans ontbrekende informatie aan te vullen.

Het menu is die dag: soep, biefstuk met frieten, 
nagerecht. De prijs van dit menu is Bfr. 475 of 
Hfl. 25,— per persoon. Inschrijven is noodzake
lijk. De inschrijving dient vóór 15 september te 
geschieden door storting van het betreffende 
bedrag in Franken op de Belgische Bankrekening 
210-0760764-45 ten name van de heerj. Thiele- 
mans - Succulenta Brabant, hetzij in Guldens op 
de Nederlandse Postgiro, rekening nr 3050105 
ten name van de heer W.B. Folkertsma te Hoei- 
laart, België onder vermelding van 'maaltijd'. Ter 
plaatse zijn geen andere maaltijden verkrijgbaar 
dan de aldus tevoren bestelde.

Oproep deelname activiteiten

i.v.m. 75 JARIG BESTAAN SUCCULENTA
In het jubileumweekend van 28 en 29 mei in de 
Hortus Botanicus te Leiden, organiseert de jubi
leumcommissie een aantal activiteiten, waaraan 
leden van Succulenta kunnen deelnemen. In het 
navolgende besteden we aandacht aan de dia- 
wedstrijd, plantenkeuring en boekenveiling.



Diawedstrijd
U kunt deelnemen aan de diawedstrijd door 
maximaal drie dia’s op te sturen naar Peter Knip- 
pels. De dia’s kunnen tot en met 28 februari 1994 
worden ingezonden en dienen voorzien te zijn 
van naam en adres afzender en de titel van de 
dia. De ingezonden dia’s worden zo spoedig 
mogelijk na 29 mei geretourneerd.
Tijdens het jubileumweekend wordt een selectie 
van de ingezonden dia’s getoond. Deze voorselec
tie wordt gemaakt door een aantal deskundigen. 
Hierbij zal gelet worden op compositie, afstem
ming met achtergrond en techniek, naast een 
eerste, tweede en derde prijs wordt ook een 
publieksprijs toegekend.

Plantenkeuring
De jubileumcommissie wil het fenomeen plan
tenkeuring nieuw leven inblazen en in het kader 
van het jubileum de eerste aanzet geven.
Daartoe wordt in het jubileumweekend een op 
Engelse leest geschoeide plantenkeuring gehou
den. Officiële Engelse keurmeesters keuren de 
ingezonden planten. Een unieke gelegenheid dus 
om kennis te maken met- en deel te nemen aan 
zo’n keuring. In het volgend nummer van het ver- 
enigingsnieuws wordt de opzet van de keuring 
nader toegelicht.

Boeken- en plantenveiling
Volgend op het succes van de twedehandsboe- 
kenmarkt organiseert de jubileumcommissie een 
boekenveiling. Net als bij kunst- en antiekveilin
gen kunnen artikelen worden aangemeld, die 
vervolgens per opbod zullen worden verkocht. 
Her veilingreglement luidt als volgt: 
Succulenta leden kunnen tot en met 31 januari 
1994 boeken, oude jaargangen tijdschriften enz. 
aanbieden. Het gaat ons hierbij om uitgaven, die 
enige waarde hebben (bijv. Succulenta’s van voor 
1950, oude of bijzondere boeken, boeken met 
handgeschreven opdracht van bijv, de heer Bui- 
ning). In het aprilnummer van het verenigings- 
nieuws zal een overzicht worden geplaatst van de 
aangeboden stukken.
Bij voldoende belangstelling zal op soortgelijke 
wijze ook een plantenveiling worden georgani
seerd.
Aanmelden van boeken, tijdschriften en planten 
bij Peter Knippels.
In het volgend nummer meer informatie over de 
jubileumactiviteiten.
Heeft U vragen, suggesties of opmerkingen dan 
kunt U een van de volgende personen bellen: 
Cok Grootscholten 01740-27795
Jos Huizer 02522-30255
Peter Knippels 01820-37364
Frans Noltee 078- 124200

Instellingen

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.
Er zijn op dit moment verkrijgbaar;
- ”Wat betekent die naam” een verklarend woor
denboek van botanische namen van succulente- 
en aanverwante planten, 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 f 7,70/ 
Bfrs 300.
Verenigingsartikelen:
- de bewaarband voor het tijdschrift
(1 jaargang) f 18,-/Bfrs 360 (vanaf 2 banden fl 16 
Bfrs 320 per stuk)
- de verenigingsspeld. Deze is als steekspeld ver
krijgbaar, prijs f 4,-/ Bfrs 80.
- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs 
f 6,- afgehaald/ f 1,- per post.
De kalender 1994 is inmiddels gereed. De 
inkoopprijs is iets hoger dan die van de kalender 
1993, vandaar dat de prijs voor de kalender 1994 
ƒ 0,50 hoger uitvalt. De afhaalprijs bedraagt 
ƒ 9, = = p/st. Bij verzending per post zijn de por
tokosten verschuldigd. De prijzen bedragen dan:

1 exemplaar f 12,—
2 exemplaren ƒ 11,50 p/st 
3/7 exemplaren f 11,— p/st 
vanaf 8 exemplaren f 10,— p/st

De kalenders kunnen ook op de komende leden
vergadering worden afgehaald.
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.

Boekenbeurs ____________
TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands boeken en 
tijdschriften over succulenten voor verkoop op 
de najaarsvergadering van 1993. Dit om de 
najaarsvergadering extra attractief te maken. 
Het gekochte materiaal wordt tegen dezelfde 
prijs verkocht. Ook Succulenta’s van vóór 1960 
zijn welkom.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouder- 
slaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-1083.
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Afdelingsnieuws

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 1992.

AFDELING: Achterhoek.
9sep. Plant van de maand (atropha

Podagrica: Lezing haar Ter 
Bruggen over Caudiciforme 
planten.

14 okt. Plant van de maand: Stapelia
giganthea; dia’s en ruilavond. 
plaats: E.N.O. gebouw Groenlo 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Amsterdam.
20 aug. Bijpraatavond en vakantie

dia’s.
17sep. Thema: wintergroeiers.
15 okt. Lezing over Mesems.

plaats: Hfdgebouw v.d. Hortus 
Plantage Middenlaan 2a 
Amsterdam
aanvang: 20.00 uur.

AFDELING: Arnhem.
26 aug. Zomeravondbijeenkomst met

plantenverkoop bij H. Mol-van 
Soest.

9 sept. "Eenvoudige cactuskunde”
door H. Koningsveld

14 okt. Grote najaarsverloting; keu
ring zaailingen en stekken, 
plaats: Zaaltje van de speel
tuinvereniging "Tuindorp” 
achter het pand Floralaan 18 
Wagen ingen 
aanvang: 20.00 uur.

AFDELING: Brabant-België.
27 aug. Ruildag onder eigen leden -

thema avond.
24 sept Dialezing P. Neut over Mengel

moes, nieuwe serie.
29 okt. Dialezing door D. Jacobs over

de Dominicaanse republiek, 
plaats: Hoger Rijksinstituut 
voor Tuinbouw
de Bavaylei 116 1800 Vil
voorde
aanvang: 20.00 uur.

AFDELING: Delfzijl e.o.
18 sept Jaarlijkse Cactusbeurs van het

Noorden.
7 okt. Dialezing door de heer de

Looze.
plaats: Groene Weide 
Snelgersmastraat 15Appinge- 
dam
aanvang: 19.30 uur.

AFDELING: Drenthe.
1 sept. Op kasbezoek bij Arend

Schans.
6 okt. Lezing Anjo Keijzer over zijn

reis naar Zuid Amerika, 
plaats: Hotel Koopman 
de Palz 7 Beilen.
aanvang:

AFDELING: Eindhoven.
13 sept Lezing door A. Beukelaars

over 6 geslachten.
11 okt. Lezing door A. Goossens over

Chili.
plaats: Wijkgebouw ’t Slot. 
Kastelenplein 167 Eindhoven 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Flevozoom.
20 sept. Spreker over Succulenten.
11 okt. Eigen Avond

plaats: Groen van Prinsterer- 
school
Verkeersweg 51 Harderwijk 
aanvang: 20.00 uur.

AFDELING: Fryslan.
16 sept Kasbezoek bij H. de Vries, Fol-

geralaan in Drachten.
12 okt. Lezing door de Heer Mayer

over zeven stageweken bij de 
Mesa Garden, Nieuw Mexico, 
plaats: Zalencentrum Tivoli 
Huizumerlaan 59 Leeuwarden 
aanvang: 19.30 uur.

AFDELING: Gooi-en Eemland.
9 sept Dialezing door H. Krijnen

over reis door Mexico.
14 okt. Dialezing door H. Rubingh

over zijn planten.
plaats: Kleine zaal van Goede 
Herderkerk
Simon Stevinweg 146,ingang 
L Jeve de Keylaan Hilversum 
aanvang: 20.00 uur.



AFDELING: Gorinchem-Den Bosch.
9 aug. Kasbezoek.
13 sept. Kasbezoek.

plaats: Herberg De Prins of 
zaal Zidewinden
Hoogstraat 50 resp. Juliana- 
straat 1 Berlicum, Sprang 
Capelle; zie aankondiging 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Gouda e.o.
16 sept Lezing door Leo v.d. Hoeven 

over Paraguay en Chili
21 okt. Lezing 28 okt.Dialezing over 

Lobivia door Clazien Bouman. 
plaats: Grote zaal sporthal 
"Zuidhaghe”
Melis Stokelaan 1201 Den
Haag 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Groningen.
16 sept. Lezing door de heer Linssen

over de opbouw van een cac
tusverzameling.

21 okt. lezing door de heer Looze. 
plaats: Zaal van de buurt- en 
speeltuinvereniging SEL- 
WERD
Elzenlaan 72 Groningen 
aanvang: 19.30 uur

AFDELING: Hoeksche Waard.
9 sept. Bijpraten en vakantie-dia’s.

Najaarsruilbeurs.
14 okt. Wim Alsemgeest vertelt over

zijn bezoek aan Arizona. 
plaats: Natuur Educatief Cen
trum
bij de Rijkshaven Numansdorp 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Leiden.
16 sept. Lezing door de heer W. Alsem

geest over Arizona. 
plaats:
Berlagestraat 2 Leiden 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Nijmegen.
4 sept. Cactus- en Vetplantenmarkt.
7 sept. Gezellige avond voor leden en

hun partners; zaaiwedstrijd.

5 okt. De heer van Dalen over”Cites-
wetgeving” 
plaats: Opleidingscentrum ’t 
Vanck
Energieweg 19 Nijmegen 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Noord- en Midden 
Limburg.

8 aug. Open dag Herkenbosch-
Herten

15 aug open dag Smakt-Venray
27 aug. Dia voordracht "Bloemen”

door C.v/d Wouw.
24 sept Dia voordracht ’t kweken van

moeilijke cactussen door W. 
Alsemgeest.

22 okt. Dia voordracht door de heer
Pilz.
plaats: zaal van de kanovereni
ging ”de Viking”
Vikingweg 1 Venlo 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Rotterdam e.o.
27 sept. Lezing door F. Noltee over

Namaqualand.
25 okt. Lezing door B. Zonneveld over

Alpenplanten in Joegoslavië 
en Bulgarije.
plaats: bovenzaal van het Wijk- 
gebouw Pier 80
Rösener Manzstraat 80 Rotter
dam
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Tilburg.
13 sept. Feestelijke avond.
11 okt. Lezing Maurice Genotte over

Alpenbloemen.
plaats: Kasteelhoeve 
Hasseltstr 256 Tilburg 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Utrecht e.o.
9 sept. Praatavond en evaluatie van

onze zaai-activiteiten.
14 okt. Lezing door Paul Shirley over

vetplanten.
plaats: Buurthuis Ravelijn 
H.Graaflandstraat 2a Utrecht 
aanvang: 20.00 uur
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AFDELING: West-Brabant. AFDELING: Zwolle.
22 aug. Grote jaarlijkse ruilbeurs.
4 sept. Feestavond in verband met het 

25 jarig bestaan.
16 okt. Algemene vergadering met 

nabeschouwing over feest
avond en ruilbeurs.
plaats: café rest. "Marktzicht” 
Markt 50 Etten-Leur
aanvang: 14.00 uur

AFDELING: Ysselstreek.
28 aug. Succulentenbeurs te Zutphen.
24 sept Uitzwermavond bij diverse 

leden in Twello.
29 okt. Thema avond: de kas in de 

winter.
plaats: Autodistribution van 
Rijn
Manegestr 1 Deventer 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Zaanstreek.
3 sept. Ruilbeurs

plaats: kantine van de sporthal 
De Springplank
Saenredamstraat 34 Assendelft
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Zeeland.
20 aug. lezing Stef Cools over Namibië
24 sept Bijeenkomst m.m.v. eigen 

leden.
29 okt. lezing Nico Uittenbroek 

plaats: Thomaskapel 
aan de Vrijlandstraat Middel
burg
aanvang: 19.30 uur

AFDELING : Zuid Limburg.
7 sept. Lezing door L. Bcrcht over de 

flora van Paraguay.
5 okt. Leden nemen dia’s en/of foto’s 

mee van hun vakantie, 
plaats: Gemeenschapshuis 
Hoofdstraat 12 Schimmen 
aanvang: 19.30 uur

28 sept
19 okt.

"Bijpraten”.
"Vaassense avond”
plaats: Gebouw de Groene 
Welle, v/h Centrum voor Tuin- 
bouwonderwijs 
Prinses Margrietstraat 2 
Zwolle
aanvang: 19.30 uur

Nieuws van onze Beliqsche 
zusterverenigingen.

AFDELING: Aylostera.
10 sept. Lezing door K.Neirinck over

Braziliaanse geslachten.
8 okt. Lezing door Genotte over Eup

horbia.
plaats: Refter van de Stads
school
Vredeplein Aalst 
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Cactusvrienden Limburg.
16 aug Lezing A. Liekens over Cactus

sen en fotografie
20 sept Lezing F. Vergauwen over

Hooggebergteplanten uit Zuid 
Amerika

18 okt Huldiging trouwe leden, uit
slag dia- en zaaiwedstrijd; ruil
beurs
plaats: Cultureel Centrum 
Dekenstraat 40 Heusden Zol
der
aanvang: 20.00 uur

AFDELING: Grusonia.
13 aug Lezing door Werner Sche-

pocks over Standorten in Bra
zilië in Don Bosco te Torhout.

22 aug. vanaf 9 uur: 12e open deur
dag.

10 sept Lezing door Maurits Genotte
over Succulenten in de Vijver
hof te Tielt.

18 sept. 16 uur "Groentjes”
8 okt. Lezing door Staf Cools over

Noord Namibië in Don Bosco 
te Torhout.

16 okt. 16 uur "Groentjes”
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Evenementenkalender

1993
7/8 aug

13/5 aug.
22 aug.

28 aug.

4 sept.

4 sept.

11/12 sept.

18 sept.

18 sept.

26 sept.

9okt.

16 okt.

1994
28/29 mei

4 juni

16 juni

14/19 aug.

Tentoonstelling cactusvrien
den Haspengouw.
Idem, info aug. nr.
Kijk en Ruilbeurs afd. West 
Brabant, info juni nr.
Succulentenbeurs van het Oos
ten. Info aug.nr.
Cactusmarkt te Nijmegen. Info 
juni nr.
Receptie afd. Westbrabant 
i.v.m. 25 jarigjubileum. Café 
Marktzicht, Markt 50 Etten 
Leur (19-20 uur).
Europese Landenkonferentie 
ELK. Info juni nr.
’Voorzittersvergadering’ te 
Bunnik.
Cactussen en vetplantenbeurs 
van het Noorden. Info in het 
april nummer.
Cactusbeurs van de afdeling 
Zaanstreek ter gelegenheid 
van het 60 jarig bestaan. Info 
augustus nummer.
Hoya liefhebbersdag in Wer
kendam (advertentie aug. nr.). 
Najaarsvergadering Succu
lenta in Wijtegem, België.

Jubileummanifestatie/ 
Voorjaarsvergadering etc. 
Nationale Hortusdag/ 
Landelijke open dag Succu
lenta.
75e verjaardag van de vereni
ging SUCCULENTA.
IOS conferentie Wageningen. 
Nadere mededelingen volgen.

CACTUSBEURS AFDELING ZAANSTREEK 
VAN SUCCULENTA.
Onze afdeling bestaat dit jaar 60 jaar. Naast onze 
tentoonstelling organiseren wij ook een cactus
en vetplantenbeurs en wel en wel op Zondag 26 
september a.s. De beurs wordt gehouden in de 
kantine van de sporthal ”De Springplank" aan de 
Saenredamstraat 34 te Assendelft. Opening 10 
uur, sluiting 16 uur.
De tafelbuur bedraagt ƒ 7,50 per tafel. Inschrij
ven kan tot 1 september 1993. Aanmelden bij J. 
Rozemeijer, tel 02982-4260 of A. Arens, tel 
02987-3062. De huur wordt definitief na storting 
van het verschuldigde bedrag op postgiro 
2807389 t.n.v. Succulenta afdeling Zaanstreek. 
ROUTESCHETS: (met openbaar vervoer plm 15 
min. lopen vanaf station NS)

TENTOONSTELLING CACTUSVRIENDEN 
HASPENGOUW ZUID LIMBURG (BELGIË) 
Grote cactus-, planten- en hobbytentoonstelling 
in de lokalen van het Sint-Aloysiusinstituut, kas
teelstraat 53, 3800 Zepperen (St. Truiden.) De 
openingsuren van deze tentoonstelling zijn:

zat. 7 aug. van 14-19 uur
zo. 8 aug. van 10-19 uur
vr. 13 aug. van 14-19 uur
zat. 14 aug.van 14-19 uur
zo. 15 aug van 10-19 uur

Groepen kunnen ook buiten de openingsuren 
terecht en dienen daartoe telefonisch een 
afspraak te maken. (011-689632)

Evenementen

CACTUS- EN VETPLANTENBEURS VAN HET 
OOSTEN
De afdeling IJsselstreek houdt op 28 augustus 
haar jaarlijkse beurs in de Hanzehof (zaal buiten- 
soos), Coehoornsingel I te Zutphen. De zaal is 
open van 10.00 tot 16.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt ƒ 1,--- Leden, die mogelijkerwijs nog 
een tafel zouden willen huren, kunnen bij de 
heer FJ.H. Hilge, tel. 05750-29610, informeren 
naar de mogelijkheden.
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VRAAG
EN

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

AANBOD Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

Opgaven voor nr. 5 van 1993 moeten vóór 31 aug. 
bij mevr. J.M. Smit-Reesink, Prins Willem Alex- 
anderlaan 104, 6721 AE Bennekom zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal gratis 
een advertentie in deze rubriek zetten. Alleen 
advertenties de hobby betreffende worden opge
nomen.

Aangeboden De Heer J. van den Berg, Ambach
tenhof 11, 6006 LX Weert, tel. 04950-33859 heeft 
10 jaargangen SUCCULENTA (1977-1986) die 
hij, mits afgehaald, gratis beschikbaar stelt.
Aangeboden: Epiphyllum-stekken. Mevr. Huck- 
riede, Gaelstraat 9, 2291 SG Wateringen, tel. 
01742-94616.
Te koop: aluminium kas. Maten 265 x 265. Incl. 
tableaux en verlichting. En ongeveer 500 cactus
en vetplanten.}. Koreman, Broekhovenseweg 
151, 5021 LD Tilburg, tel. 013-352579.
Te koop voor liefhebbers: Kleine en grote cereus- 
soorten vanaf 50 cm t/m 2 m. De meeste bloeien 
zeer rijk. Alle cactussen staan in zwarte contai
ners: kleine yucca’s, Euphorbia Albino, E. Cana- 
riensis, Opuntia gigantea (blauw), Aloe-stekken, 
Kalanchoe Behariensis etc. Alleen na tel. 
afspraak, tel. 085-255240.
Te koop gevraagd: C.A. Luckhoff - Stapelieae of 
Southern Africa, Cape Town 1952. Wiebe Bosma, 
Reuzenpandasingel 108, 1704 VX Heerhugo- 
waard, tel. 02207-21468.
Gezocht: Een echte "ouderwetse” Christusdoorn 
(Euphorbia milli). Ik heb geen geld, maar ik kom 
hem graag afhalen. Alle andere planten van de 
fam. Euphorbia zijn ook welkom, evenals Aeo- 
nium lindleyi. R.T.M. Hengst, Nic. Beetslaan 134, 
2741 ZS Waddinxveen.
Te koop: Kasje afm. 320 x 250, aluminium, geheel 
compleet, tafels, verlichting, verwarming, tel. 
03405-62567 (Odijk).
Te koop: voedingsoplossing voor het kweken op 
lava. Per liter of 10 liter te verkrijgen ƒ 5,— per 
liter A + B. S.v.p. ongeveer een week van te voren 
bestellen. J. v.d. Ven-Jongekrijg, Kruisstraat 80, 
5373 BT Herpen, tel. 08867-2776.

DOUG AND VIVI ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Ban kastraat 10
2585 EN ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3505648

pedio’s, sclero’s,
echinomastus, echinocereus, 
escobaria, neobesseya, mammillaria, 
yucca’s, agaven, lewisias met 
vindplaatsvermelding.

uit usa en canada.

zaden 
planten 
boeken

nieuwe lijst 1993/1994
Boeken direct leverbaar! Fritz Hochstatter 

An den Standorten von
P e d i o - u n d 

Sclerokakteen 
duitse uitgave: prijs DM 59,-

To the habitats of
Pedio/Sclerocactus

engelse uitgave: prijs DM 69,-
Brandnieuw: 

The genus 
Sclerocactus 

Cactaceae-Revised
Enge Is

DM 79,-, plus DM 6,50 verzendkosten 
s.v.p. s.a.e. voor de lijst bijvoegen.

HOCHSTATTER KAKTEEN
Postbus 510 201 D - 68242 Mannheim
Tel. (0621)-794675 - Fax (0621)-7900332.



Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430

Uitnodiging
aan alle kwekers en liefhebbers van succulenten

Gaarne nodigen wij iedereen, die geïnteresseerd is in Hoya’s en andere Ascle- 
piadaceae en Epiphyten uit tot het bijwonen van de themadag over deze planten, 
te houden op 9 oktober.
De themadag staat in het teken van Asclepiadaceae en hun natuurlijke leefom
geving.

Programma Hoya-liefhebbersdag 9 oktober te Werkendam:

10.00 uur - Ontvangst met koffie en gelegenheid tot uitstallen van ruil-, ver
koop- en kweekplanten.

11.00 uur - Lezing door Ruurd van Donkelaar: "Dischidia’s soortenrijkdom en 
taxonomie”.

11.30 uur - Lezing door de heer W. Hetterscheid: "Amorphophallus, de reuze
naronskelk van Indonesië.
W. Hetterscheid is dan net terug van Sumatra en als alles goed gaat is de 
Amorphophallus titanicum in het veld in bloei bestudeerd.

12.15 uur - Ruil- en verkoopbeurs van succulenten. Gelegenheid tot lunchen.
Voor koffie wordt gezorgd. De lunch dient men zelf mee te nemen.

13.45 uur -Lezing door de heer E. Tauecchio. Trektocht door de binnenlanden 
van Sulawesi.
Eric Tauecchio organiseert kleine groepsreizen voor natuurliefhebbers door 
Centraal Sulawesi (Celebes) en heeft op zijn tochten over dit eiland prachtige 
foto’s gemaakt. Uiteraard heeft hij hier veel Hoya’s en Dischidia’s gevonden.

14.45 uur - Vervolg Ruil- en verkoopbeurs.

De lezingen en plantenbeurs vinden plaats in een zaal nabij de kwekerij.
Op de ruilbeurs kunnen liefhebbers en kwekers planten en stekken te koop aanbieden, 

wild- importplanten worden niet verkocht 
In verband met de beschikbare ruimte gaarne tafels reserveren.

Voor en tijdens de middagpauze en tijdens en na de lezingen is er gelegenheid 
tot het bezoeken van de kwekerij en het bezichtigen van de Hoya-kas.

Tijdens deze dag is er een korting van 20% op alle Asclepiadaceae uit onze 
verkoopkassen.
Deelneming aan deze dag is gratis.
Wij hopen U op deze dag te mogen verwelkomen.

Familie van Donkelaar en medewerkers
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uhlig 
V kokteen D-7053 KERNEN i.R. 

(Rommelshausen) 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.

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.

CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD
Collecties, zaaisels en Copiapoa’s.

J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

Schrijfwijzer
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REGELS VOOR HET SCHRIJVEN IN 
'SUCCULENTA’

Bijdragen voor het tijdschrift SUCCULENTA 
over elk aspect van het bezig zijn met succulente 
planten worden met belangstelling door de 
redactie tegemoet gezien. Hierbij geldt als voor
waarde, dat het origineel werk van de auteur/ 
illustrator dient te zijn, dat nog niet eerder gepu
bliceerd werd of zal worden.

De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren 
en kan slechts wijzigingen en aanpassingen aan
brengen na voorafgaand overleg met de auteur. 
De auteur is en blijft voor de bijdrage verant
woordelijk.

Voorzover auteurs op het gebied van de naamge
ving de IOS checklist niet volgen, heeft de redac
tie het recht, deze namen als voetnoot op te 
nemen. Voor het (weer) vermelden van namen en 
voor literatuurverwijzingen geldt de verplichte 
Succulenta standaard vorm. Raadpleeg zo nodig 
dit nummer.

Kopij dient bij voorkeur als Wordperfect- of 
ASCII bestand op diskette aangeleverd te wor
den. Indien getypt, gaarne met ruime kantlijnen 
en dubbele regelafstand. Illustraties, negatieven 
en ONINGERAAMDE dia’s gaarne zorgvuldig 
verpakken en een opgave van onderschriften bij
voegen. De auteur wordt geïnformeerd over de 
ontvangst, acceptatie en tijdstip van plaatsing. 
Na plaatsing wordt al het originele materiaal zo 
spoedig mogelijk geretourneerd.
De auteur wordt een drukproef toegestuurd. 
Deze dient zorgvuldig te worden gelezen en t.b.v. 
de drukker gecorrigeerd. Veranderingen in de 
originele tekst moeten hierbij worden vermeden.

De door de auteur te maken kosten (exclusief 
bronkosten) komen voor vergoeding in aanmer
king. De auteur ontvangt een drietal exemplaren 
van het nummer, waarin zijn artikel/foto is 
geplaatst. Meer overdrukken kunnen tegen kos
tprijs (bij inzending) worden besteld.

De auteur/illustrator informeert de redactie over 
gegeven schriftelijke toestemming tot overname 
van het artikel etc



rond, lichtgeel met een groene midden- 
streep, plus een roodachtige vlek en een 
bruin spitsje aan het uiteinde. De binnenste 
bloemdekbladen zijn breed afgerond, 
17 mm breed, getand en citroengeel 
gekleurd, met soms een licht roodachtig 
waas aan het uiteinde. De meeldraden zijn 
gevoelig voor aanraking, de kleur is wit, 
met roomkleurige helmknoppen. De witte, 
13 mm lange stijl is aan de voet verdikt en 
heeft een geelachtig witte stempel, met 5 
lobben van 4 mm lengte.
Deze soort lijkt me nauwer verwant met 
O. retrorsa dan met O. soehrensii.

Opuntia discolor
Ook uit een bebost en bovendien vochtiger 
milieu komt Opuntia discolor. Wij troffen 
deze soort inderdaad aan in gezelschap van 
rhipsalissen en bromeliaceeën, in een engte 
tussen groene heuvels te Escaba (provincie 
Tucuman), op een hoogte van slechts 
600 m.
De planten kruipen of klimmen langs de 
rotswanden of de bomen en bestaan uit 
langgerekte leden die tot 50 cm lang kun
nen worden, met een breedte van slechts 
25-30 mm en een dikte van 15 mm. Jonge 
leden zijn frisgroen, met een weinig don
kerpaars onder de areolen. Deze meten 
2x3 mm en dragen witte wol en een bosje 
bruine glochiden. Jonge areolen zijn 
bovendien door een groen dekblaadje van 
4 mm lang beschermd. Areolen aan het 
onderste gedeelte van de segmenten blijven 
doornloos; de hogerop gelegen areolen 
dragen 5-6 naar onder gerichte doorns, 
waarvan 1-2 hoofddoorns en 3 tot 5 klei
nere. De hoofddoorns worden 25-30 mm 
lang, de kleinere slechts 5-10 mm. Hun 
kleur is wit met bruine top of vuilwit met 
bruinachtige ringen.
De bloemen zijn ingeplant op het bovenste 
deel van de segmenten, nabij het verbin
dingspunt met het volgende segment. Ze 

hebben een doorsnee van ongeveer 
50 mm, gelijk aan hun totale lengte. Het 
vruchtbeginsel is lichtgroen en de areolen 
ervan zijn bezet met een bosje bruine 
glochiden, omringd door een krans witte 
wol. Deze areolen zien er hetzelfde uit als 
de doornloze areolen op de segmenten. De 
bovenste rand van het pericarpellum 
draagt enkele lichtbruine schubben met 
witte wol en 1 tot 3 zwartbruine doorns in 
de oksels. De buitenste bloemdekbladen 
zijn breed en kort, geelachtig groen met een 
roodachtig bruin getinte bovenrand, en een 
klein bruin spitsje. De binnenste bloemdek
bladen zijn afgerond en getand en citroen
geel, de keel is groen. De gevoelige 
meeldraden zijn wit, met kanariegele helm
knoppen. De stijl is wit en draagt een bleek
groene stempel met 6 korte, dikke lobben. 
Het verspreidingsgebied van de soort strekt 
zich uit vanaf de Chaco tot het zuidwesten 
van de provincie Tucuman.

Opuntia discolor
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Opuntia utkilio. 
Siërra de Sumapampa
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Opuntia utkilio
Een laatste soort die ik hier graag wil aan
halen is Opuntia utkilio. Deze soort komt 
voor in ietwat drogere biotopen van de 
provincies Santiago del Estero, Catamarca 
en Tucuman.
Hij vormt lage, min of meer kruipende 
struikjes van niet meer dan 40 cm hoog, 
met vertakkingen die 1,50 m kunnen berei
ken. De leden zijn elliptisch tot langgerekt, 
12 tot 30 cm lang en 5 tot 6 cm breed. De 
kleur van de epidermis is bladgroen tot 
glanzend olijfgroen, met paarse vlekken 
rond de areolen. Deze zijn bekleed met 
witte tot grijsachtige wol en roodbruine 
glochiden. Doorns eerst 2, daarna 5 tot 7 
per areool, afstaand en naaldvormig, waar
van de langste 50-60 mm kan worden. 
Jonge doorns zijn rood, met zwarte punt, 
overgaand naar grijsachtig roze met licht
bruine top.
De bloemen zijn radvormig tot bekervor
mig, ingeplant op de rand van de leden. De 
lengte bedraagt 45 mm, met een doorsnee 
van 35-40 mm. De bovenste areolen van het 
pericarpellum dragen 1 of 2 borstelachtige 
doorns. De buitenste bloemdekbladen zijn 
groenachtig geel met roodachtig spitsje. De 
binnenste bloemdekbladen zijn spatelvor
mig en spits, oranjegeel in de natuur, doch 

meer lichtgeel in cultuur. Zie ook de 
opmerking bij O. kiska-loro. De meeldraden 
zijn niet gevoelig, hun kleur is evenals die 
van de helmknoppen geelachtig wit. De stijl 
is wit, lichtjes met geel of roze getint. De 
stempel met 6 tot 7 lobben is lichtgeel.

Passendalestraat 84, 8698 Zonnebeke, België

Literatuur
Backeberg, C. - Die Cactaceae I en VI - 1959 
Backeberg, C. - Das Kakteenlexikon - Gustav 
Fischer.Jena (1976)
Knuth, H.&C. Backeberg - Kaktus-ABC 1935

Naamgeving
Volgens de naamgeving van de IOS zijn Opuntia 
kiska-loro en O. utkilio synoniem van O. retrorsa, 
is O. cedergreniana synoniem van O. soehrensii en 
O. tilcarensis van O. sphaerica.



HET TYPISCHE BLOEIGEDRAG VAN 
EUPHORBIA GYMNOCALYCIOIDES

Gerhart Frank

Uit Somalië en Ethiopië stammen drie 

zeer zeldzame euphorbia's, die op één 

plant zowel mannelijke als vrouwelijke 

bloemen vormen. Het zijn Euphorbia tur- 

biniformis Chiov. uit Somalië en Ethio

pië, Euphorbia piscidermis Gilbert en 

Euphorbia gymnocalycioides Gilbert & 

Carter, beide uit Zuid-Ethiopië.

Euphorbia gymnocalycioides 
Foto van de schrijver

Door vele jaren ervaring met in het wild 
groeiende planten van Euphorbia gymnocaly
cioides kon ik het uiterst merkwaardige 
bloeigedrag van deze soort bestuderen. In 
het late voorjaar ontwikkelen de planten uit 
de dicht naast elkaar gelegen groeipunten 
van de verdiept gelegen areolen één of 
meer witgroene cyathiën met een lengte 
van 12-15 mm. Deze zijn met een rozetje 
gekroond. Uit een cyathium kunnen zich 
stempels of meeldraden ontwikkelen, vaak 
blijven ze echter ook leeg. Meestal ontwik
kelen zich eerst de stempels. Af en toe kan 
een rozet naast een stempel ook meeldra
den ontwikkelen. In deze zeldzame gevallen 
is het mogelijk om de stempels met stuif
meel van dezelfde plant te bevruchten. 
Niet-bevruchte stempels worden na een 
paar dagen slap en verwelken. Na twee tot 
drie weken komen dan uit dezelfde rozetten 
meeldraden die na een paar dagen verwel
ken en afvallen. De cyathiën kunnen vervol
gens ook afsterven, maar meestal vormen 
zich in de rozet nieuwe vertakkingen met 
rozetten, die vervolgens weer stempels en 
meeldraden kunnen ontwikkelen.
Wanneer men meer dan één plant bezit, is 
de kans groter dat zich tegelijkertijd stuif
meel en rijpe stempels ontwikkelen. Het 
kwam een keer voor dat alle vier mijn plan
ten in het voorjaar tegelijk alleen maar 
stempels ontwikkelden, waarna ze tot in de 
herfst verder stopten om vervolgens alle
maal tegelijk pollen te vormen. De pollen 
heb ik in het vriesvak van de koelkast 
bewaard en in het volgende voorjaar met 
succes op de nieuwe stempels aangebracht. 
Aangezien de voorraad stuifmeel meestal te 
klein is, vormen zich vaak maar een of twee
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zaden in de rijpende vruchten. Vaak ont
wikkelen zich ook onbevruchte zaden, die 
men aan de witachtige kleur kan herken
nen. Goed kiemkrachtige zaden zijn geel
bruin en erg klein, ongeveer 0,8-1 mm in 
doorsnede. Het verzamelen van zaden gaat 
net als bij andere euphorbia’s het beste 
door een plukje watten over de vruchten 
heen aan te brengen waardoor de explo
derende vruchten hun zaden niet ver kun
nen wegschieten. De kieming van de zaden 
treedt al na een paar dagen op, maar de 
zaailingen groeien veelal erg traag. Enten 
van de zaailingen is dan ook aan te bevelen.

Red: Het cyathium is de bloeiwijze van euphor
bia’s, die aanzienlijk afwijkt van de bloemen van 
cactussen en de ons beter bekende bloeiende 
planten. De bloeiwijze is een korfje zonder kelk
en kroonbladeren. Aan een steeltje steekt het 
vruchtbeginsel met de stempel uit het korfje naar 
buiten. De soms rood- of geelgekleurde ‘bloem
bladeren’, zoals die bij bijvoorbeeld de christus- 
doorn zijn waar te nemen, zijn slechts 
schutbladeren aan de bloemstengel en geen 
echte bloembladeren.

Roseggergasse 65, A 3400 Kierling, Oostenrijk

VertalingJJ. de Morree

Lezers vragen
Ton Pullen

Hans van Uden in Berghem heeft in de 
zaadlijst van het Clichéfonds gelezen dat 
Encephalocarpus en Homalocephala monotypi- 
sche geslachten zijn en vraagt wat dat bete
kent.
Antwoord: Elk plantengeslacht omvat één 
of meer soorten. Als een geslacht meer dan 
één soort bevat, is één daarvan aangewezen 
als typesoort.
Je zou verwachten, dat dit de voor dat 
geslacht kenmerkendste soort is, maar dat 
is lang niet altijd het geval, maar dit ter
zijde.
Wanneer een geslacht slechts één soort 
omvat, is die ene soort dus automatisch de 
typesoort van dat geslacht. Zo’n geslacht 
noemen we dan een monotypisch geslacht 
(mono = één).
Het geslacht Encephalocarpus heeft maar één 
soort: Encephalocarpus stroboliformis (tegen
woordig ingedeeld bij Pelecephora), en het 
geslacht Homalocephala omvat slechts de 
soort Homalocephala texensis (die tegenwoor
dig overigens Echinocactus texensis moet 
heten).

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE 2
Piet Giepmans en Theo Heijnsdijk

De in de vorige aflevering behandelde 

plagen (behalve de sciaravlieg) teisteren 

weliswaar succulenten, maar ook andere 

planten kunnen erdoor kunnen worden 

bezocht. Voor de hier besproken plagen 

geldt ongeveer het omgekeerde: ze 

komen meestal bij andere planten voor, 

maar ook succulenten kunnen er van te 

lijden hebben.

Bladluis
Vele soorten, meestal groene. Bladluizen 
zitten veelal in grote groepen bijeen en voe
den zich met jonge, groeiende plantedelen 
die ze met hun stekend-zuigende mondde- 
len ‘aanprikken’. Bladluizen kunnen zich 
zeer snel voortplanten. Ze zijn levendba- 
rend en de jonge luizen zijn binnen een 
week volwassen. Als er grote aantallen zijn, 
ontstaan er ook gevleugelde exemplaren, 
die zich dan verder verspreiden. In een 
oude Succulenta lezen we dat één exem
plaar in één seizoen onder optimale om
standigheden maar liefst 822 miljard 
nakomelingen kan hebben.
Van alle luizen is de bladluis voor onze suc
culenten het minst schadelijk. Verreweg de 
meeste succulenten hebben een veel te 
harde opperhuid voor deze zuigende insek- 
ten. Toch kunnen we ze nogal eens aantref
fen op bloemknoppen, vooral de knoppen 
van lidcactussen (epiphyllums) en rhipsalis- 
sen, die er dicht mee kunnen zijn bezet. Na 
de bloei weten ze zich op de jonge scheuten 
nog lang te handhaven. Ook sommige cras- 
sulasoorten kunnen er sterk onder lijden. 
Doordat bladluizen nauwelijks bewegen 
maar zich razendsnel voortplanten, hebben 
ze weinig energie (suikers) nodig, maar wel 
veel eiwitten. Deze eiwitbehoefte noodzaakt 
ze om enorme hoeveelheden plantesappen 
op te zuigen. De overtollige suikers schei
den ze weer uit als een kleverige substantie 
(honingdauw) die een voedingsbodem voor 
schimmels vormt, w'aardoor de planten een 
lelijk aanzien krijgen. Ook mieren doen 
zich graag te goed aan deze lekkernij, die ze 
rechtstreeks van de luizen af snoepen (‘lui
zen melken’).
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Bestrijding
Wegspuiten met een krachtige straal uit de 
hoge-drukplantenspuit (of onder de 
douche), bespuiten met een oplossing van 
brandspiritus en zeep (niet in de zon) of 
met een van de vele middelen die in de 
tuincentra verkrijgbaar zijn.
Deze behandelingen zullen op bloemknop
pen een verwoestend effect hebben. Bij een 
lokale aantasting kunnen we de weke 
diertjes ook gemakkelijk met de vingers 
dooddrukken. Opmerkelijk hierbij is dat 
daarbij kennelijk een soort vluchtstof vrij
komt: kom je met deze vinger in de buurt 
van een andere groep bladluizen, dan laten 
ze zich massaal vallen om te trachten het 
vege lijf te redden.
Tegenwoordig is biologische bestrijding 
mogelijk. Hiervoor kunnen we poppen 
aanschaffen van de galmug Aphidoletes aphi- 
dimyza. De muggen, die verspreid over een 
periode van 10 dagen uitkomen, zoeken een 
luizenkolonie en zetten daar hun eitjes af. 
De larven die hieruit komen, voeden zich 
met bladluizen. Deze worden met een gif 
verlamd en vervolgens leeggezogen. Eén 
larve heeft ongeveer tien luizen nodig. Een 
volgroeide larve (oranje, ongeveer 2,5 mm 
lang) verpopt zich in de grond. Bij 20° C is 
er na drie weken een nieuwe generatie 
(informatie bij firma Koppert, zie onder 
spint).

Duizendpoten en miljoenpoten 
Duizendpoten (Engels centipedes, Duits 
Steinkriecher, Tausendfüssler) hebben 15 
paar poten, miljoenpoten (Engels milli- 
pedes, Duits Schnurasseln) hebben maxi
maal 173 paar poten.
Deze dieren horen eigenlijk niet in dit rijtje 
thuis. De gewone duizendpoot (Lithobius 
forficatus) is een zeer nuttig nachtdier dat 
zich hoofdzakelijk met insektelarven, pisse
bedden, wormen en dergelijke voedt. Slecht 
enkele weinig algemene soorten kunnen 

door wortelvraat schade aanbrengen. Het is 
dus beslist niet gepast om bij het zien van 
een duizendpoot naar het gif te grijpen. 
Wie geen beestjes in zijn kas wil, kan zo’n 
enkel exemplaar gemakkelijk met de hand 
verwijderen (zie ook bij pissebedden).

Emelten
Engels: leatherjackets. De emelt is de larve 
van de langpootmug en hij ziet eruit als een 
worm, dus zonder poten en zonder duide
lijke kop, doordat deze intrekbaar is. In de 
kas zullen we er niet gauw last van hebben, 
maar planten die ’s zomers buiten staan, 
vooral in veenachtige streken, kunnen zo 
tegen eind augustus, begin september 
bezoek krijgen van de langpootmug die een 
eitje op of in de grond legt. De larve die een 
maand later tevoorschijn komt, voedt zich 
eerst met humusdeeltjes, maar gaat al gauw 
over tot het aanvreten van plantewortels. 
Het zijn zeer vraatzuchtige beesten en bij 
regenachtig weer komen ze ook boven
gronds om sappige delen van de plant te 
verorberen. Na half mei is het gedaan met 
de eetlust en dan kruipen ze dieper de 
grond in waar ze zich in augustus verpop
pen. Volgens Kees van Elk kunnen er in een 
zwaar aangetast weiland zo’n 150 tot 200 
per m2 zitten, dat is 1,5 a 2 miljoen per hec
tare.

Bestrijding
Bestaat voornamelijk uit preventie. Vang 
langpootmuggen in de kas meteen weg. 
Controleer planten die na de zomer naar 
binnen moeten zorgvuldig en vernietig de 
gevonden larven. In het onwaarschijnlijke 
geval van een grote aantasting is in de han
del een speciaal emeltenmiddel verkrijg
baar.

Keverlarven
Een van de beroerdste plagen naast de wol- 
en wortelluizen zijn de larven van de



gegroefde lapsnuitkever, ook wel taxuskever 
genoemd. Het is een 8 tot 10 mm groot tor
retje met lange antennes. De schildjes zijn 
langsgegroefd. De snuit is wat verbreed. 
Lichaam crèmekleurig of goudachtig.
Voorts is er nog een familielid dat wat klei
ner is en zwart.
Waarschijnlijk zijn het niet zozeer de cacto- 
fielen onder ons die zich nu aangesproken 
voelen, maar meer degenen die crassula- 
ceeën verzamelen. Echeveria’s, kalanchoës, 
Adromischus, aeoniums en nog meer van die 
planten met een stammetje.
Het keverwijfje legt zo’n 1000 eitjes aan de 
voet van de plant. De larven die uit de eitjes 
komen, vreten zich via de wortels een weg 
naar de stam en vreten deze vervolgens vol
komen leeg, net zo lang tot ze bij het groei- 
punt zijn aangekomen, dat dan door zijn 
eigen gewicht omkiepert. Als men er niet 
op verdacht is, is dit het moment dat men 
het euvel opmerkt. Van het stammetje is 
dan niets anders over dan een lege huls en 
een beetje bruine pap. Van de kever zelf 
hebben we niet zoveel last.

Bestrijding
Ten eerste vangen we de kevers weg, die 
vaak tussen de potten rondscharrelen. Ver
der bespuiten we de plant en de grond met 
Thiodan emulgeerbaar, AA-torex of AA- 
grunol. Slakkenkorrels die metaldehyde 
bevatten, zijn ook geschikt. Ook de kevers 
zelf snoepen ervan.
De meeste crassulaceeën laten zich via blad 
en stamdelen goed stekken. Wanhoop dus 
niet als de plant erg aangetast is. Wel heb
ben we gave bladeren nodig, die nog in het 
bezit zijn van de bladvoet.

Mieren
Diverse soorten. Hoewel mieren in de regel 
niet direct schadelijk zijn, kunnen ze in de 
kas toch veel last veroorzaken. Ze zijn bij
voorbeeld zo dol op de zoete afscheiding 

van bladluizen (honingdauw) dat ze de lui- 
zenkolonies gaan verzorgen. Deze zorg gaat 
zo ver dat ze regelmatig een paar luizen 
naar een andere plant verslepen om deze 
ter plekke een nieuwe kolonie te laten stich
ten. Ook willen de mieren zelf nog wel eens 
in een bloempot nestelen. Hierbij graven ze 
de aarde tussen de wortels uit, zodat de 
plant weg begint te zakken. Een kleine plant 
kan zelfs in de aarde verdwijnen. De wegge
graven aarde wordt elders weer gedumpt. 
Daarnaast zijn mieren meesters in het ont
dekken van zoetigheid. Dit kan tot gevolg 
hebben dat ze de meeldraden van bloemen 
afbijten en dat ze uit rijpende vruchten het 
vruchtvlees en de zaden meenemen.
Planten als Hamatocactus en Glandulicactus 
die uit klieren bij de doorns zoete sappen 
afscheiden, worden ook druk bezocht. Dit 
kan tot gevolg hebben dat de afscheiding 
overmatig wordt bevorderd, zodat het 
teveel langs de plant naar beneden vloeit. 
De mieren die zich zonder voeten te vegen 
in dit zoete paradijs komen verpozen, ver
spreiden de kleverigheid nog verder en 
brengen weer allerlei schimmels mee, zodat 
de plant er spoedig bijzonder smerig uit
ziet.

Bestrijding
Deze is vaak nogal lastig. Mieren zijn taaie 
rakkers en doordat ze zo sterk georgani
seerd zijn en veel met elkaar communice
ren, bezitten ze een zekere ‘slimheid’, zodat 
ze al gauw weten waar de gevaren dreigen 
en welke plaatsen ze dus moeten mijden. 
Bovendien staat er voor bijna iedere mier 
wel een vervanger klaar.
Uiteraard kan een nest in een bloempot in 
één keer in zijn geheel in de vuilniszak ver
dwijnen (natuurlijk wel eerst de plant uit de 
pot halen en de aarde met mieren tussen de 
wortels verwijderen). De mieren die toeval
lig niet thuis waren, zijn totaal ontheemd 
en verdwijnen dan vanzelf wel. Een nest in
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de grond kan worden uitgegraven en ver
wijderd of eventueel worden behandeld 
met kokend water. Het belangrijkste is dat 
de koningin wordt uitgeschakeld. Als we 
geen nest kunnen vinden, moeten we over
gaan tot individuele aanpak.
Eén van de mogelijke methoden is het 
gebruik van een speciaal chemisch bestrij
dingsmiddel voor mieren, waarvan de mie- 
renlokdoos een van de simpelste 
voorbeelden is. Veel minder belastend voor 
het milieu is het ‘mechanisch’ verwijderen 
van de mieren. Bovendien kunnen we dan 
onze creativiteit eens lustig botvieren.
Daarbij spelen we uiteraard dankbaar in op 
de snoeplust van deze beestjes. Een geliefd 
huismiddel is het neerleggen van een in 
suikerwater of bier gedrenkte spons, waar 
de mieren in kruipen. Door de spons in 
kokend water te gooien worden ze gedood. 
Ook een bodempje cola in een glas of een 
restje suikerstroop kan wel eens wonderen 
doen.
Mieren kunnen ook (tijdelijk) worden ver
dreven door verse tomatebladeren neer te 
leggen; ze hebben een bloedhekel aan de 
geur van deze planten.

Muizen
Muizen willen vooral in de herfst nogal 
eens de beschutte omgeving van een kas als 
verblijfplaats uitkiezen. Als in de tabletten 
een laag turf of aarde ligt, bouwen ze daar 
wel eens een nest in, waarbij de potten 
ondergraven worden. Ook kunnen ze zaden 
opeten en aan planten knagen. Bestrijden 
met de ouderwetse muizeval.

Oorwormen
Engels earwig, Duits Ohrwurmen, 
Ohrlinge. De gewone oorworm (Forficula 
auricularia) is een echt nachtdier dat zich 
overdag verbergt, bij voorkeur in de meest 
onmogelijke naden en kieren onder stenen, 
bloempotten, stukken hout (kozijnen!) 

enzovoort. Het dier voedt zich voorname
lijk met dood plantaardig en dierlijk voed
sel, maar ook wel met levende plantedelen 
en bladluizen. Het is dus een min of meer 
nuttig diertje en bestrijding zal zelden 
nodig zijn (zie ook pissebedden).

Pissebedden
Ook wel keldermotten of steenluizen, 
Engels woodlice, slaters, sow bugs, Duits 
Kellerasseln, Kugelasseln). De pissebed is 
geen insekt, maar een kreeftachtige die niet 
zonder water kan en in een droge omgeving 
binnen een paar uur sterft. De gewone pis
sebed (Oniscus asellus) en de even gewone 
kelderpissebed (Porcellio scaber) zijn typische 
nachtdieren, die evenals de oorworm en de 
duizendpoot tot de grote opruimers in de 
natuur behoren.
In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt 
beweerd, richten ze nauwelijks schade aan. 
Pissebedden voeden zich bijna uitsluitend 
met dood organisch materiaal en slechts bij 
voedselgebrek willen ze wel eens aan een 
(meestal toch al rottende) plant of plante- 
wortel eten.
Als ze in al te groten getale optreden om 
nog leuk te zijn, is de klassieke bestrijdings- 
methode het neerleggen van een halve, 
enigszins uitgeholde, rauwe aardappel. Het 
snijvlak moet een beetje krom zijn om de 
diertjes makkelijk toegang te verschaffen. 
De lichtschuwe pissebedden zien dit als uit
stekende vocht- en voedselhoudende 
schuilplaatsen om de dag in door te bren
gen. We kunnen de aardappel met inhoud 
dan zonder meer verwijderen. Het schijnt 
echter beter te zijn om enkele dode exem
plaren in de buurt van de aardappel te 
laten liggen, omdat hun geur aantrekkelijk 
is voor hun soortgenoten. In plaats van 
aardappel kunnen we ook appels, rode bie
ten of schijven winterwortel nemen. We 
kunnen ook omgekeerde bloempotten (met 
een afgebroken randje als ingang) gevuld



met vochtig houtwol of iets dergelijks neer
zetten.
Deze methoden zijn ook geschikt om dui
zendpoten en oorwormen te verwijderen. 
Als we planten ’s zomers buiten hebben 
staan, dan moeten ze zeker voor het bin
nenhalen even uit de pot worden geschud. 
Vaak vinden we onderin dan pissebedden, 
oorwormen, duizendpoten, regenwormen 
of slakken. Als we die meteen verwijderen, 
besparen we ons later veel moeite.

Regenwormen
Engels: earthworms, Duits: Regenwurmen. 
Regenwormen zijn in het algemeen zeer 
nuttige dieren, maar we hebben ze toch lie
ver niet in onze plantenpotten. Ze vreten 
beslist niet aan de planten, maar maken 
verticale kanaaltjes in de grond die tot 
gevolg hebben dat de grond te snel uit
droogt. Door hun werkzaamheden kunnen 
kleine plantjes los komen te liggen. Als we 
een regenworm in een pot ontdekken, 
wordt hij verwijderd en in de tuin gedepo
neerd. Ze laten zich ook met warm water of 
een aftreksel van kastanjes of van noten- 
bolsters verdrijven. Planten die zomers bui
ten staan, moeten zeker worden nagezien 
voor we ze binnen halen.

Ritnaalden
Koperwormen. Engels: wireworms, Duits: 
Drahtwurmen. Dit zijn de larven van knip- 
torren, waar vele soorten van zijn. Deze tor
ren heten zo omdat ze nogal eens op hun 
rug terecht komen en zich dan met een 
knippende beweging van het lichaam 
omhoog schieten om zodoende weer op de 
pootjes terecht te komen. De kever, die zelf 
niet schadelijk is, legt haar eitjes het liefst 
bij grasland. De koperkleurige larven heb
ben een lang, dun lichaam dat zo hard is als 
een naald en waarmee ze ook gangen in 
planten kunnen boren. Ze hebben vier a 
vijfjaar nodig om volwassen te worden. Al 

die tijd leven ze van ondergrondse plante
delen, maar indien die niet (meer) voor
handen zijn, gaan ze over op de planten 
zelf. Ook hier geldt weer dat planten die 
’s zomers buiten hebben gestaan goed moe
ten worden nagezien voor ze voor de winter 
worden binnengehaald. Ook hier is de 
doorgesneden aardappel een probaat mid
del om de larven te vangen. We steken de 
aardappel in de grond en de ritnaalden 
boren zich naar binnen om het voor hen 
smakelijke weefsel te consumeren.

Wordt vervolgd

177



SULCOREBUTIA,
ENKELE OVERWEGINGEN (2)

Johan Pot

Om een indicatie van de vindplaats te 
geven, heb ik het betreffende deel van de 
kaart van Bolivië verdeeld in 13 rechthoe
ken van 80 x 50 km. De hoogte is op 100 m 
nauwkeurig aangegeven.
Zoals eerder gezegd, zijn planten van één 
veld meestal vrij identiek, ook al lijken ze er 
op het eerste gezicht heel verschillend uit te 
zien. Dat veld is dikwijls de top van een 
heuvel of een ruggetje, vaak voorzien van 
vrij grote stenen. De grootte van het veld 
bedraagt in veel gevallen maar enkele tien
tallen vierkante meters. Het volgende veldje 
herbergt vaak een vorm van dezelfde soort. 
De planten kunnen er echter heel anders 
uitzien, ook als de onderlinge afstand tus
sen twee veldjes maar een paar kilometer 

bedraagt. Verscheidene malen is opge
merkt dat er momenteel waarschijnlijk 
geen genetische uitwisseling tussen de 
veldjes plaatsvindt. Toch zal ooit eens een 
brug tussen de populaties hebben bestaan. 
Na het lezen van het artikel van Bregman 
(1992) over Borzicactinae ervoer ik een ‘Aha- 
Erlebnis’, wat mij verleidde tot de volgende 
hypothese. Tijdens de laatste ijstijd was de 
temperatuur in het zuiden van Bolivië 
enkele graden lager. Cactussoorten die nu 
op de toppen van heuvels of bergen groei
en, kwamen toen in lagere streken voor, in 
dalen die met elkaar in verbinding ston
den. Bij het stijgen van de temperatuur en 
de daarmee gepaard gaande klimaatveran
dering konden de sulcorebutia’s nog op

Kaart van Bolivië met vindplaatsen van Sulcorebutia's.

El
La Paz

Monte Tunari

Kami ■ A ■ Cochabamba
. Quillacollo* <B •"punata .

,,Sayari Tarata *Arani
Caplnota x »•

o Anzaldo

Druro®

Mt.Puncu 
xb «Eptzana 

’ "Totora.pojQ

M i zque Comarapa ■

■ " Torotoro ■ 
San Pedro de

Buena Vista

.’Aiquile

Pasorapa
178

Uncia

oSulcorebutia verticillacantha

■ andere Sulcorebutia's
l xCinnabarinea

Macha
Ravelo

Ocuri o °
Sucren

• Presto
Zudanez

«o ■ *
Tarabuco"



Sulcorebutia JK 82
Foto's van de schrijver

enkele plaatsen overleven. Hierdoor ont
stonden als het ware de talloze eilandjes 
met sulco’s. Ieder eilandje heeft zijn eigen 
microklimaat. Per gebiedje vond (en vindt 
nog steeds) aanpassing plaats, waardoor wij 
nu de indruk krijgen van honderden ‘soor
ten’ sulco’s. Deze aanpassingen per eilandje 
kunnen zich de laatste 10.000jaar, de tijd 
na het Pleistoceen, hebben voltrokken. 
Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld Echinopsis 
veel minder op dit soort eilandjes aangewe
zen schijnt te zijn en de aanpassing van 
echinopsissen zich ook niet duidelijk in 
gemakkelijk waar te nemen kenmerken uit. 
Op grond van de bouw van de bloem kan 
men Sulcorebutia als een jong geslacht 
beschouwen. Of dit de oorzaak van de vor
menrijkdom verklaart, betwijfel ik. Ik gaf al 
aan dat Sulcorebutia al tijdens het Pleisto
ceen zou bestaan. Het is niet te reconstrue
ren hoe de situatie tijdens of eventueel voor 
de ijstijd was.
Volgens Buxbaum (1967) zou Sulcorebutia 
ontwikkeld zijn uit Lobivia. Ritter meende, 
dat planten als Lobivia acanthoplegma 
Backbg. en L. oligotricha Gard., de ‘cinnaba- 
rinea’s’, nauw met Sulcorebutia verwant zou
den zijn en dat de oorsprong van dit 
geslacht in het Departement Cochabamba 
zou liggen. S. steinbachii of volgens anderen

S. purpurea (Donald&Lau)Bred.&Don. zou 
dan het meest de kenmerken van een ‘oer- 
sulcorebutia’ vertonen. Het valt niet te ont
kennen dat genoemde lobivia’s aan grote 
sulcorebutia’s doen denken, maar dat kan 
door convergentie zijn ontstaan.
Het lijkt niet voor de hand te liggen dat 
onder gelijke ecologische, blijkbaar niet 
ongunstige condities uit één populatie twee 
geslachten zouden ontstaan, waarbij de 
nakomelingen ook nog verschillende keren 
overlappende habitats bezetten.
Het idee, dat deze lobivia’s en sulcorebutia 
een gemeenschappelijke voorouder zouden 
hebben, wijs ik niet af. Ik constateer, dat 
‘cinnabarinea’s’ minder duidelijk op 
bepaalde terreinen zijn aangewezen. Som
mige sulco’s komen echter op hoogten voor 
waar ‘cinnabarinea’s’ niet zouden overle
ven. Ik kan me voorstellen, dat Sulcorebutia 
is ontstaan uit een ‘cinnabarinea-achtige’ 
op een plaats waar deze de grens van zijn 
existentiemogelijkheden had bereikt. Op 
deze plaats zullen ook nu waarschijnlijk 
geen ‘cinnabarinea’s’ voorkomen. Wel zou
den we daar planten kunnen vinden die het 
meest kenmerken van de ‘oer-sulco’ in zich 
hebben. Zouden we hem misschien moeten 
zoeken in de groep rond Sulcorebutia verticil- 
lacantha Ritter, deze in ruimere zin gezien?
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Bij het doorsnijden van bloemen van ‘cin- 
nabarinea’s’ viel mij een violette kleur in 
het receptaculum op. De stijl lag voor min
stens 20% tegen de bloembuis, maar was 
niet vergroeid. Deze kenmerken vond ik 
alleen terug in de groep sulco’s die ik nu 
even grof aanduid met ‘verticillacantha- 
groep’. De ‘cinnabarinea’s’ hadden groene 
stampers. Dit komt in verschillende sulco- 
populaties voor, maar vooral bij de ‘verticil- 
lacantha’s’ van Sucre. Deze twee kenmerken 
beschouw ik voor die groep als oorspronke
lijk, daar ze algemeen voorkomen, zowel bij 
Sulcorebutia als bij de ‘cinnabarinea’s’. Ik 
durf te veronderstellen dat Sulcorebutia ten 
noordwesten van Sucre is ontstaan. Tussen 
Sucre en Ocuri zijn geen ‘cinnabarinea’s’ 
gevonden.
De planten van verschillende daar voorko
mende populaties van Sulcorebutia lijken 
sterk van elkaar te verschillen, maar dat 
komt eigenlijk alleen maar door de grootte 
van de randdoorns. S. losenickyana Rausch 
en S. verticillacantha var. chatajillensis Oeser 
lijken heel verschillend, maar alleen in het 
volwassen stadium.
De sulcorebutia’s konden zich in hun min 
of meer oorspronkelijke vorm van Sucre tot 
Zudanez en wellicht tot Tarija verspreiden 
en naar het noorden tot Sayari en mis

schien zelfs Monte Tunari. Ze hebben niet 
alleen een grote gelijkvormigheid wat 
betreft bloem, maar ook qua habitus. Van 
de hogere gebieden zouden sulcorebutia’s 
daarna terug kunnen zijn gemigreerd naar 
lagere, waar ze gedeeltelijk naast de ‘cinna
barinea’s’ kwamen te groeien. Dit zal zich 
voor het eind van het Pleistoceen moeten 
hebben voltrokken, anders zou de versprei
ding veel beperkter zijn geweest.

Ik vond een zeer sterke correlatie tussen de 
vorm van de bloem en de vorm van de zaai
lingen. De groepen sulcorebutia’s die een 
schijnbare vergroeiing van stijl met de 
bloembuis hebben, hebben sterk zuilvor
mige zaailingen. Ik spreek hierbij uit mijn 
eigen cultuurervaringen (Pot 1990). Wie 
zijn (jonge) zaailingen in daglicht laat 
groeien, zal dit minder duidelijk waar kun
nen nemen.
Deze sulco’s bevinden zich in de natuur 
bijna geheel in de grond. De bloemknop
pen ontstaan onder de grond en de zaden 
rijpen onder de grond. Als deze zaden 
naast de moederplant ontkiemen, wat 
waarschijnlijk niet ongewoon is, zullen ze 
langgerekt moeten worden om daglicht te 
kunnen ontvangen. Dit lijkt genetisch vast
gelegd. Naarmate de plant minder diep



groeit, veranderen de bloemvorm en de 
vorm van de zaailing. Bij Sulcorebutia pam- 
pagrandensis Rausch bijvoorbeeld zijn de 
bloemen nog wel vrij lang, maar de schijn
bare vergroeiing van stamper en bloembuis 
bedraagt meestal minder dan 10%. De zaai
lingen tenderen naar de bolvorm.
Als de bloemknoppen zich boven de grond 
ontwikkelen, zijn de bloemen korter en de 
zaailingen meer bolvormig. Dit geldt voor 
Sulcorebutia torotorensis (Card.)Bred.&Don., 
die in 1971 als Weingartia werd beschreven. 
Hoe groot is het verschil tussen deze soort 
met de ‘noordelijke’ weingartia’s? Momen
teel wordt meer dan eens geopperd dat 
S. torotorensis toch eigenlijk een weingartia 
is. In het algemeen kan men stellen dat het 
groeigebied van deze groep planten op de 
noordoostelijke begrenzing van het Sulco- 
gebied aansluit. Het komt uiterst zelden 
voor dat Sulcorebutia en Weingartia naast 
elkaar groeien. Het lijkt me mogelijk dat de 
‘noordelijke’ weingartia’s door verdere aan
passing uit sulcorebutia’s zijn ontstaan. Er 
zou dan ten onrechte een verband zijn 
gelegd tussen de echte weingartia’s (bij
voorbeeld W. neumanniana') en de ‘noorde
lijke’ groep.
Ik sprak in het voorgaande van de ‘verticil- 
lacantha-groep’ in bredere zin. Daar dit 

momenteel niet als juist wordt gezien, moet 
ik dit toelichten.
De areolen van sulcorebutia’s hebben al 
dan niet wit vilt. Dit geldt met name voor 
planten in cultuur; in de natuur verdwijnt 
het vilt dikwijls en zijn oudere areolen kaal. 
Het is mogelijk dat iemand dit vilt als licht
geel ziet, maar daar wil ik niet over strijden. 
In planten met veel vilt ziet men doorgaans 
ook flinke middendoorns en lijkt het areool 
ovaal. Als het vilt ontbreekt, ziet men de 
voeten van de randdoorns boven elkaar, 
wat een beetje de indruk van een ritsslui
ting geeft. Dit fenomeen doet zich bij de 
meeste planten uit de regio van Sucre voor, 
maar ook bij S. verticillacantha Ritter en 5. 
taratensis (Card.)Buining.&Don. uit de 
omgeving van Cochabamba. Bij de 
beschrijving van 5. verticillacantha var. verti
cosior die tussen Sucre en Ravelo zou zijn 
gevonden, vermeldde Ritter dat deze ook 
aan de westkant van de Cordillera de 
Cochabamba groeide. Vermoedelijk zijn er 
geen klonen van deze plant uit de omge
ving van Ravelo in cultuur. Mogelijk wordt 
met de tweede vindplaats verwezen naar 
Sulcorebutia tunariensis (Card.)Buin.&Don. 
Ritter suggereerde met ‘S. verticosior' een 
direct verband tussen de noordelijke en de 
zuidelijke groep sulco’s. Als gevolg daarvan

Sulcorebutia arenacea
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werden later planten beschreven als bij
voorbeeld S. verticillacantha var. aureijlora 
Rausch. Inmiddels merkten specialisten op 
(Gertel 1986, Fritz 1991) dat er geen ver
band kon bestaan tussen de planten bij 
Sucre en Sulcorebutia verticillacantha van 
Sayari, om de eenvoudige reden dat hier 
een groot gebied tussenligt waar geen sul- 
corebutia’s zijn gevonden.
Brederoo (1985) onderzocht zaden van sul- 
corebutia’s en vond grote overeenkomst in 
de structuur van het hilum van de zaden 
van 5. verticillacantha en die van de planten 
bij Sucre.

Ik vermeldde hierboven al de overeenkoms
ten tussen de bloemen en de ontwikkeling 
van de zaailingen van deze planten. Ten
slotte zien we op de landkaart de plooiing 
van het gebergte in de richting Sucre- 
Sayari lopen. Dit gebied is voor een groot 
gedeelte ontoegankelijk, zodat het begrijpe
lijk was dat niemand daar ooit planten had 
gevonden. Ik vermoed dat de brede rivieren 
nauwelijks een rol bij het scheiden van 
soorten sulco’s hebben gespeeld.

Op grond van al deze overwegingen werd 
het voor mij plausibel dat er wel degelijk 
een direct verband zou bestaan tussen Sul
corebutia verticillacantha en de planten van 
Sucre. Er bestond maar één manier om dit 
te verifiëren: zelf in dit gebied op onder
zoek gaan. Ik had het geluk inderdaad pre
cies tussen de beide gebieden min of meer 
identieke planten te ontdekken. Hierdoor 
kunnen we op zijn minst aannemen dat er 
een ononderbroken gebied van Tarabuco 
tot Sayari, misschien zelfs Monte Tunari, 
door dit soort plantjes bewoond is geweest. 
Het verband tussen deze planten en S. tari
jensis Ritter is minder evident. Toch is er 
tussen Tarabuco en Tarija een sulcorebutia 
ontdekt, die zowel met S. tarabucoensis

Rausch als met S. tarijensis een nauwe ver
wantschap suggereert.

Gagarinstraat 17,1562 TA Krommenie
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Naamgeving
Volgens de naamgeving van het IOS worden Sul
corebutia en Weingartia tot Rebutia gerekend en 
Lobivia tot Echinopsis. Sulcorebutia krahnii en S. 
pampagrandensis zijn synoniem van Rebutia tira- 
quensis, S. rauschii van R. pulchra, S. albissima van 
R. mentosa, S. hoffmanniana van R. krugeri, S. purpu
rea en S. torotorensis van R. vizcarrae, S. verticilla
cantha van R. taratensis, S. losenickyana en S. 
tarabucoensis van R. canigueralii en S. tunariensis 
van R. steinbachii. S. tarijensis is synoniem van S. 
oligacantha, waarvan de positie onduidelijk is. 
Lobiva acanthoplegma en L. oligotricha zijn syno
niem van Echinopsis cinnabarina.



THELOCEPHALA FANKHAUSERI
Simon Kooij

Deze plant is een echte zeldzaamheid. 

Thelocephala fankhauseri werd gevon

den nabij de stad Domeyko in het depar

tement Huasco, door de cactuskenner 

A. Fankhauser uit Santiago.

Tehlocephalafankhauseri Ritter FR 1451 is 
een van de zuidelijkst groeiende thelo- 
cephala’s. T. tenebrica groeit in de buurt. De 
noordelijkste is T. spec. (T. weisseri) uit Chi- 
funcho, een kustplaatsje ten noorden van 
Esmeralda. Domeyko ligt bij de stad Valle
nar.
Op de kaart van Chili kunt u de beide 
plaatsen terugvinden en op die manier de 
totale (bekende) verspreiding van het 
geslacht in beeld brengen.
Zoals gezegd is de plant zeer zeldzaam, zeer 
zeker in cultuur. Enkele cactusliefhebbers 
zijn erin geslaagd om deze planten, die ook 
op de groeiplaatsen zeer zeldzaam zijn 
geworden, opnieuw te vinden en enkele 
stuks mee te nemen (met toestemming van 
de autoriteiten).

Kaart van Chili met het verspreidings
gebied van Thelocephala
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De groeiplaats van Theloce- 
phala fankhauseri

Foto's van planten op de 
groeiplaatsen: Wendelin 
Maechler

Thelocephala fankhauseri op 
de groeiplaats

Thelocephala fankhauseri op 
de groeiplaats



Theleocephala 
fankhauseri 
in cultuur

Foto van de 
schrijver

Door de verkregen zaden uit te zaaien en 
een harde strijd tegen de sciaralarven te 
leveren (zeer goede cactusliefhebbers, want 
ze hebben een prima neus voor wat zeld
zaam is) is met vallen en opstaan een popu
latie in mijn verzameling ontstaan. 
Inmiddels (september 1992) is er voor de 
eerste keer na het uitzaaien in 1988 vol
doende zaad beschikbaar om het komende 
jaar aan de vermeerdering van deze plant te 
beginnen en zo te proberen de planten 
voor meer liefhebbers toegankelijk te 
maken. Een in mijn optiek primaire doel
stelling van de specialistische verzamelaars 
onder ons, want deze liefhebbers vergaren 

in de loop der tijd zoveel kennis en mate
riaal van verschillende vindplaatsen, dat ze 
de hobby voor anderen op een hoger 
niveau kunnen brengen.
Mijn Zwitsere cactusvriend Wendelin 
Maechler, zelf een kenner en verzamelaar 
van het prachtige geslacht Copiapoa die 
veelvuldig Chili heeft bezocht, heeft op zijn 
laatste reis een aantal zeldzaamheden van 
het geslacht Thelocephala weten te traceren 
en heeft nieuw materiaal kunnen meene
men. Materiaal dat zal gaan dienen als basis 
voor vermeerdering binnen de kleine club 
van Chili-verzamelaars met als uiteindelijke 
doel de planten beschikbaar te hebben voor

Thelocephala fankhauseri
Lichaam in de natuur vlak, niet vrijwillig spruitend, 3,5-7 cm doorsnee, met een ver
diepte schedel en een sterke penwortel zonder vernauwde hals. Epidermis donker 
groenbruin tot bijna bruinzwart.
Ribben in de jeugdfase sterk in knobbels opgelost, in de bloeibare leeftijd zijn er 
13-21 ribben, goed als zodanig te herkennen.
Areolen ingezonken met wat naar voren staand wit vilt.
Doorns alleen bij zaailingen (in cultuur bij mij in de collectie ook op bloeibare plan
ten aanwezig).
Bloem tot 4 cm lang. Kroonbladen tot 2,6 cm lang en 4-6 mm breed, citroengeel, 
bijna geheel recht, de buitenste met paarsbruine streep.
Vindplaats niet ver van Domeyko, departement Huasco.
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Vindplaatsen Thelocephala geografisch: noord-zuid

Soort Vindplaats Ritter Vindplaats Maechler Vindplaats Ferryman

spec.
(= weisseri)

Chifuncho Chifuncho Chifuncho RMF 155

esmeraldana Esmeralda FR518 Planta Esmeralda 
ten n.v. 250m, enige km. 
voor en naaste 
omgeving

Esmeralda, 
250 m RMF 159
nabij kust RMF159a
op strand RMF 165
Pan de Azucar RMF327

malleolata ten n.v. ChaniaralFR 517 Pan de Azucar Pan de Azucar RMF 167
RMF 322

Barquito RMF 333

malleolata var. 
solitaria

ten z. v. ChaniaralFR 517a Portofino Flamenco RMF 012

longi rapa omg. Flamenco FR 1321 Punta Flamenco
krausii nrdl. Caldera FR 502 nrdl. Caldera nrdl. Caldera RMF 131

odieri Puerto Viejo (?) FR 499 Puerto Viejo Morro Copiapó RMF 338

glabrescens dept. Copiapó, FR 710 
kustgebied

Totoral Bajo Punta Totoral RMF 289

glabrescens dept. Copiapó, 
oostelijk FR 713

Totoral Bajo-Totoral zdl. Totoral RMF 294
Carrizal Bajo RMF 282
noordelijk van
Carrizal RMF 208

fulva Totoral FR 500 Totoral
Spec. vorm zdl. Totoral 
6 km voor Canto del Agua

Totoral RMF 343

spec. Totoral RMF 293

aerocarpa Carrizal Alto FR 498 Carrizal Bajo westelijk van
Canto del Agua RMF 299

nuda Freirina dept. FR 1425 Carrizal Bajo Carrizal Bajo RMF 346

spec. Punta Lobos RMF 277

spec. (lembckei) Huasco Bajo
reichei Huasco-Carrizal Alto
napina Huasco FR 249 Huasco haven Huasco RMF 184

Freirina zdl. RMF 272

lembckei Vallenar - Huasco Maitencilla
Huasco Bajo - Carrizal 
Bajo

Freirina west. RMF 181
Maitencilla RMF 176

spec. Maitencilla - Nicolasa
duripulpa Vallenar FR 1056

omgeving stad
Vallenar Vallenar nrdl. RMF 073

fankhauseri Domeyko west. FR 1451 Trapiche Trapiche RMF 078
RMF 079

tenebrica Prov. Atacama FR 1092
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zaadwinning. Deze zaden zullen hun weg 
vinden via de diverse zaadlijsten en de 
onvolprezen instelling het Clichéfonds. 
Het resultaat van Maechlers expeditie wil ik 
u in een aantal artikelen presenteren, om te 
beginnen met T. fankhauseri.

Fankhauseri vs. napina lanigera
In de collecties komen planten voor onder 
de naam T. napina var. lanigera. In hoeverre 
deze plant 7? fankhauseri is, kan ik op dit 
moment nog niet met zekerheid zeggen. De 
planten van T. napina lanigera in mijn col
lectie, alkomstig uit verschillende bronnen, 
zien er wel enigszins als T. fankhauseri uit, 
maar zijn in mijn optiek geen echte T. fank
hauseri, daar ze de kenmerkende sterke 
zwarte doorn missen. Misschien zal 
zaailingen-onderzoek in de toekomst uit
wijzen of deze planten tot één soort horen. 
Ritter kent T. fankhauseri een gelijkenis toe 
met 7? nuda. Het blijft bij een gelijkenis en 

ze zijn zeker niet verwant, want de groei
plaatsen van T. fankhauseri en 7? nuda (de 
laatste bij Carrizal Bajo aan de kust) liggen 
een flink eind uit elkaar.

Verzorging
De planten maken lange vertakte penwor- 
tels. Diepe potten doen goede dienst als 
onderkomen, met een sterk doorlatende 
grond. Karige cultuur is sterk aan te beve
len. De planten zijn zeer gevoelig voor scia- 
ravliegen en -larven, naar mijn ervaring.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk

Naamgeving
Thelocephala napina wordt volgens de naamgeving 
van het IOS Neoporteria napina genoemd en zijn T. 
fankhauseri, T. nuda, T. tenebrica, T. aerocarpa, T. 
nuda en T. tenebrica hier synoniemen van. T. esme- 
raldana is synoniem van Neoporteria occulta en T. 
glabrescens wordt Neoporteriaglabrescens genoemd. 
T. krausii, T. malleolata en T. longirapa vallen onder 
Neoporteria krausii', T. odieri, T. fulva en T. reichei 
onder Neoporteria odieri, terwijl T. lembckei en T. 
duripulpa nu Neochilenia lembckei worden 
genoemd.

HET GESLACHT SCLEROCACTUS
Een revisie 5

Fritz Hochstatter

Bij de Indianen in de Havasupai Canyon - 
Sclerocactus havasupaiensis
Backeberg vermeldt in zijn werk Die Cacta- 
ceae dat de door Clover in 1942 beschreven 
Sclerocactus havasupaiensis groeit in de Hava
supai Canyon, in het gebied van de Grand 
Canyon. Benson, die het taxon eerst 
benoemt tot Echinocactus parvijlorus var. 
havasupaiensis en later tot Echinocactus parvi- 
florus var. roseus, merkt op dat verder 
veldonderzoek noodzakelijk is omdat het 
weinige bekende materiaal geen goede 
indruk van de variatiebreedte van het 
taxon geeft (later heeft Benson dit taxon tot 
variëteit van Sclerocactus parviflorus 
benoemd).
Ik waagde mij een aantal malen alleen in de

Grand Canyon, de Havasupai Canyon in 
het Supai-gebied en andere canyons om 
naar S. havasupaiensis te zoeken. De lange, 
uitputtende voettochten in het gloeiend- 
hete maar schilderachtige landschap zal ik 
nooit vergeten. De in de loop van miljoe
nen jaren ontstane bizarre rotsformaties, 
die afhankelijk van het daglicht door de 
zon rood, okerkleurig, geel of lila oplicht
ten, vormden een indrukwekkende achter
grond tijdens deze tocht. Op vlakke 
zandsteenplaten kon ik Agave utahensis var. 
kaibabensis met hun lange bloeistelen 
ontdekken evenals groepen Echinocereus coc
cineus met bijna roze bedoorning. Sclero
cactus havasupaiensis hield zich evenwel voor 
mijn ogen verborgen.
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Sclerocactus havasupaiensis
FH 52-2

Foto’s van de schrijver
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In het voorjaar van 1992 ondernam ik een 
nieuwe poging. De moeilijke aanlooproute, 
over een hobbelige, stoffige steenslagweg, 
eindigde aan de rand van de canyon. In de 
diepte kon ik de rode zandsteenrotsen zien 
die eruit zagen als paddestoelen. Rust alom, 
heerlijke geur van de naaldbossen, vergeten 
zijn de met uitlaatgassen verpeste highways. 
Hier in de wilde, onberoerde natuur voelt 
men zich vrij en lokt het avontuur. Ik 
genoot een moment van het onovertroffen 
panorama alvorens aan de moeilijke afda
ling te beginnen.
Nogmaals werd de route op een speciale 
kaart bekeken, nogmaals werd ook het pro
viand in de rugzak nagelopen. Ook de 
watervoorraad werd tot het maximale aan
gevuld, want water zal er niet te vinden zijn 
en zonder water in de brandende zon is 
levensgevaarlijk. Bijna had ik mijn fotouit- 
rusting vergeten. Daar ik alleen dit afgele
gen gebied was ingegaan, bevestigde ik uit 
voorzorg een briefje aan de auto met de 
voorgenomen trail. Maar wie zal zich in 
deze wildernis vergissen?
Ik daalde nu met volle bepakking af aan de 
noordzijde van de Grand Canyon, de North 
Rim, hoogte 2200 m, naar het binnen- 
gedeelte. Een hoogteverschil van 500 m was 
te overbruggen. De voetweg, bedekt met 

zandstof en op sommige plaatsen slechts 30 
cm breed, ging steil bergaf. Na een poosje 
deden mijn voeten pijn, mijn hoofd bonkte 
en mijn adem ging snel. Bijna onneembare 
hindernissen zoals reusachtige rotsblokken 
blokkeerden de weg. De gevaarlijke afda
ling nam enkele uren in beslag. Bij een 
vorige poging had ik mij vergist en kostte 
het me veel tijd de weg weer terug te vin
den. Derhalve vergat ik deze keer niet de 
onoverzichtelijke trail te markeren. In de 
dichte begroeiing met jeneverbesstruiken 
kon ik de smalle weg nauwelijks onder
scheiden. Onderin aangekomen, nog op 
een hoogte van 1700 m, werd hij beter her
kenbaar en steniger. Op de enorme rode 
zandsteenplaten kon ik mijn weg goed met 
op elkaar gelegde zandstenen markeren. 
Steeds vond ik in de rode zandgrond tussen 
rotsen en droge struiken duidelijke sporen 
van woestijnkonijnen, coyotes en antilopen. 
Ik zocht nu op open rotsgedeelten in het 
met sagebrushstruiken begroeide terrein 
naar S. havasupaiensis. Ik vond verschillende 
yucca’s, enkele opuntia’s en Agave utahensis 
var. kaibabensis. Op enige afstand zag ik tus
sen een sagebrushstruik roodglanzende 
doorns van een cactus in de zon oplichten. 
Bij een eerste beoordeling wist ik al dat het 
hier de gezochte S. havasupaiensis betrof.



Deze planten waren 50 jaar geleden voor 
het laatst gevonden. Eindelijk werden mijn 
jarenlange inspanningen beloond. Ik 
voelde me zeer blij en vergeten was alle ver
moeidheid.
De onvertakte, tamelijk grote planten, 30 
cm hoog, met lange, deels gekromde rode 
middendoorns, groeiden zeer verspreid in 
de rode zandgrond. De schikking van de 
middendoorns en de zijdoorns is gelijk aan 
die van 5. polyancislrus', wel ontbreekt de 
lange papierdoorn. De bloeitijd van deze 
planten was reeds lang voorbij. De bloemen 
zijn waarschijnlijk wit met een roze mid- 
denstreep. Over het geheel is een grote 
gelijkenis met S. polyancistrus vast te stellen. 
Verder onderzoek is nodig voor het vast
stellen van de positie binnen het geslacht. 
Door alle vreugde vergat ik bijna de bikkel
harde terugweg. Hij duurde drie keer zo 
lang en was dubbel zo vermoeiend als de 
heenweg. De gloeiendhete zon brandde op 
mijn rug. Steeds zocht ik na een paar meter 
de schaduw van de naaldbomen op. Het 
slot, de steile klim naar boven, kon ik met 
een laatste krachtsinspanning overwinnen. 
Geheel uitgeput, maar met het grote gevoel 
eindelijk S. havasupaiensis te hebben gevon
den, kwam ik boven aan de rand van de 
canyon.
De lange terugweg over de stoffige weg ver
liep niet zonder problemen. Na enkel kilo
meters bemerkte ik dat er iets met een 
voorband was. De sleutel om het wiel te wis
selen paste niet, zodat ik op de kapotte 
band verder moest. In wandeltempo 
bereikte ik uren later de highway. Bij de 
eerste benzinepomp kon ik eindelijk de 
band wisselen en ook mezelf iets opfrissen. 
Na een korte pauze in mijn ‘stamcafé’, een 
klein Mexicaans restaurant in Fredonia, 
reed ik non-stop over Hurricane de ranch 
in Hamlyn Valley op, naar mijn vrienden 
Colleen en Mike Flinspach. De romantische 
avonden aan het kampvuur met country- 

muziek en in het bijzonder de coyote-song 
van mijn vriend blijven me altijd in herin
nering.
Na enkele dagen rust op de ranch riep de 
wildernis me weer. Nieuwe avonturen in dit 
fascinerende landschap met zijn eindeloze 
horizonten en vlammende kleuren wacht
ten op me.

Sclerocactus parviflorus FH 69-60, Duchesne Co., Utah
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Sclerocactus parviflorus Grand Co., Utah
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Naamgeving
Volgens de naamgeving van het IOS is Sclero
cactus havasupaiensis synoniem van S. whipplei.

CEROPEGIA CRASSIFOLIA
Bij de voorplaat

Aat van Dijen

Ceropegia’s vallen op door de vormen

rijkdom van de bloemen. Het is de 

moeite waard om eens een paar soorten 

te proberen.

Iedereen kent wel het Chinees lantaarn- 
plantje, een vertegenwoordiger van de 
Asclepiadaceae die in veel huiskamers is te 
vinden. Andere soorten van het geslacht 
Ceropegia treft men vrijwel alleen bij succu
lentenliefhebbers aan. Er zijn genoeg soor
ten om een hele verzameling mee te vullen, 
maar toch zijn er slechts weinigen die zich 
ook daadwerkelijk in ceropegia’s hebben 
gespecialiseerd. De oorzaak hiervan is 

waarschijnlijk dat de planten vaak vrij 
groot worden. Het zijn voor een groot deel 
klimmers, die vrij veel ruimte opeisen en 
vaak moeten worden geleid. Bovendien 
zien ceropegia’s als ze niet bloeien, er nogal 
uniform uit. Vooral de vormenrijkdom van 
de bloemen maakt ceropegia’s interessant. 
Mijn oplossing om het geslacht Ceropegia in 
al zijn verschijningsvormen te leren ken
nen, zonder de verzameling erdoor te laten 
domineren, is steeds slechts een paar soor
ten tegelijk te houden. Deze kweek ik op uit 
zaad of stek tot een bloeibare plant. Dat 
gaat vrij snel, want ceropegia’s zijn over het 
algemeen vlotte groeiers. Als zo’n plant 
eenmaal bloeit, worden foto’s genomen en 
geef ik hem weg aan een andere liefhebber 
of verdeel hem in stekken die ik onder



belangstellenden verspreid. Er is dan weer 
plaats voor een nieuwe soort. Deze 
methode hanteer ik ook voor andere ascle- 
piadaceeën en snelgroeiende vetplanten. 
Ceropegia crassifolia is afkomstig uit Zuid- 
Afrika. Het is een klimmende soort met 
voor een ceropegia grote bladeren en bloe
men. Wat betreft de verzorging wijkt hij 
weinig af van andere ceropegia’s. Dat bete
kent dat hij in de zomer vrij veel water 
nodig heeft en ook van tijd tot tijd wat 
kunstmest kan gebruiken. In tegenstelling 
tot cactussen is arm houden en hard kwe
ken hier niet het juiste recept. Een voedsel
rijk grondmengsel, ruim water, veel 
indirect zonlicht en niet te lage wintertem- 
peratuur zijn voor de meeste soorten het 
beste.

Ceropegia’s zijn gemakkelijk uit stek op te 
kweken. Jonge, maar wel volgroeide sten- 
gelsegmenten met twee tot zes bladeren 
worden in een mengsel van zand en aarde 
gezet en aan de wortel gebracht. Dit gaat 
het beste in een broeikasje waar een hoge 
vochtigheidsgraad heerst. Totdat er wortels 
zijn gevormd, wat zich verraadt doordat de 
stek begint te groeien, moet er zeer spaar
zaam worden gegoten. Deze omstandighe
den zijn overigens ook heel geschikt om 
de moeilijkere soorten asclepiadaceeën in 
te houden: gespannen lucht en nauwelijks 
gieten.

Graadt van Roggenweg 5B, 3531 AA Utrecht
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geduldig toe. Voor ik gelegenheid krijg om me in hun spel te ver
diepen, komt de trein het station binnenrijden. Ik stap in en om 
de tijd te verdrijven heb ik een boek van meer dan 600 pagina’s 
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niet.

janjaap de Morree



OP ZOEK NAAR PARODIA
CHRYSACANTHION

Frank Vandenbroeck

Het noorden van Argentinië heeft een 

boeiende cactusvegetatie met talrijke 

soorten. Om nou net die ene speciale 

soort te vinden, moet de reiziger vaak 

wel een goede neus voor de juiste 

plekjes hebben.

Tijdens een zwerftocht door Jujuy, de noor
delijkste provincie van Argentinië, zakken 
we via de uitgestrekte zoutmeren van 
Salinas Grandes uit de Altiplano oostelijk 
af naar de Quebrada de Humahuaca. Voor 
we aan de lange afdaling kunnen beginnen, 
moeten we een pas over van rond de 4000 m. 
In de pasengte vinden we prachtige hellin
gen die zijn begroeid met indrukwekkende 
kussens Cumulopuntiapentlandii (SD)Ritter 
en de grote, opvallende bedoornde bolvor
men van Soehrensia bruchii (Br.& R.)Backbg. 
Een merkwaardig rood lelietje groeit 
samen met deze planten. Er waait een 
sterke, ijzige wind, zodat we het er slechts 
korte tijd uithouden. Via veel haarspeld
bochten en indrukwekkende vergezichten 
dalen we af. Het wisselend wolkenspel tus
sen de bergen is prachtig. Een tijd lang rij
den we door dichte mist. Tijdens het 
afdalen merken we dat het plaatsje Purma- 
marca en de Quebrada de Humahuaca 
onder een dicht wolkendek liggen. De eer
ste ‘antigales’ duiken nu op: de imposante

Parodia chrysacanthion 
als cultuurplant



typische zuilcactussen van de Noordargen- 
tijnse rivierdalen, ofwel Trichocereus ataca- 
mensis var. pasacana (Web.)Ritt. Vele 
vertonen hun grote witte bloemen.
Daar we vermoeid zijn van de lange tocht 
over de hoogvlakte, zoeken we betrekkelijk 
vroeg een onderkomen in een hotelletje in 
Tilcara, een van de grotere plaatsen in de 
Quebrada de Humahuaca. De volgende dag 
zullen we vanhier zuidwaarts trekken tot 
het dorpje Volcan, waar we een voettocht 
willen maken.
’s Avonds eten we ‘locro’ (een Argentijns 
vleesgerecht) en proeven de ‘dulces regio
nales’. De volgende dag krijgen we bij het 
ontbijt door de vriendelijke hoteleigenaar 
weer een heerlijke portie dulces aangebo
den. De dag begint dus goed. Maar... de 
auto wil niet starten. De accu blijkt droog te 
staan en moet opnieuw worden opgeladen. 
Dit blijkt geen probleem te zijn, maar bete
kent wel een tijdverlies van een paar uur. In 
afwachting lopen we langs een berghelling 
en bekijken nogmaals de cactusvegetatie 
van het gebied: de overtalrijke Trichocereus 
atacamensis pasacana, Parodia tilcarensis 
(Werd. & Backbg.)Backbg. en de grote, 
zwaar bedoornde bolvormen van Gymnoca- 
lycium saglione (Cels.)Br. & R. en Lobivia ferox 
Br. & R. Terug bij de ‘mecanico’ worden we 

vriendelijk ontvangen. Als aandenken krij
gen we een stukje glimmend looderts. Ein
delijk kunnen we verder.
Het hoofddoel in Volcan is het vinden van 
Parodia chrysacanthion (K.Sch.)Backbg. Deze 
parodiasoort is een reeds lang bekende 
plant. Hij werd reeds in 1898 door Schu- 
mann als Echinocactus chrysacanthion 
beschreven. Ik heb deze fijn goudgeel 
bedoornde parodia jarenlang in cultuur 
gehad en de planten verrasten me steeds als 
zeer vroege voorjaarsbloeiers. Volgens de 
literatuur zouden de planten oostelijk van 
Volcan voorkomen, waarbij dan nog de uit
spraak van Ritter wordt vermeld dat deze 
soort „nicht immer leicht auf zu spüren 
ist”. Een stuk gemakkelijker is Parodia 
vhuelzianafvf te vinden, die in grote 
aantallen op de lagere hellingen rond het 
stadje groeit. Reeds zes jaar eerder, in 
augustus 1985, vonden we deze planten 
hier, die toen massa’s zaadbessen droegen. 
Daar Parodia chrysacanthion aan de oostzijde 
van de Quebrada de Humahuaca blijkt te 
groeien, worden we al onmiddellijk met 
een eerste probleem geconfronteerd: we 
moeten de Rio Grande oversteken. Van een 
brug is geen spoor te bekennen. Bij navraag 
blijkt dat de rivier, mits met enige voorzich
tigheid, doorwaadbaar is. Dit lijkt ons ech-
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ter riskant: door de recente regens is er een 
sterke stroming en voert het water veel slib 
mee, zodat het ondoorzichtig is. Besluite
loos lopen we een eind langs de rivierbed
ding. Een walgelijke stank komt ons 
tegemoet. We stuiten op de gemeentelijke 
vuilnisbelt van Volcan. Zoals overal ter 
wereld worden ook hier rivierbeddingen 
als stortplaats gebruikt. Doch vlak bij de 
belt - o wonder - bemerken we een aftands 
houten voetgangersbruggetje over de rivier! 
Na enige voorbereidingen op de tocht ste
ken we vol hoop de rivier over. We lopen nu 
naar de voet van de bergen door weilanden 
omzoomd door grillige knotwilgen, waar 
we een koppel ezels met een schattig veulen 
en enkele loslopende varkens tegenkomen. 
Gelukkige dieren in vergelijking met hun 
soortgenoten in de bioindustrie! Via een 
herderspad beginnen we de beklimming. 
De helling is grazig en vertoont aanvanke
lijk geen cactusvegetatie. In feite is het een 
beetje zoeken naar een naald in een hooi
berg: Parodia chrysacanthion zou evengoed in 
een oostelijke zijvallei van de Rio Grande 
kunnen voorkomen als op de eigenlijke 
berghellingen. Over de typische habitat van 
de soort zegt de literatuur niets!
De klim is steil en dra zijn we aan een eerste 
rustpauze toe. Tot onze verrassing vinden 
we hier de witbehaarde Austrocylindropuntia 
vestita (SD)Backbg. samen met enkele lobi- 
via’s met dicht kamvormig aanliggende 
bedoorning. De lobivia’s dragen grote roze 
bloemknoppen, die echter vanwege het 
betrokken weer niet open staan. Waar
schijnlijk betreft het hier vormen van Lobi
via densispina Werd. Iets hoger vinden we de 
kleine Austrocylindropuntia verschaffeltii 
(Cels.)Backbg. met helrode bloemen en een 
lobivia met uitgesproken scherpe ribben en 
ook alweer gesloten bloemknoppen, waar
schijnlijk een vorm van Lobivia jajoiana 
Backbg. Austrocylindropuntia verschaffeltii is 
merkwaardig, omdat deze plant aan de top 

van de leden broedknoppen vormt, die 
gemakkelijk afvallen en voor de vegetatieve 
vermeerdering zorgen. Toch blijven deze 
planten zeldzame verschijningen en, als ze 
ergens voorkomen, treden ze nooit massaal 
op. Nog hogerop, tijdens de lunchpauze, 
vinden we andermaal talrijke exemplaren 
van de kleine Lobivia densispina. De plante- 
lichamen zijn volledig door fijne aanlig
gende doorns bedekt.
We beginnen nu te begrijpen dat de aard 
van het terrein snel zal moeten veranderen 
als we Parodia chrysacanthion willen vinden. 
Het is onderhand duidelijk dat hij niet 
voorkomt op de grazig-rotsige berghellin
gen. Op een moment dat naarmate we 
hoger stijgen de moed dieper zakt, bekijk ik 
door de veldkijker een nieuw landschaps
element: enige hoger gelegen rotskloven. 
De rotswanden zijn begroeid met graspol
len, korstmossen en groepen tillandsia’s. 
Tussen deze weelderige begroeiing meen ik

Austrocylindropuntia verschaffeltii. Naast de bloemen zijn 
broedknoppen zichtbaar

197



198

- en mijn hart begint sneller te kloppen - 
goudgele koppen te bespeuren. Buiten 
adem komen we bij de rotskloven aan: de 
parodia’s staan erg mooi tegen de rotswan
den, weg van de zon, op de westwand en 
vaak in en onder graspollen. Een schitte
rende vondst!
De habitat van deze planten is merkwaar
dig. Ze groeien uitsluitend op de steile wes
telijk gerichte rotswanden van deze nauwe, 
hooggelegen (+ 2500 m) kloven, die een 
eigen, enigszins vochtig microklimaat bezit
ten. Ik heb geen enkele plant horizontaal 
zien groeien, maar eerder omgekeerd met 
de kop omlaag, soms in groepen bij elkaar, 
in spleten van rotsen die vaak mooie kleur
schakeringen vertonen door de verschil
lende korstmossen. De planten blijven plat 
bolvormig.
Gelukkig met deze vondst genieten we van 
de omgeving en van het majestueuze uit
zicht over de Quebrada Humahuaca. De 
rivier slingert zich eindeloos door de vallei, 
die zich verliest in het mistige blauw van de 
einder. Waarschijnlijk is er regen op komst. 
Hoger klimmend verdwijnen de rotskloven 
en daarmee ook de parodia’s. Op enkele 
rotsplaten op grazige hellingen vinden we 
nu talrijke minuscule bolcactusjes, waar
schijnlijk Lobivia euanthema Backbg. De 
plantjes staan vol met rode bloemknoppen. 
We vinden ze samen met nog een andere 
soort met een meer aanliggende bedoor- 
ning die we evenwel niet kunnen identifice
ren.
Door het tijdverlies met de auto in Tilcara 
komen we minder hoog dan we hadden 
gewild. Rechtsomkeert dus, want we willen 
voor het duister beneden zijn. Jammer, 
want op grotere hoogte wachten ons wel
licht nog andere planten. Het doel van de 
tocht is evenwel bereikt.

Literatuur
Rausch, W. - Lobivia 85 - Wenen (1985/86)
Weskamp, W. - Die Gattung Lobivia - Kiel (1987)

Van Akenstraat 66,1900 Grimbergen



Lezers vragen
Ton Pullen

Via de ledenadministrateur ontving ik de 
volgende vragen van de heer D. Wassink uit 
Geleen.
Regelmatig gaat er wel een cactus dood. 
Soms vanaf de onderkant, de plant wordt 
week en valt ten slotte om. Soms vanaf de 
bovenkant, de plant lijkt uit te drogen en 
wordt zwart. Wat kan daarvan de oorzaak 
zijn?

Antwoord: Vooropgesteld zij, dat het 
uiterst moeilijk is om van afstand de doods
oorzaak van planten vast te stellen. De 
levensduur van planten is, net als die van 
mensen en dieren, eindig. We nemen aan, 
dat ook een cactus of vetplant van ouder
dom dood kan gaan. Er zal ook per soort 
een groot verschil in levensduur bestaan. 
We weten allemaal, dat er éénjarige en 
tweejarige planten bestaan, die van nature 
een vrij korte levensduur hebben. Onder de 
vetplanten is Sedum caeruleum zo'n éénja
rige.
Ook van meerjarige (‘vaste’) planten, waar
toe de meeste cactussen en vetplanten 
behoren, zal de levensduur beperkt zijn. 
Niet alle soorten kunnen even oud worden. 
Toch is soms wel vast te stellen door welke 
oorzaak een plant is doodgegaan. Aantas
tingen door schimmels en andere micro- 
organismen zorgen ervoor dat veel planten 
vroegtijdig de geest geven.
De vraag is nu hoe en wanneer deze schim
mels een kans krijgen de plant te infecte
ren. Een van de mogelijke oorzaken zou een 
teveel aan vocht op de verkeerde tijd kun
nen zijn. Daar bedoel ik mee dat een 
bepaalde hoeveelheid vocht, toegediend bij 
warm weer in de zomer een totaal ander 
effect kan hebben dan in de winter, wan
neer het koud is.

Schimmelinfecties, die er toe leiden dat een 
plant als het ware van binnenuit verrot, 
gaan vrijwel altijd uit van de wortels. Daar 
is de infectie binnengedrongen. Bescha
digde wortels, bijvoorbeeld door het ver
planten, kunnen de oorzaak zijn. Vandaar 
ook het veel gehoorde advies om bij het ver
potten de wortels met een scherp mes in te 
korten en ze te laten drogen voordat de 
plant opnieuw in de pot wordt gezet. Het 
wortelstelsel kan ook door vretende en zui
gende dieren worden aangetast, zoals wor- 
telluis en aaltjes. Schimmelaantasting kan 
dan als secundaire infectie optreden. 
Soms zien we planten compleet verdrogen. 
Een cactus kan zelfs verdrogen als men hem 
toch regelmatig giet, want de wortels moe
ten het vocht kunnen opnemen. Een plant 
in diepe rust heeft geen wortelharen en kan 
dus geen water opnemen, een plant met 
zieke of dode wortels evenmin. Als men dit 
constateert, moet men eerst alle zieke en 
dode wortels afsnijden, de snijwonden 
afdekken metas of een schimmelwerend 
middel, de plant enige tijd laten drogen en 
hem als stek behandelen of eventueel enten. 
Overigens zij nog opgemerkt, dat schim
mels in humeuze grondmengsels vaak beter 
gedijen dan in minerale grondmengsels. 
Aantastingen door andere micro- 
organismen zijn voor amateurs niet vast te 
stellen. Ook bestrijding ervan valt buiten 
ons bestek.
Ondanks een optimale verzorging zal er 
toch bij elke kweker of liefhebber wel eens 
een plant doodgaan. Dat is een normale 
zaak. Wanneer men met levend materiaal 
omgaat, moet men incalculeren dat er wel 
eens wat verloren gaat. Laat u daardoor 
niet ontmoedigen.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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EBRACTEOLA MONTIS-MELTKEI
EEN MINDER BEKEND VETPLANTJE UIT NAMIBIË

Ton Pullen

Ebracteola montis-meltkei

Foto van de schrijver
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Ebracteola montis-meltkei (Dtr.) Dtr. & 
Schwant. is een leuke vetplant die behoort 
tot de familie der Aizoaceae, vroeger ook wel 
Mesembryanthemaceae of kortweg ‘mesems’ 
genoemd. Taalpuristen spreken overigens 
ook gewoon over middagbloemen. Deze 
plantenfamilie omvat nogal wat interes
sante liefhebbersplanten, denk maar eens 
aan de populaire ‘levende steentjes’. 
Ebracteola vormt vanuit een verdikte wor
telstok kleine halfstruikjes met aan de 
onderzijde verhoutende, vertakkende en 
zodoende zodevormende stammetjes, die 
langgerekte, op doorsnede enigszins ronde 
tot driekantige, groene blaadjes dragen. De 
roze, kortgesteelde, eindstandige bloemen 
verschijnen in de nazomer. Ze hebben een 
doorsnee van ongeveer 15 mm.

periode mag men ze spaarzaam gieten, 
waarbij een zeer doorlatend grondmengsel 
ervoor zorgt dat overtollig water snel wordt 
afgevoerd. In de overige maanden moeten 
de plantjes geheel droog worden gehouden. 
De planten hebben ’s zomers en ’s winters 
veel licht nodig. Een overwinteringstempe- 
ratuur van ongeveer 10°C is voldoende.
Het zaaien van deze soort uit Namibië geeft 
geen onoverkomelijke problemen.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

De plantjes hebben hun voornaamste 
groeitijd tussen juni en oktober. In deze



GLANDULICACTUS EN
ANCISTROCACTUS EXIT?
NAAMSVERANDERINGEN DOOR HET IOS

Het lijkt wel zwarte kunst, hele geslach

ten en soorten verdwijnen in het niet. 

Sommige voorgoed, andere duiken op 

onverwachte plekken in vermomming 

met een andere naam weer op.

Vorig jaar al had ik het plan opgevat om 
een artikel te schrijven over glandulicactus- 
sen, maar dat plan kan geschrapt worden 
omdat deze planten in feite niet meer 
bestaan. Natuurlijk groeien glandulicactus- 
sen nog in verschillende verzamelingen en 
hebben ze in april en mei weer gebloeid 
met hun bruinrood gestreepte bloemen. 
Het IOS heeft echter gemeend dat planten 
van dit geslacht geen recht meer hebben op 
een eigen status aparte. Ze worden onder
gebracht in het grote geslacht Sclerocactus. 
Dit geldt ook voor Ancistrocactus en Echino- 
mastus. Sclerocactus wordt nu een grote ver
gaarbak voor de oude bekende 
sclerocactussen (van vóór de beschrijving 
van Hochstatter 1993), Glandulicactus, Ancis
trocactus, Echinomastus, Toumeya papyra- 
cantha en Coloradoa mesae-verdae. Een groot 
deel van de haakdoornige geslachten in 
Noord Amerika is daarmee samengevoegd. 
Daarnaast is er een tweede grote groep, de

Jan Jaap de Morree

pediocactussen, waar ik het nu niet over wil 
hebben.
Een bekend gegeven is dat genoemde plan
ten alle nogal moeilijk te kweken zijn, maar 
daar komt nu nog bij dat de naamsverande
ring moeilijk te verteren is. Tegengas wordt 
dan ook onmiddellijk gegeven door Hoch
statter in Succulenta (1993). Net nu hij een 
grondig onderzoek pleegt naar de samen
stelling van het geslacht Sclerocactus, wor
den zijn bevindingen overruled door het 
IOS. De tijd zal leren hoe dit zich ontwik
kelt. Mocht het zo zijn dat de namen naar 
de IOS-norm worden gehandhaafd, dan 
kunt u zich in dat geval verheugen op het 
bezit van een paar sclerocactussen wanneer 
u tot nu toe een glanduli- of een ancistro
cactus in uw verzameling had.

Het zaaien van glandulicactussen en ancis- 
trocactussen is eenvoudiger dan de lastig te 
kiemen sclerocactussen. Wel zijn ze gedu
rende hun soms te korte leven gevoelig voor 
veel vocht. In het begin entte ik de jonge 
zaailingen voor de veiligheid op Eriocereus 
jusbertii of op Pereskiopsis. Op Pereskiopsis 
worden ze al snel topzwaar en de onder
stam bezwijkt. Dit gaf bij mij het probleem 
dat doordat bijvoorbeeld glandulicactussen 
erg over het topgedeelte van de 
pereskiopsis-stam groeiden, het verbin
dingspunt diep in de ent zat vergroeid. Bij 
het verwijderen en bewortelen van de plant 
geeft dit problemen. Het is opmerkelijk hoe 
Glandulicactus uncinatus ver. wrightii een jaar 
lang aan één van zijn zware haakdoorns 
aan de rand van een plank bengelde in
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afwachting van beworteling. Hij had meer 
weg van een tillandsia. Wat schetst mijn ver
bazing dat er op die plaats in de nawinter 
bloemen ontstonden, waarna de plant als
nog in het voorjaar overging tot vorming 
van wortels. Alle planten staan op dit 
moment op eigen wortel. Eén Ancistrocactus 
brevihamatus is in de winter afgerot, maar 
na en snelle ingreep met een mes had deze 
plant na zes weken alweer een goede wortel
stelsel. De bloemen zijn merkwaardig don
kerbruin, bruinrood of roze met een 
lichtere rand en de moeite waard in het 
vroege voorjaar. Na bevruchting vormen 
zich vrij grote bessen. Mag het dan zo zijn 
dat de geslachtsnamen eventueel tot het 
verleden behoren, mijn nieuwe sclerocac- 
tussen zal ik met plezier verder kweken.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

Literatuur
Hunt, D. ct al. - CITES Cactaceae checklist - 
Royal Botanie Garden, Kew (1991) 
Hochstatter, F. - Succulenta 72:137-140 (1993)

Lezers vragen
Ruurd van Donkelaar

Mevrouw J. Smit-Reesink uit Bennekom 
stelde een aantal vragen over hoya’s. 
Mijn Hoya keysii,jaren geleden als stek 
gekocht van een Amerikaanse kwekerij, 
heeft nog nooit gebloeid. De plant staat in 
de kamer voor een raam op het oosten en 
ziet er gezond uit. Ik leid de groeipunten 
omhoog, maar bloeien ho maar! Ook H. ker- 
rii, afkomstig van dezelfde kweker, bloeit 
niet. Eén exemplaar staat op het westen, 
één exemplaar op het oosten, in de huiska
mer. Wat doe ik verkeerd?

Antwoord: Hoya keysii is een vorm van H. 
australis, afkomstig uit de droge bossen van 
Noord-Australië. De soort is sterk succulent 
en vraagt een zonnige standplaats. In de 
winter dient hij vrij droog gehouden te 
worden.
Hij staal niet bekend als een slechte bloeier. 
In voorjaar en zomer produceert hij aan de 
lange, nieuwe takken pedicelli (bloem- 
steeltjes), die daarna diverse keren, soms 
jaren achtereen, bloemen voortbrengen. 
Veel licht en een korte winterrust is een 
goede basis voor de bloei, daarnaast wat 
bijmesten met een stikstofarme succulen
tenmeststof.
Hetzelfde geldt voor H. kerrii uit Thailand. 
Deze plant bloeit goed, maar moet een 
behoorlijke afmeting hebben. Een enkele 
flinke tak lang laten doorgroeien op een 
lichte plaats moet bloei tot gevolg hebben. 
Vrij droog houden geeft een mooie, dikbla- 
dige groei.
Wat exact de beste manier is om hoya’s in 
bloei krijgen, weet ik niet. Ik heb er veel die 
ook niet willen bloeien. Veel licht is belang
rijk. Ik licht nu in de winter enkele uren bij 
en dat geeft bij sommige resultaat. Op 
varenwortel gebonden bloeien de planten 
beter dan in rijkere potgrond. Hangende of 
horizontaal groeiende takken bloeien beter 
dan verticale, sterk groeiende klimscheu- 
ten. Een algemeen geldig recept heb ik nog 
niet gevonden.

Laantje 1.4251 EL Werkendam



ANACAMPSEROS ALSTONII
Theo Heijnsdijk

Iedere liefhebber heeft waarschijnlijk 

wel planten in zijn verzameling waarvan 

hij niet eens meer weet hoe hij eraan 

komt. Van sommige andere planten weet 

hij tot in de details te vertellen hoe en 

wanneer die in zijn bezit zijn gekomen.

Hier volgt het verhaal van een Anacamp- 

seros alstonii.

Als het bestuur van onze afdeling (Nijme
gen) in december bij elkaar komt om een 
nieuw programma voor het komende jaar 
te bedenken, zijn er veel factoren waar reke
ning mee moet worden gehouden. Te veel, 
zo bleek weer eens in 1988. De externe 
excursie zou met een bus naar twee kweke
rijen in Duitsland gaan. Helaas bleek de 
vastgestelde zaterdag nou precies de zater
dag te zijn waarop de finale van het EK 
voetbal werd gespeeld. Bovendien draaide 
het erop uit dat die finale uitgerekend tus
sen Nederland en Duitsland zou zijn. Het 
gevolg was dat sommigen op het laatste 
moment afzegden en van degenen die toch 
meegingen, drong een aantal erop aan dat 
we toch vooral om half vijf terug zouden 
zijn. De busmaatschappij was ons dankbaar 
dat ze ons nu met een kleiner busje op weg 
konden sturen. Zodoende konden ze alle 

grote bussen naar het voetbal sturen. Dit 
had wel tot gevolg dat alle ‘echte’ chauffeurs 
op die grote bussen zaten. Onze chauffeur 
was eigenlijk een monteur, die normaal 
waarschijnlijk alleen maar in de garage op 
en neer rijdt. Dit bleek ons overigens pas 
toen het ritje van normaal gesproken vijf 
minuten vanaf het vertrekpunt de Wedren 
naar station Dukenburg, waar ook wat 
mensen moesten worden opgepikt, meer 
op een sight-seeingtour door Nijmegen 
leek. Daarna had onze chauffeur/monteur 
nog moeite om de juiste snelweg te vinden, 
maar daarna schoot het toch behoorlijk op.

Bloemknop
Al met al was het toch later geworden dan 
de bedoeling was en ik had bij de eerste 
kwekerij, gespecialiseerd in caudiciforme 
planten, nog lang alles niet gezien toen de 
eersten al weer ongeduldig bij de uitgang 
stonden te wachten om door te gaan. Toen 
ik me naar de kassa spoedde, wees een 
medelid me op wat miezerige sprietjes in 
een potje en zei dat dat toch zulke leuke 
dingen waren, maar helaas nogal moeilijk. 
Omdat dit lid in onze afdeling doorgaat als 
‘deskundige’ op vetplantengebied, nam ik 
zijn opmerking serieus en besloot ik zo’n 
plantje mee te nemen. Het bijbehorende 
etiket droeg de naam Anacampseros alstonii. 
Zonder me verder te verdiepen in het hoe 
en wat van dit plantje zette ik het tussen een 
aantal andere planten voor het raam van de 
slaapkamer op het zuidwesten en besteedde 
er weinig aandacht aan. Twee jaar later ont
dekte ik een grote bloemknop en omdat ik 
inmiddels meer over het geslacht Anacamp- 
seros wist, besloot ik het plantje tussen mijn 
cactussen in de volle zon te zetten. Toen de 
knop zich enkele dagen later opende.
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begreep ik het enthousiasme van mijn 
medelid volledig. Bovenop een van de luci
ferdunne, witgeschubde stengeltjes had 
zich een simpele maar wonderschone 
bloem ontvouwen. Boven de vijf breed uit
staande, teer wit doorschijnende bloem
blaadjes stak een flink aantal even tere 
meeldraden uit, waarop de naar verhou
ding grote gele helmknoppen vervaarlijk 
balanceerden. Hierboven uit torende nog 
de witte, enigszins behaarde stamper.

Dat ik niet de enige ben die onder de 
indruk is van dit plantje, blijkt wel uit een 
artikel uit 1979 uit een serie over Anacamp
seros van Jaap Mieras. Hierin stelt hij vast 
dat onze oud-voorzitter, A.F.H. Buining, 
een echte cactusman, ontelbare artikelen 
over cactussen heeft geschreven, maar 
slechts één artikel heeft gewijd aan een vet
plant, Anacampseros alstonii.

Liefde
Het geslacht Anacampseros behoort tot de 
familie van de posteleinachtigen, de Portu- 
lacaceae, waartoe behalve natuurlijk de pos
telein ook het tegenwoordig zo in de mode 
rakende geslacht Lewisia behoort. Ook het 
bekende ‘spekboompje’ Portulacaria afra 
hoort tot de familie.
Er zijn zo’n 60 soorten Anacampseros 
bekend, allemaal succulent. Op een enkele 
uitzondering na groeien ze allemaal in zui
delijk Afrika. Sommige soorten gelden bij 
de Zuidafrikaanse negers als een soort talis
man waarvan wordt verwacht dat hij een 
verloren liefde terug brengt. Deze ‘eigen
schap’ was in de eerste eeuw n.Chr. al 
bekend bij de Grieken en de Romeinen die 
deze planten tot de magische kruiden 
rekenden. Hieraan dankt het geslacht ook 
de botanische naam van Linnaeus, die is 
samengesteld uit de Griekse woorden ana- 
kamptein (terugbrengen) en eros (liefde). In 
de jaren dertig kreeg men het woord

Anacampseros alstonii Foto van de schrijver

liefde kennelijk wat moeilijker uit de pen 
want in het Verkade-album vinden we de 
vertaling ‘vredekruid’ en in een boek van 
G.D.D. Duursma is het ‘verzoeningskruid’.

Het geslacht bestaat uit kleine tot zeer 
kleine halfstruikjes met een meer of minder 
dikke, soms vertakte stam. Deze is bedekt 
met vlezige bladeren en perkamentachtige 
schubvormige of in haren verdeelde neven
bladeren. De bloemen hebben twee kelkbla
den en vijf kroonbladen. Veel soorten zijn 
cleistogaam, dat wil zeggen dat de bloemen 
zonder open te gaan zichzelf kunnen 
bevruchten. De fijne zaden worden door
gaans door de wind verspreid.
De soorten zijn verdeeld in vier groepen 
(ondergeslachten of secties), twee grote en 
twee kleine die allebei maar uit één soort 
bestaan. De grootste sectie (ruim 30 soor
ten) is de sectie Anacampseros (ook wel Tele- 
phiastrum) met dikke vlezige bladeren en



meestal eindstandige bloemtrosjes. Hiertoe 
behoort de bekende A. rufescens, het blo
zend liefdesroosje.

A. alstonii behoort tot de andere grote sec
tie, de sectie Avonia (ruim 20 soorten). De 
planten uit deze groep hebben alle zeer 
kleine blaadjes die geheel of gedeeltelijk 
schuil gaan onder de zilverwitte perka
mentachtige nevenbladeren. De bloemen 
zijn eindstandig en meestal alleenstaand. 
A. alstonii vormt een dikke penwortel die 
aan de bovenkant is afgeplat en daar tot 
6 cm doorsnede wordt. Hieruit groeien de 
tot 500 stengeltjes die slechts 2 mm dik zijn 
en enkele centimeters lang worden. De zeer 
kleine blaadjes liggen in vijf rechte rijen 
langs de stengel, maar ze worden geheel 
overdekt door de driehoekige schubbige 
nevenblaadjes (2 mm lang en 1 mm breed). 
Aan het eind van een volledig uitgegroeide 
stengeltjes kan zich de kegelvormige bloem
knop ontwikkelen. Deze is in verhouding 
tot het stengeltje vrij groot. Alleen op zeer 
zonnige, hete middagen opent de tot 3 cm 
brede bloem zich gedurende enkele uren en 
het is dus zaak op het juiste moment aanwe
zig te zijn als je een bloeiende plant wilt 
fotograferen. Het aantal meeldraden 
(60-80) is het grootste van het hele geslacht. 
Een bijzonderheid die in het geslacht meer 
voorkomt, is dat de bloemen enigszins met 
de zon mee draaien.
De plant is genoemd naar Alston, die de 
plant in 1899 in Namaqualand (Zuid- 
Afrika) bij de plaats Hondeklipbaai vond. 
Schönland beschreef de plant vier jaar 
later. Sinsdien zijn er nog meer vindplaat
sen ontdekt.

In cultuur
Dit jaar (1992) heeft de plant ook zaad 
gevormd. Dit weerspreekt Mieras, die ervan 
overtuigd is dat de plant niet spontaan zaad 
produceert. Ik ontdekte het pas toen het 

eruit viel, grotendeels tussen de grove lava 
(korrelgrootte 4 a 5 mm) waar de plant in 
staat. Hiervan heb ik geen kiemplantjes 
kunnen ontdekken. Enkele zaden die op de 
onderliggende bevloeiingsmat vielen, zijn 
wel ontkiemd, ongetwijfeld dank zij de 
grotere vochtigheid tussen de potten. 
In de cultuur moeten we bedenken dat de 
plant uit een heet en droog gebied komt en 
dus uiterst langzaam groeit. Hij heeft een 
zanderig grondmengsel nodig, maar kan 
ook op lava worden gekweekt, ’s Zomers 
moet matig water worden gegeven en ’s 
winters moet de plant droog worden 
gehouden. Het verdient aanbeveling een 
deel van de penwortel bovengronds te hou
den. Hoewel in de boeken 15 °C als mini
mum wintertemperatuur wordt 
aanbevolen, doet hij het bij mij onder de 
10 °C. Naar mijn idee is de plant beslist 
niet moeilijk, maar is het kweken slechts 
een kwestie van geduld.

Maasdijk 11, 6629 KD Appeltern
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BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE (3)
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Rupsen
In het Engels caterpillars genoemd, Raupen 
in het Duits. Bij ons weten is er geen 
inheemse vlinder te vinden die het in haar 
hoofd haalt om haar eitjes op een cactus of 
vetplant af te zetten. Toch kan het gebeuren 
dat een vlinder die in de kas terecht is geko
men en de terugweg naar buiten niet kan 
vinden in barensnood de eitjes toch maar 
ergens deponeert. De gevolgen kunnen zeer 
onaangenaam zijn, want alle rupsen zijn 
enorm vraatzuchtig. Een heel zaaisel kan in 
korte tijd te gronde worden gericht. De 
beste manier om ze te bestrijden, is er voor 
te zorgen dat er geen vlinders in de kas 
komen door gebruik te maken van horren. 
Als we ergens vraatplekken ontdekken, 
kunnen we de rupsen het beste onmiddel
lijk met de hand weghalen. Speur nog wel 
de omgeving dagelijks af, want kleine 
rupsjes zie je nogal gemakkelijk over het 
hoofd.

Spuugbeestjes
Schuimcicaden, spuugluizen, verschillende 
soorten. In het Duits Zirpen, Zikaden, in 
het Engels: cuckoo spits, frog hoppers. Ze 
worden wel eens op sommige vetplanten 
aangetroffen. De meest voorkomende 
soort, Philaenus spumarius, is een 5 tot 6 mm 
groot, bruinig insekt dat zich onderscheidt 
door twee lichte strepen op de geelbruine 
vleugels. Ze zuigen bij voorkeur de sappen 
op van allerlei grassoorten en kruiden. We 
worden de beestjes meestal gewaar door 
eigenaardige op spuug lijkende schuimvor- 
mingen aan de planten, in de volksmond 
‘koekoeksspog’ genoemd (de ‘spuug’ ver
schijnt in het voorjaar als de koekoek net 
terug is, zodat men dacht met een soort 

koekoeksbraaksel te doen te hebben).
De schuimvlokken worden niet door de vol
wassen beestjes gevormd, maar door de 
bleekgroene larven. Deze zuigen zich in een 
plantedeel vast en voeden zich met het sap. 
De uitwerpselen worden met een wasach
tige afscheiding uit het achterlijf vermengd, 
zodat een zeepachtige substantie ontstaat 
die met lucht wordt volgepompt en waar
door de larve binnen korte tijd door 
schuim is omhuld. Dit schuim beschermt de 
larve tegen uitdroging en roofzuchtige 
insekten (mieren).

Bestrijding
De luis zelf verplaatst zich bij onraad zeer 
snel door ver weg te springen, zodat hij niet 
gemakkelijk is te vangen. Insekticiden zoals 
malathion (Aglukon tegen luizen) en 
Undeen vloeibaar of AA-fleur vloeibaar 
zullen hem ook wel doden. De larfjes in het 
schuim spuiten we (buiten de kas) weg met 
een krachtige waterstraal uit de plante- 
spuit.

Slakken
In het Engels heten naaktslakken slugs en 
huisjesslakken heten snails; Duits: Snecken. 
Eveneens grote vreters die vraatplekken 
veroorzaken die veel lijken op die van rup
sen en pissebedden. Meestal hebben we te 
doen met naaktslakken (zonder huisje). Dat 
het om slakken gaat, zien we onmiddellijk 
aan de slijmsporen die ze achterlaten. Het 
zal echter niet altijd meevallen om de die
ren op te sporen. Ook hier hebben we te 
doen met nachtdieren, dus als we ’s avonds 
gaan kijken, kunnen we ze vaak wel vinden 
en wegvangen.
Een bekend huismiddeltje is het plaatsen



van een schoteltje bier, waar de slakken zich 
aan bezatten om vervolgens jammerlijk te 
verdrinken.
Ook zijn er speciale slakkenkorrels (Slak
kendood) die we tussen de potten strooien. 
Houd de korrels vooral buiten het bereik 
van kinderen. Na enkele dagen moeten ze 
wel worden verwijderd, aangezien het dra- 
germateriaal schimmelvorming bevordert.

Trips
Er zijn veel soorten. Blasenfuss of Thrips in 
het Duits en thunderbugs of thrips in het 
Engels. We kennen ze allemaal als onweers- 
of donderbeestjes. Ze zijn heel klein, lang
werpig, iets meer dan 1 mm lang, meestal 
donkerbruin of zwart, met vier fijne van 
franje voorziene vleugeltjes en zes korte 
pootjes. De Duitse naam danken ze aan de 
kleine blaasjes die zich aan de uiteinden 
van de poten bevinden en die dienst doen 
als zuignapjes.
De diertjes maken met hun scherpe mond- 
delen wondjes in de opperhuid van de 
planten om daar sappen uit op te zuigen. In 
het beschadigde weefsel dringt dan lucht 
binnen, waardoor de voor trips zo kenmer
kende zilverachtige stipjes op de planten 
ontstaan. Bij een sterke aantasting krijgt de 
hele plant een vale, zilvergrijsachtige tint. 
De volwassen wijfjes van de meeste soorten 
maken met hun legboor een insnijding in 
het weefsel waarin de eitjes worden gelegd. 
De larven die na ongeveer 10 dagen uitko
men zijn geel of roodachtig geel en missen 
nog de vleugels. Na een aantal vervellingen 
verpoppen de larven zich en dan is er weer 
een volwassen generatie. De gehele ontwik
keling duurt ongeveer een maand.
In ons land zijn er twee soorten die zeer 
schadelijk zijn voor onze planten, namelijk 
Heliothrips haemorrhoidales. donkerbruin met 
geelachtig rood uiteinde van het achterlijf 
en Parthenothrips dracaenae, donkerbruin 
met opvallende dwarsbanden.

Bij cactussen zijn het vooral de spintgevoe- 
lige geslachten als Chamaecereus, Echinoce- 
reus, Rebutia, Echinopsis en Lobivia die nogal 
eens van trips (voornamelijk in de schedel) 
hebben te lijden.

Bestrijding
Nergens in de literatuur wordt over huis
middeltjes gerept. Bij een zware aantasting 
zit er dus weinig anders op dan het gebruik 
van een insekticide. Natuurlijk nemen we 
een relatief minder giftig middel als mala- 
thion (bijvoorbeeld in Aglukon tegen luis) 
of LTndeen vloeibaar of AA-fleur vloeibaar. 
Bij een lichte aantasting volstaat wellicht 
het regelmatig afspoelen onder de douche 
of iets dergelijks. Evenals spint houdt trips 
van een droge atmosfeer, dus een vol
doende hoge luchtvochtigheid werkt pre
ventief.

Wantsen
Heteroptera. Deze insekten met een grootte 
van 4-15 mm, al naar gelang de soort, beho
ren tot de halfvleugeligen, evenals trips en 
bladluis. Ze hebben ook zuigorganen waar
mee ze plantesappen wegzuigen. Door het 
uitzuigen ontstaan droge plekken. Op deze 
plaatsen legt het vrouwtje haar eieren.
Daardoor kan rotting ontstaan, terwijl de 
verwondingen de weg vrijmaken vooi' 
schimmels.

Bestrijding
Contactvergiften zoals genoemd onder 
trips.

Wittevlieg
Trialeurodes vaporariorum. Whitefly in het 
Engels en Weisse Fliege of Mottenschildlaus 
in het Duits. Wittevlieg vinden we nogal 
eens bij bebladerde euphorbias en andere 
bladdragende planten, bijvoorbeeld 
pelargoniums, pereskia’s, crassula’s en sene- 
cio’s. Het is een klein (1,5 mm) op een motje
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gelijkend insekt dat er uit ziet alsof het met 
wit stof is bepoederd. Meestal zitten ze bij 
aangetaste planten in grote aantallen op de 
onderkant van de bladeren. Als we aan zo’n 
plant schudden, vliegen ze massaal op om 
even later weer neer te strijken. Zowel de 
(vliegjes) zelf als de larven, die zich lager op 
de plant bevinden, onttrekken voedsel aan 
de plant. Vooral de larven scheiden daarbij 
veel honingdauw af (zie ook bladluis). Hier
door worden de planten kleverig.
Doordat ze de huidmondjes afsluiten treedt 
later verstikking en dus ernstige groeibe- 
lemmering op. Bovendien nestelen zich op 
de honingdauw allerlei schimmelsoorten, 
die op den duur de plant eveneens kunnen 
aantasten.

Bestrijding
Door hun grote mobiliteit is bestrijding 
nogal lastig. Ook hier zullen we snel 
geneigd zijn naar een insekticide te grijpen 
(zie trips). In de glastuinbouw wordt tegen
woordig veel gebruik gemaakt van biologi
sche bestrijding met behulp van een klein 
sluipwespje (Encarsiaformosa, 0,6 mm 
groot). Dit diertje lijkt met zijn zwarte kop 
en borststuk en gelig achterlijf wel op een 
klein vliegje. De volwassen wijfjes leggen 
een ei in de larve van de wittevlieg. Daar
door wordt de larve na een dag of tien 
zwart, zodat duidelijk is te zien dat de larve 
is geparasiteerd. De ontwikkeling van eitje 
tot sluipwesp duurt 25 dagen (bij 20 °C). De 
sluipwesp zelf voedt zich ook met jonge lar
ven van de wittevlieg. De sluipwespen wor
den in het popstadium op kartonnen 
kaartjes geleverd (zie onder spint).
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DE ZUURGRAAD BIJ HET KWEKEN
OP LAVA

Naar aanleiding van wat in de rubriek 

Lezers Vragen over kweken op lava is 

besproken, geven we hier enkele aanvul

lende tips met betrekking tot de zuur

graad van het substraat.

Waarom aanzuren?
In de afgelopen jaren heb ik altijd direct na 
aanschaf van de lava de zuurgraad gemeten 
en hierbij pH-waarden gevonden tussen 8,8 
en 9,1! Deze hoge waarde maakt een 
gezonde plantengroei onmogelijk. Voor 
optimale groei moet de lava worden geneu
traliseerd, dus ongeveer op pH 7,0 worden 
gebracht. Voor succulenten is zelfs een licht 
zuur milieu (pH 6,0 tot 6,5) nog geschikter.

Werkwijze
Het aanzuren gebeurt met water dat op een 
pH van ongeveer 3,0 is gebracht. Dit kan 
met de volgende methoden.

- Met salpeterzuur
Voeg 10 ml geconcentreerd salpeterzuur 
toe aan ongeveer 100 1 water. Laat de lava 
hier 24 uur in staan. De zuurgraad zal dan 
ongeveer goed zijn. Er zou nu met water 
moeten worden nagespoeld, maar ik heb

André van Zuijlen

hier geen goede ervaringen mee. Lava 
gedraagt zich dan echt als een inert sub
straat en het zuur wordt er grotendeels 
weer uitgespoeld, zodat de zuurgraad toch 
weer hoog wordt. Dus niet naspoelen!

- Met superfosfaat
Weeg 300 g Ca(H2PO4)2 (superfosfaat) af, 
doe dit in een (niet kapotte) nylonkous en 
hang deze in een emmer met 10 1 water. Na 
enkele dagen is een zure oplossing verkre
gen (pH + 3,5). De hoeveelheid die hiervan 
aan de lava moet worden toegevoegd, hangt 
af van de zuurgraad van de lava. Bij pH 9,1 
had ik per 10 1 lava 11 van deze oplossing 
nodig om de lava te neutraliseren. Dit is 
veel meer dan in de oorspronkelijke hand
leiding van Wortel werd aangegeven. Dus 
altijd meten!

Meten van de pH van de lava
Neem een kleine hoeveelheid lava en doe 
hier een gelijke hoeveelheid water bij (liefst 
gedestilleerd). Schud dit intensief en meet 
de zuurgraad (pH) van het water.
De meting gaat het nauwkeurigst met een 
pH-meter, maar als deze niet ter beschik
king staat, voldoen pH-papiertjes ook goed. 
Deze zijn waarschijnlijk wel in een naburige 
apotheek te krijgen en moeten een meetbe- 
reik hebben van pH 6-9. Heel nauwkeurig 
hoeft de meting niet te zijn, het is voldoende 
om vast te stellen hoeveel zuur nodig is om 
de lava ongeveer te neutraliseren.
Indien men vervolgens de juiste voedings
stoffen gebruikt, hoeft men de zuurgraad 
verder niet te bewaken. Het is echter ver
standig om ook de zuurgraad van het giet- 
water te controleren. Als deze veel hoger is
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dan neutraal (pH 7), kan men het water 
beter licht aanzuren tot ongeveer pH 6. 
Gebruik hiervoor salpeterzuur of fosfor- 
zuur en geen citroenzuur.

Welke voeding gebruiken we?
De ideale cactusvoeding bevat weinig stik
stof en dit geldt ook voor de voeding bij 
kweken op lava. Een in de praktijk geschikt 
gebleken mengverhouding van de bestand
delen is
600 g kalksalpeter
400 g Nutriflora-t
4 g ijzerchelaat
Deze componenten zijn in principe bij elke 
Boerenbond te koop, maar moeten in grote 
hoeveelheden worden afgenomen.
Men kan deze voeding op twee manieren 
gebruiken. Men kan een geconcentreerde 
oplossing maken door 200 g van het boven
vermelde mengsel op te lossen in 10 1 water. 
Deze oplossing wordt dan één keer per vier 
watergiften gebruikt. In de regel zullen de 
planten hierdoor snel groeien.
Ook kan men een meer verdunde oplossing 
maken door 2,5 gram van het mengsel in 
10 1 water op te lossen. Deze oplossing 
wordt bij iedere watergift gebruikt. Het is 
wat bewerkelijker, maar de planten groeien 
wat langzamer en blijven er natuurlijker 
uitzien.
De voedingsoplossing is niet houdbaar, dus 
moet er niet meer worden gemaakt dan 
nodig is. Apart aangemaakt oplossingen 
van Nutriflora en kalksalpeter kunnen in 
het donker worden bewaard. Deze worden 
dan pas vlak voor gebruik samengevoegd.

Verpotten
Vaak wordt gedacht dat planten op lava 
minder vaak hoeven te worden verpot. Dat 
is echter niet waar. Ook in lava worden de 
voedingsstoffen gebruikt en worden afval
stoffen geproduceerd. Verder sterven ook 
hier wortels af. Uiteindelijk zal de lava dus 

vervuilen en dient te worden vervangen. In 
de regel is om de tweejaar verpotten vol
doende. Als dit in de rustperiode gebeurt, 
zal blijken hoe eenvoudig het verpotten van 
in lava gekweekte planten is. Dit is een van 
de voordelen van het kweken op lava.

Hoefstraat 9, 5345 AM Oss

De bestanddelen van de beschreven voedingsop
lossing is meestal alleen in grote hoeveelheden te 
koop. Succulenta-leden kunnen kleine porties 
aanschaffen bij dhr. J. Vrenken, Elandstraat 1, 
Volkel, tel. 04132-72917.



Tijdschriften
Ton Pullen

Kakteen und andere Sukkulenten (1992)
Nr. 1. Het eerste nummer van deze 43ste jaargang 
wordt gesierd met een kleurplaat van Delosperma 
tradescantioides. Kleiner besteedt aandacht aan de 
planten uit dit geslacht. Mihatsch ontdekte een 
nieuwe groeiplaats van Mammillaria perezdelaro- 
sae. Schatzle filosofeert over ribbenvorming en 
cristaatvorming bij astrophytums. in het bijzon
der A. capricorne en A. coahuilense. Horich was in 
Costa Rica op zoek naar Hylocereus monacanthus 
en bericht over zijn ervaringen.
Dornberger verhaalt van zijn vondst van een 
roodbloeiende Ariocarpus trigonus. Priessnitz 
besteedt een pagina aan de 80ste verjaardag van 
mammillaria-kenner Werner Reppenhagen. 
Hoffmann houdt een pleidooi voor een nieuwe 
ethiek voor de cactusliefhebber. Abraham en 
Bueneker geven de nieuwbeschrijving van Noto
cactus megapotamicus var. multicolorispinus. Gymno- 
calycium vatteri, Notocactus rauschii, Rebutia 
padcayensis en Stenocereus stellatus worden deze 
maand aan de cactuscartotheek toegevoegd.
Nr.2. Op de titelpagina van dit nummer is Lobivia 
haematantha var. rebutioides afgebeeld. Braun en 
Esteves Pereira plaatsen kritische kanttekeningen 
bij de nieuwbeschrijving van Pilosocereus braunii. 
Heyer schenkt aandacht aan het probleem dat 
door het bestaan van bepaalde werkgroepen het 
centrale verenigingsorgaan verstoken blijft van 
artikelen over de planten die het onderwerp van 
die werkgroepen zijn. Horich was op typevind- 
plaats van Werckleocereus tonduzii in Costa Rica 
en bericht over zijn ervaringen. Over Lithops her- 
rei en L. geyeri handelt een bijdrage van Heine, 
die tot de conclusie komt dat L. geyeri als syno
niem van L. herrei moet worden opgevat. 
Rhipsalis lumbricoides wordt in woord en beeld 
voorgesteld door Schade. Schönfelder beschrijft 
zijn (goede) ervaringen met het ‘plantverster- 
kingsmiddel’ Silpan.
In de cactuscartotheek deze maand Carnegiea 
gigantea en Pinguicula esseriana.
Nr.3. Op de voorplaat deze keer Astrophytum 
capricorne, terwijl Hoock het voorkomen van var. 
aureum in de Siërra Paila bespreekt. Astrophy
tums krijgen relatief veel aandacht in ons Duitse 
zustertijdschrift.
Regnat begint een serie artikelen over de Ameri
kaanse Crassulaceae. In de eerste aflevering komen 
vooral echeveria’s aan bod.
UUrich brengt kritische kanttekeningen bij drie 
agaven-taxa (A. calderonii, A. parvidentata en A. 
compacta) uit El Salvador. Epiphyllum laui, uit de 

Mexicaanse deelstaat Chiapas, vormt het onder
werp van een bijdrage van Lieske.
Deze maand in de cactuscartotheek: Copiapoa 
humilis, Discocactus lindaianus, Echinocereus scheeri 
var. koehresianus en Agave marmorata.
Nr.4. Faucaria tigrina staat op de omslag van deze 
aflevering. Gröner wijdt een artikel aan fauca- 
ria’s. Wittner brengt Mammillaria carretii in 
woord en beeld voor het voetlicht. Braun en 
Esteves zijn toe aan het tweede deel van hun 
opmerkingen bij de nieuwbeschrijving van Pilo
socereus braunii. Echinocereus scheeri var. gentryi 
wordt besproken en afgebeeld door Föger. 
Abraham beschrijft zijn waarnemingen aan Frai- 
lea pullispina.
Barthlott en Stützel besteden een pagina aan de 
nagedachtenis van Willy Cullman. Kommoss 
bericht over zijn geslaagde poging om Echinoce
reus hancockii in bloei te krijgen. Schneider 
bericht over zijn methode van zaaien. Effinger 
geeft foto's van een boomvormige Pereskia grandi- 
folia.
Regnat is toe aan deel 1b van zijn verhaal over de 
Noordamerikaanse Crassulaceae. De anatomie 
van bloem en bloeiwijze van Echeveria komt aan 
de orde. Echinocactus grusonii op de natuurlijke 
standplaats werd gefotografeerd en wordt kort 
besproken door Muller. Lobivia nigricans wordt 
besproken door Wittau en Winkler.
Deze maand in de cactuscartotheek Notocactus 
arachnitis en Aeonium tabuliforme.
Nr.5. Oroya neoperuviana siert de omslag van dit 
nummer. Haugg wijdt een artikel aan dit 
geslacht. Heyer stelt Mammillaria napina in woord 
en beeld voor. Semenov wijdt een bijdrage aan de 
geslachten Rhipsalis en Pfeiffera en hun onder
linge samenhang. Haas brengt de nieuwbeschrij
ving van Thelocactus rinconensis var. freudenbergeri. 
Wohlschlager en Holzeis waren op de stand
plaats van Mammillaria bombycina en berichten 
over hun ervaringen. Regnat houdt zich in de 
tweede aflevering van een serie over de Ameri
kaanse Crassulaceae onledig met Dudleya.
In de cactuscartotheek: Frailea phaeodisca, Tacinga 
en Agave parrasana.
Nr.6. De Deutsche Kakteen-Gesellschaft bestaat
100 jaar, en dat wil ze weten ook, getuige de voor
plaat van dit nummer. Arnold wijdt een artikel 
aan dit jubileum. Over de succulentenverzame
ling van de botanische tuin van Berlijn-Dahlem 211 
handelt een groot artikel van Leuenberger. Grö
ner schrijft een bijdrage over de resultaten van 
een werkgroep die zich bezig houdt met 
echinopsis-hybriden.
Regnat behandelt in deel 3 van zijn relaas over de 
Noordamerikaanse Crassulaceae het geslacht 
Graptopetalum. Tephrocactus molinensis op de
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natuurlijke groeiplaats wordt door Gilmer voor 
het voetlicht gehaald. Diavatis stelt Stapelia schin- 
zii var. angolensis in woord en beeld voor. Over 
een bezoek aan de Canarische eilanden handelt 
een bijdrage van Gonda. Bachthaler stelt Schlum- 
bergera kautskyi voor in beeld en geschrift.
Pterodiscus speciosus vormt het onderwerp van een 
artikel door Polz.
Deze maand in de cactuscartotheek: Myrtillocactus 
geometrizans, Mammillaria halei, Stenocereus eruca 
en Euphorbia pachypodioides.
Nr.7. Een imposant exemplaar van Carnegiea 
gigantea is op de omslag van dit nummer afge- 
bceld. Wittau en Winkler stellen Lobivia saltensis 
var. zapallarensis voor. Fockea comaru vormt het 
onderwerp dat door Diavatis werd gekozen. 
Dezelfde auteur wijdt een korte bijdrage aan 
Sedum morganianum. Hils bericht over Ferocactus 
schwarzii op de natuurlijke standplaatsen. Schat- 
zle houdt zich bezig met twee vormen van Astro- 
phytum myriostigma uit San Luis Potosi.
Een in memoriam voor Walther Haage is door 
Barthlott geschreven, terwijl B. Ullrich een zelfde 
bericht schreef bij de dood van Elio Mengarelli. 
Othonna retrorsa wordt in woord en beeld voorge
steld door Schmied. Zachar schrijft een bijdrage 
over Echinocactus parryi. Doffing geeft aanwijzin
gen voor een natuurlijke kweek van Noord Chi
leense cactusgeslachten. Lobivia winteriana is het 
onderwerp van een artikeltje door Schönfeld. 
Enkele kleinere berichtjes en reacties op eerder 
verschenen stukken completeren dit nummer. 
Ten slotte zij nog vermeld dat de cactuscarto
theek deze keer wordt aangevuld met Frailea ala- 
criportana en Puna clavarioides, een nieuwere 
naam voor het bekende ‘negerhandje’.
Nr.8. Een besdragende epithelantha is op de 
titelpagina van dit nummer afgebeeld. Aan het 
geslacht Epithelantha wordt een bijdrage gewijd 
door Buathier. Thelocactus bicolor wordt in al zijn 
variatie voorgesteld door Haas. Peter stelt een 
vooralsnog onbekende mammillaria voor, die 
ook in de Nederlandse verzamelingen in omloop 
is. Een korte bijdrage van Beek handelt over Ario- 
carpus retusus. Regnat is toe aan deel 4 van zijn 
serie over de Noordamerikaanse Crassulaceae. Dit 
keer is het genus Pachyphytum aan de beurt. 
Agavenspecialist Ullrich houdt zich bezig met de 
vraag wie de auteur van Agave wereklei is. Kleiner 
houdt zich bezig met tips voor het water geven 
van onze planten. Baumann zag op de stand
plaats ‘gevlokte’ en ‘naakte’ exemplaren van 
Astrophytum capricorne var. niveum naast elkaar, als 
niet-identieke tweelingen.
Deze maand in de cactuscartotheek: Maihuenia 
poeppigii, Mammillaria boolii, Gymnocalycium carde- 
nasianum en Dasylirion longissimum.

Nr.9. De bloem van Orbea variegata siert de 
omslag van dit nummer. Krahenbühl schrijft een 
bijdrage over zijn waarnemingen aan Mammilla
ria scrippsiana op de natuurlijke groeiplaatsen. 
Rausch presenteert een nieuwe combinatie: Lobi
via scheerii, voor Echinopsis scheerii. Tevens worden 
de namen Lobivia pampana, L. mistiensis met zijn 
variëteiten, L. aureosenilis, L. moqueguana en L. 
glaucescens synoniem gesteld aan L. scheerii. Lobi
via pampana var. borealis wordt hernoemd tot Lobi
via scheerii var. borealis.
Over Echinocereus cinerascens handelt een artikel 
van Wanjura. Hofmann schrijft een bijdrage over 
Gymnocactus viereckii. Over de activiteiten van de 
werkgroep Natuurbeheer schrijft Hofacker. Bua
thier verhaalt hoe zij haar Othonna clavifolia heeft 
bestoven en de zaden tot plantjes heeft opge
kweekt. Een onderzoek naar het auteurschap van 
Agave wereklei (deel 2) verschijnt van de hand van 
Ullrich.
In de cactuscartotheek deze maand: Melocactus 
giganteus en Notocactus crassigibbus.
Nr.10. Gymnocalycium schuetzianum siert de titelpa
gina van dit nummer, terwijl Metzing een verhaal 
aan deze cactus wijdt.
Braun en Esteves Pereira geven de nieuwbeschrij- 
ving van Discocactus cephaliaciculosus subsp. nudi- 
cephalus. Doffing wijdt een bijdrage aan de 
nagedachtenis van Ritten Weisbarth verhaalt 
over zijn voorliefde voor planten van het geslacht 
Discocactus. Chloupek deed een onderzoekje naar 
het watergebruik in zijn kas gedurende een aan
tal jaren en bericht over de resultaten.
Wittau en Winkler bespreken Lobivia formosa var. 
nivalis. Een bloeiende zuilcactus wordt in woord 
en beeld gepresenteerd door Prantner, met het 
verzoek er een naam bij te leveren. Regnat is toe 
aan deel 5 van zijn serie over de Noordameri
kaanse Crassulaceae. Dit keer komt het geslacht 
Thompsonella aan bod. Tephrocactus weberi vormt 
het onderwerp van een bijdrage van de hand van 
Kiessling.
Rebutiafulviseta en Kleinia neriifolia staan deze 
maand in de cactuscartotheek.
Nr.11. Een geelbloeiende epiphyllum-hybride is 
op de omslag van dit nummer te zien. Kleiner 
breekt een lans voor de Amerikaanse phyllo’s. 
Engel wijdt een artikel aan de actuele situatie in 
de cactustaxonomie, die vereist dat Notocactus als 
geslachtsnaam verdwijnt en deze planten voort
aan Parodia heten. Een geelbloeiende Rebutia 
xanthocarpa wordt in woord en beeld voorgesteld 
door Scholz. Antesberger wijdt een bijdrage aan 
het regeneratievermogen van cactussen.
De verhandeling over de Noordamerikaanse 
Crassulaceae door Regnat is toe aan deel 6: Crem- 
nophila. Fürsch bezocht het Joshua Tree National



Monument in de VS en verhaalt van zijn beleve
nissen. Nieuws uit de literatuur completeert dit 
nummer.
In de cactuscartotheek deze maand Matucana 
oreodoxa en Cleistocactus ritteri.
Nr.12. De nachtbloeier Epiphyllum chrysocardium 
siert de omslag van dit nummer. Hybriden met 
deze soort worden door Bauer voorgesteld. 
Bachthaler houdt zich bezig met de bloei- 
inductie bij Schlumbergera truncata en S. russeliana. 
Over de verspreiding van Frailea asterioides weet 
Gerloff nieuws te melden. Götz schrijft een in 
memoriam voor F. Riviere de Caralt. Over de spi- 
raalvorming bij Astrophytum capricorne bericht 
Hoock.
De gehele internationale cactuswereld was aan
wezig bij de viering van het honderdjarig bestaan 
van de DKG, aldus een verslag van Engel (waar 
was Succulenta?). Unger haakt in op het artikel 
over Ferocactus schwarzii van Hils in het julinum- 
mer van deze jaargang. Schönfeld stelt een chlo- 
rofylloze mutant van Neochilmia malleolata in 
woord en beeld voor. Tevens heeft hij uitgepro
beerd welke onderstam het beste is om deze chlo- 
rofylloze mutanten in leven te houden. Als beste 
komt Myrtillocaetus geometrizans uit de bus.
Deze maand in de cactuscartotheek: Austrocylin- 
dropuntia teres, Harrisia eriophora, Rebutia fusca en 
Agave schottii.

Tenslotte zij het mij vergund enkele kritische 
opmerkingen te maken over de lay-out van dit 
tijdschrift. De redactionele inhoud, de artikelen 
over succulente planten en alles wat daarmee 
samenhangt, wordt voortdurend hinderlijk 
onderbroken door pagina’s met verenigings- 
nieuws. advertenties, personalia en, niet te verge
ten, de cartotheekbladen. Dat de laatsten steeds 
consekwent in het centrum van het katern zitten, 
is op zichzelf logisch. Liever was het mij als men 
alle andere ‘faits divers’ achterin een nummer 
zou bundelen of als apart katern zou opnemen, 
vergelijkbaar met de ‘inlegvellen’ van Succulenta.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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AGAVEN OP CURA^AO, ARUBA EN 
BONAIRE 3.

Agave cocui Trel.
Trelease (1913) 19-20 pl. 5-7
Berger (1915) 224-225
Wagenaar Hummelinck (1936) 244-245, fig. 
24; (1938) 21
Stoffers (1981) 306
Morton (1981) 87 (niet fig. 37)

In 1936 werd erop gewezen dat Trelease's 
soortbeschrijving slechts betrekking heeft 
op het typemateriaal en dat de vorm van de 
eindstekel zo verschillend is, dat het op 
grond hiervan onmogelijk bleek een goed 
omschreven soort of ondersoort te onder
scheiden. We hebben kennelijk te maken 
met een veelvormige soort waarmee het las-

P. Wagenaar Hummelinck

tig werken is voordat een onderzoek naar 
de waarde van de kenmerken heeft plaats
gevonden (fig. 22 tot 25).

Indien Agave cocui niet tot de inheemse 
flora van Curagao, Aruba en Bonaire 
behoort, zouden we ons kunnen afvragen 
in hoeverre zijn voorkomen op deze eilan
den een afspiegeling zou kunnen zijn van 
de veelvormigheid van deze ‘species’ op het 
naburige vasteland - een stoutmoedige 
vraag, omdat ons van het uitgestrekte Vene
zolaanse gebied slechts zeer beperkt mate
riaal van maar enkele vindplaatsen ter 
beschikking staat (fig. 26).
Wat Curagao betreft zien we een treffende
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Fig. 22. Agave cocui komt op Curacao, Aruba en Bonaire dikwijls in weinig natuurlijke omstandigheden voor. De soort is 
veel aangeplant en is vaak verwilderd, zoals hier langs de weg naar Noord op Aruba



40 cm
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Fig. 23. Omtrek en dwarsdoorsnede van bladeren van Agave cocui van Bonaire (26, 247A), Curacao (229) en Aruba (243).
Van een gestreept exemplaar van de Evertszberg (229) is de rand ook van binnen geel gekleurd

Fig. 24. De gelijkenis van de hier afgebeelde stekels met die van bepaalde populaties van het vasteland zou erop kunnen 
wijzen dat Agave cocui geïntroduceerd is. A. Evertszberg (Curacao, 229). B. Tanki Leendert (Aruba, 241). C. Maraca 
(Bonaire, 247). D. Wishi (Curacao, 247A)
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A. cocui

A. vivipara

Fig. 25. Ideogramman van Agave vivipara en A. cocui: schematische voorstelling van de gemiddelde en uiterste lengten 
van de bloemslippen (middelste kolom), met de hoogten van inplanting van de meeldraden in de bloembuis, volgens 
gegevens uit de literatuur (a. Trelease 1913; b. Hummelinck 1936; c. Hummelinck 1938) en 5-10 metingen aan het mate
riaal van 1, 14, 37, 25, 229, 244 en 247

216 Fig. 26. Sinds Trelease in 1913 Agave cocui beschreef naar 
materiaal uit de omgeving van Caracas, heeft men de nei
ging gehad alle in Noord-Venezuela voorkomende agaven 
als behorende tot deze soort te beschouwen. Tot het type- 
materiaal behoren echter ook enkele kleine, zijdelings 
afgeplatte gekromde stekels (1-4) die niet in de typebe- 
schrijving zijn opgenomen. Ook die van de variëteit laguay- 
rensis (5-6) behoren daar niet toe
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Het Secretariaat verhuist

Wegens verhuizing is de secretaris 
gedurende de periode 15 oktober 
tot 1 december niet telefonisch 
bereikbaar. In voorkomende gevallen 
kunt U zich in verbinding stellen met de 2e 
secretaris, tel. 08389-17551
Het postadres blijft in deze periode 
ongewijzigd.
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lay-out en de bewaking van de deadlines. Hierbij is 
het bezit van een computer wenselijk en kennis van 
tekstbewerking onontbeerlijk. Ook het bestellen en 
beheren van de litho’s zien wij graag in deze han
den. Inlichtingen bij de secretaris.

Vervolgens zoeken wij een lid, dat bekend is met de 
cactustuinen van Noord Spanje en de Riviera. Het 
ligt in het voornemen met ingang van 1994 
wederom plantenreizen voor onze leden te organi
seren. Voor deze reizen, die door deskundigen wor
den georganiseerd hebben wij een vakkundige gids 
nodig. Deze eerste reizen zullen in het voor- en/of 
najaar van 1994 plaatsvinden. Zij, die er voor voe
len, voorlopig voor 1994, als gids mee te gaan, 
nemen contact op met de secretaris. Nadere mede
delingen over deze eerste reizen in het kader van 
Succulenta 2000 volgen in de eerstkomende num
mers.



WISSELING SECRETARIAAT JUBILEUM ZAAIWEDSTRIJD 1994

De afdeling West Brabant zit momenteel zonder 
secretaris. De functie wordt waargenomen door het 
bestuurslid, de heer H.M.S. Mevissen (voorzitter), 
Dinantstraat 13 te 4826 LH Breda

OPROEP AAN ALLE BIBLIOTHECARISSEN
Er leeft een idee, om één gezamenlijke catalogus te 
vervaardigen voor de vereniging en afdelingen. Dit 
om te bereiken, dat een zo groot mogelijk lectuur- 
aanbod voor de leden bereikbaar is. Het is reeds 
verschillende malen voorgekomen, dat leden zich 
”te pletter” zoeken naar een bepaald werk, dat bij 
een afdeling ”om de hoek” zomaar voorhanden is. 
Uw (verenigings) secretaris ontvangt graag sugges
ties en adhesie.

In 1994 wordt in verenigingsverband een zaaiwed- 
strijd georganiseerd. Voor deze zaaiwedstrijd zijn 
de volgende zaden aangekocht:

- Dolichothele saffordii
- Micranthocerus strekeri en
- Ficus petiolaris

Deze zaden zijn op de volgende wijze verkrijgbaar: 
Bij het clichéfonds; zij worden gratis meegeleverd 
bij een (minimum) bestelling. Collectief (op afhaal- 
basis) bij de afdelings- en verenigings secre- 
taris(sen)

Voor de keuring worden de afdelingen verzocht, de 
eerste ronde op zich te nemen.

75-JARIG BESTAAN VAN SUCCULENTA

In de vorige aflevering is opgeroepen deel te nemen 
aan de onderdelen van het jubileumweekend de 
diawedstrijd, plantenkeuring en aan de planten- en 
boekenveiling. Hierna zullen deze onderdelen 
nader worden toegelicht aan de hand van de regle
menten. Tevens wordt in deze bijlage het 
programma-onderdeel "workshops” en de open 
dag bij liefhebbers toegelicht.

REGLEMENT DIAWEDSTRIJD 
Inzenden
1. Leden van Succulenta kunnen deelnemen aan de 
nationale diawedstrijd die in het kader van het 75 
jarig bestaan van Succulenta in het weekend van 
28/29 mei 1994 wordt georganiseerd.
2. In de periode van 1 november 1993 tot en met 28 
februari 1994 kunnen deelnemers maximaal drie 
dia’s opsturen naar Peter Knippels, Aakwerf 9, 2804 
MZ Gouda. Het verdient de voorkeur dit aangete
kend te doen.
3. De ingezonden dia’s dienen voorzien te zijn van 
gegevens van de inzender, alsmede van de naam van 
de plant of planten.
4. De deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk 
na 29 mei hun dia’s terug.

Selectie
5. Bij voldoende deelname wordt voor 28 mei 1993 
een voor- selectie gemaakt. Hierbij worden de 
(circa) 20 mooiste dia’s geselecteerd.
6. De voorselectie zal worden gemaakt door 2 des
kundigen. 7. De selectie van (circa) 20 dia’s 'zal in het 
weekend getoond worden.

Prijzen
8. Na de selectie stellen de deskundigen ook een 
eerste, tweede en derde prijswinnaar vast.
9. Door middel van stembriefjes kunnen de aanwe
zigen bij de vertoning van de dia’s hun keuze van 
mooiste dia kenbaar maken.
10. Aan de dia met de meeste publieksstemmen 
wordt de publieksprijs toegekend.
11. De prijzen worden zaterdagavond tijdens de 
receptie uitgereikt door de voorzitter van Succu
lenta.

12. De organisatie is voornemens om de dia’s die in 
de prijzen zijn gevallen in Succulenta -vergezeld van 
een kort verhaaltje- af te drukken. Dit is afhankelijk 
van de technische eisen en van de verdere gedach
tenvorming omtrent dit onderwerp.

REGLEMENT PLANTENKEURING

Deelname
1. Leden van Succulenta kunnen deelnemen aan 
de plantenkeuring, die deel uitmaakt van de te hou
den activiteiten tijdens het jubileumweekend van 28 
en 29 mei in de Hortus Botanicus te Leiden.
2. Deelname geschiedt door:

a. voor 1 mei 1994 aan te melden bij een der 
commissie-leden welke plant(-en) zullen worden 
ingebracht en

b. op zaterdag 28 mei ’s morgens tussen 9.00 en 
11.00 uur de betreffende plant(-en) daadwerkelijk 
in te brengen in de Orangerie van de Hortus.

IMPORTPLANTEN WORDEN NIET GEACCEP
TEERD.
3. De opzet is dat de gekeurde planten gedurende 
de verdere duur van het weekend bezichtigd kun
nen worden als plantententoonstelling.
4. Dit betekent dat in principe de deelnemers hun 
plant(-en) eerst zondag na 16.30 uur kunnen mee
nemen.

Opzet en inhoud plantenkeuring
5. De planten die worden ingebracht dienen mini
maal 1 jaar in het bezit te zijn van de inbrenger.
6. De plantenkeuring is gebaseerd op de engelse 
situatie, inhoudende:

a. de planten worden "anoniem” opgesteld op 
tafels;

b. de planten worden ingedeeld in groepen. De 
Engelse zustervereniging BCCS kent vaste groepen/ 
klassen. In de situatie van Succulenta zullen afhan
kelijk van de hoeveelheid en sortering van de inge
brachte planten klassen worden samengesteld;

c. tussen 11.00 en 12.00 uur worden de planten 
door officiële Engelse keurmeesters (official judges) 
gekeurd en worden prijzen toegekend;
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d. de planten die in de prijzen zijn gevallen, wor
den voorzien van een vermelding;
7. Aan de planten worden punten toegekend, 
maximaal 20, onderverdeeld:

a. algemene in druk plant max. 5 punten met als 
aandachtspunten: - groei van de plant (uiterlijk, 
kleur) - beschadigingen door ongedierte

b. grootte van de plant in verhouding max. 5 
punten tot volwassen plant (gëënt/eigen wortel)

c. bloei max. 2 punten - is de plant bloeibaar, dan 
moet zichtbaar zijn dat de plant bloeit of aanneme
lijk zijn dat hij gebloeid heeft of zal bloeien; oude 
bloemen, zaadbessen, bloemen of knop-pen kun
nen als bewijs dienen

d. vrij van ongedierte en ziekten max. 2 punten
e. moeilijkheidsgraad kweken max. 3 punten
f. zeldzaamheid plant max. 2 punten
g. presentatie max. 1 punt - schone pot - aanwe

zigheid label - juiste benaming (huidig geldende 
naam of juiste oude benaming)
8. Alle deelnemers ontvangen een certificaat.

Prijsuitreiking
9. Per in te delen categorie wordt een eerste, 
tweede en derde prijs toegekend.
10. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens een 
bijeenkomst op zaterdagavond.

REGLEMENT PLANTEN- EN BOEKENVEILING

Opzet en werkwijze
1. De planten- en boekenveiling is een nieuwe (en 
eenmalige ?) wijze van verkoop van planten en boe
ken van Succulenta-leden, centraal opgezet en uit
gevoerd onder de paraplu van de vereniging.
2. De aangeboden artikelen worden per opbod ver
kocht in hetjubileumweekend van 28/29 mei 1994.

Inbrengen artikelen
3. Leden van Succulenta kunnen schriftelijk, als
mede mondeling, hun artikelen aanbieden bij Wim 
Alsemgeest (boeken; Stadhouderslaan 3, 3417 TT 
Montfoort, tel.: 03484-1083) of bij Peter Knippels 
(boeken en planten).
4. Bij het aanbieden worden gegevens gevraagd 
betreffende: naam, adres en telefoonnummer 
inzender; naam boek, auteur, jaar uitgave, hoeveel
ste druk, staat waarin het boek verkeert, gevraagde 
minimumprijs en eventuele andere opmerkingen. 
In de situatie van planten wordt informatie 
gevraagd over naam, ouderdom, herkomst en even
tuele andere opmerkingen.
IMPORTPLANTEN WORDEN NIET GEACCEP
TEERD.
5. Leden kunnen tot 1 februari 1994 artikelen aan
bieden.
6. In het aprilnummer (nr. 2) van 1994 zal een vol
ledig overzicht van aangebrachte artikelen worden 
opgenomen.
7. Leden kunnen het artikel tot 1 week voor 28 mei 
1994 - op eigen kosten - opsturen naar een van 
bovengenoemden of het meenemen naar hetjubi
leumweekend en het uiterlijk een half uur voor aan
vang op zaterdag overhandigen aan een van 
bovengenoemden.

Prijs en verkoop
8. Tussen de jubileumcommissie en de inbrenger 
wordt een minimumverkoopprijs afgesproken.

9. Wordt bij de veiling deze afgesproken minimum
prijs niet behaald, dan wordt het artikel geretour
neerd aan de inbrenger.
10. Wordt hoger geboden dan de minimumprijs, 
dan zal van de betaalde prijs door de koper 80% 
vervallen aan de inbrenger. De resterende 20% ver
valt aan de jubileumcommissie voor dekking van 
kosten.
11. De betaling door de koper geschiedt onmiddel
lijk na afloop van de veiling aan de kassier. Het is 
niet mogelijk artikelen te kopen en de betaling per 
acceptgiro of bankover-schrijfformulier te laten 
geschieden.

Verantwoordelijkheid
12. Succulenta stelt zich niet verantwoordelijk voor 
eventuele fouten, schade of andere problemen, 
voortvloeiend uit de veilingverkoop.

WORKSHOPS

In hetjubileumweekend worden 3 of 4 workshops 
georganiseerd.
De opzet van de workshops is zo dat een aantal 
sprekers (2 of 3) over een onderwerp ieder kort ver
tellen en vervolgens discussiëren/van gedachten 
wisselen met de aanwezigen. Van de "toehoorders” 
wordt dus een actieve inbreng verwacht. In de uit
werking wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de 
duur van een workshop ca. 1 uur is.
Gehoopt wordt dat de workshops de aanzet zullen 
zijn tot werkgroepen over de betreffende onderwer
pen.
Mogelijke onderwerpen zijn:
- bedreigde succulenten (kweken en vermeerderen); 
- epifytische succulenten; - winterhardheid van suc
culenten;
- de rol van de computer in de hobby;
- fotograferen van succulenten.
Om de onderwerpen van de workshops aan te laten 
sluiten bij de interesse van leden, vragen wij u: - 
spreekt één van deze onderwerpen u aan, of heeft u 
een alternatief; - zoudt u mee willen werken in een 
workshop als spreker/inleider, geef u dus op! Laat 
het ons zo spoedig mogelijk weten.

OPEN DAG BIJ LIEFHEBBERS

Een aantal afdelingen organiseert reeds enkele 
jaren met succes een open dag bij hun leden. Het is 
de bedoeling om op zaterdag 4 juni 1994 een lande
lijke open dag bij liefhebbers van succulenten te 
organiseren.
Deze open dag is met name gericht op niet-leden en 
bedoeld om de vereniging meer bekendheid te 
geven naar buiten toe. De open dag wordt in 
samenwerking met de afdelingen georganiseerd. 
Mocht u dus vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met het afdelingssecretariaat in uw regio 
of met een van ondergenoemden.
In de volgende aflevering meer informatie over: - de 
nationale Hortusdag/open dag bij liefhebbers; - het 
jubileumweekend (sprekers, programma en oproe
pen).
Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of sugges
ties, dan kunt u de volgende personen bellen: Cok 
Grootscholten (01740-27795), Jos Huizer 
(02522-30255), Peter Knippels (01820-37364) of 
Frans Noltee (078-124200).



AFDELINGSSECRETARIATEN

afdeling secretaris adres woonplaats telefoon
Achterhoek Mw A.Heynen Nr 97/2 7116 TC Kotten 05434-64314
Amsterdam R. Tropper Achterberglaan 49 1422 CW Uithoorn 02975-61959
Arnhem Mw C.M. Geris Dunantlaan 18 6721 AX Bennekom 08389-17319
Brabant-België W.B.Folkertsma Hoevelaan 12 B-1560 HoeilaartB. 02-6573253
Delfzijl H.Th. Wolven Ds Sprengerweg 8 9902 RJ Appingedam 05960-26504
Dordrecht N.M.Mimpen Venuslaan 32 3318JX Dordrecht 078-171905
Drenthe Mw A.Greydanus Schapendrift 163 9411 BP Beilen 05930-4884
Eindhoven H. Spitters De Wever 94 *5506 AX Veldhoven 040-537632
Flevozoom J.Bruijnis de Vries van Strijlandweg 41 3851JN Ermelo 03417-57209
Fryslan A.Veenstra Bernhardlaan 48A 9291 HP Kollum 05114-1966
Gooi/Eemland H.G.Krijnen Prof.Struyeken In 14 3741 EZ Baarn 02154-18724
Gorcum/den Bosch MJamin Jan Oomsstraat 6 5324 BB Ammerzoden 04199-3856
Gouda J. Schouten Heuven Goed- 

hartst36
2811 BX Reeuwijk 01829-3029

’s Gravenhage Mw N.Borgs de Genestetln 83 2522 LB den Haag 070-3935208
Groningen 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
Hoeksche Waard MwJ.Hoogvliet M.Oosteromstr. 7 3262 GH O .Beierland 01860-17925
Kennemerland W.J.v.d.Plas Vredenburg 37 2036 HC Haarlem 023-358530
Leiden Th.Q.Hoekstra Frankenburg 54 2235 AR Valkenburg 01718-71497
Nijmegen R.Maessen Claessen Weezenhof 12-32 6536 EZ Nijmegen 080-440425
N.en M. Limburg JJoosten Zalzerkampweg 84 5926 PLVenlo 077-827863
Rotterdam E.Kleinman vdBosch Paulus Potterlaan 31 2902 GN Capelle/.IJssel 010-4516559
Tilburg A.Vervest Boxmeersingel 19 5043 ZK Tilburg 013-700470
Utrecht
Voorne/Putten &

Mw M. Vredenbregt Anne Franklaan 31 3721 PKBilthoven 030-282857

Rozenburg LJ.Stolk wnd Binnenweg 12 3248 AG Melissant 01877-1059
West Brabant H.M.S. Mevissen Dinantstraat 13 4826 LH Breda 01650-33919
West Friesland K.Hagenaars Spinel 32 1703 GH Heerhugowaard 02207-16612
IJsselstreek A.J.D.Melcherts Molenstraat 48 7581 BP Losser 05423-84695
Zaanstreek J.Rozemeijer Dorpsstraat 69 1531 HB Wormer 02982-4260
Zeeland G.Spee Diepeneestraat 4 4454 BJ Borssele 01105-2595
Zuid Limburg J.M.G.Verwers Citrusstraat 7 6412 WL Heerlen 045-727359
Zwolle A.B.Pullen Beatrixlaan 10 7711 KG Nieuwleusen 05296-2284

Instellingen

Propagandamateriaal, boekenverkoop en vereni- 
gingsartikelen.

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. Er zijn op dit moment 
verkrijgbaar; -”Wat betekent die naam” een verkla
rend woordenboek van botanische namen van 
succulente- en aanverwante planten, 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 f 
7,70/Bfrs 300. Verehigingsartikelen: -de bewaar- 
band voor het tijdschrift ( 1 jaargang) fl 18,-/ Bfrs 
360 (vanaf 2 banden fl 16 Bfrs 320 per stuk)

-de verenigingsspeld. Deze is als steekspeld ver
krijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80. - correspondentie- 
kaarten uitgave 1992, prijs f 6,— afgehaald/ f7,— 
per post.
De kalender 1994 is inmiddels gereed. De inkoop
prijs is iets hoger dan die van de kalender 1993, 
vandaar dat de prijs voor de kalender 1994 f 0,50 
hoger uitvalt. De afhaalprijs bedraagt f9, = = p/st. 
Bij verzending per post zijn de portokosten ver
schuldigd. De prijzen bedragen dan:

1 exemplaar f 12,—
2 exemplaren fl 11,50 p/st
3/7 exemplaren fl 11,— p/st 

vanaf 8 exemplaren fl 10,— p/st
De kalenders kunnen ook op de komende leden
vergadering worden afgehaald.
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.

Afdelingsnieuws

Achterhoek.
14 okt.

11 nov.

9 dec.

Plant van de maand: Stapelia 
giganthea; dia’s en ruilavond. 
Plant van de maand: Haworthia 
truncata; Lezing door Henk de 
Looze?
Jaarlijkse spelavond

plaats: E.N.O. gebouw Groenlo aanvang: 20.00 uur

BOEKENBEURS

TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands boeken en 
tijdschriften over succulenten voor verkoop op de 
najaarsvergadering van 1993. Dit om de najaars
vergadering extra attractief te maken. Het aange
boden materiaal wordt tegen dezelfde prijs 
verkocht. Ook Succulenta’s van vóór 1960 zijn wel
kom.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouders- 
laan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-1083.

Eindhoven.
11 Okt.

8 nov.

13 dec.

Lezing door A. Goossens over 
Chili.
lezing J. Jagerszky over Evolutie, 
deel 2.
Lezing W. Alsemgeest over 
Mexico.

Amsterdam
15 Okt.
19 nov.
17 dec.

Lezing over Mesems.
Lezing over Notocactussen etc. 
Jaarlijkse quiz door Karei.

plaats: Hfdgebouw v.d. Hortus Plantage Midden- 
laan 2a Amsterdam aanvang: 20.00 uur.

Arnhem.
14 okt. Grote najaarsverloting; keuring

zaailingen en stekken.Plant van 
de maand.

11 nov. Diavoordracht door de Heer S.
Kooij over Chileense cactussen.

9 dec. Avond vol verrassingen.

plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
dorp" achter het pand Floralaan 18 Wageningen 
aanvang: 20.00 uur.

Brabant-België 
29 Okt.

26 nov.

Dialezing door D. Jacobs over 
de Dominikaanse republiek. 
Dialezing door F. Lampoo over 
Californij land van contrasten, 
deel 2 Utah?

plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw de 
Bavaylei 116 1800 Vilvoorde aanvang: 20.00 uur.

Delfzijl e.o.
7 okt. Dialezing door de heer de

Looze.
4 nov. Dialezing door de heer J. Haak.

plaats: Groene Weide Snelgersmastraat 15 Appin- 
gedam aanvang: 19.30 uur.
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Drenthe.
6 okt. Lezing Anjo Keijzer over zijn 

reis naar Zuid Amerika.
3 nov. Jaarvergadering en plant van 

de maand door Lida van 
Hemel.

1 dec. Plantenquiz door Freek van de 
Linde en plant van de maand 
door Arend Schans.

plaats: Hotel Koopman de Palz 7 Beilen. aanvang:

plaats: Wijkgebouw % t Slot. Kastelenplein 167
Eindhoven aanvang: 20.00 uur

Flevozoom.
11 okt. Eigen Avond
15 nov. Spreker met een reisverslag.
20 dec. Jaarvergadering met de tradi

tionele kwis, te verzorgen door 
leden uit Nijkerk en Putten.

plaats: Groen van Prinstererschool Verkeersweg 51 
Harderwijk aanvang: 20.00 uur.

Fryslan.
12 okt.

9 nov.

14 dec.

Lezing door de Heer Mayer 
over zeven stageweken bij de 
Mesa Garden, Nieuw Mexico. 
Lezing door de heer Bourgogne 
over Rotstuinen.
Lezing ”de eigen verzameling” 
door Hendrik Buren.

plaats: Zalencentrum Tivoli Huizumerlaan 59 
Leeuwarden aanvang: 19.30 uur.

Gooi- en Eemland.
14 okt. Dialezing door H. Rubingh

■ over zijn planten.
11 nov. Dialezing door J. Pot over een

reis naar Bolivia. Sulcorebutia.
9 dec. Henk Birkhof: Dia’s van zijn

planten.

plaats: Kleine zaal van Goede Herderkerk Simon 
Stevinweg 146,ingang Lieve de Keylaan Hilversum 
aan vang: 20.00 uur.

Gouda e.o.
21 okt. Lezing
28 okt. Dialezing over LobiVia door

Clazien Bouman.
25 nov. Lezing "Tussen Richtersveld en

Kaokoland” door A.B. ten
Brugge.

16 dec. Traditionele feestavond.

plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” Melis Sto- 
kelaan 1201 Den Haag aanvang: 20.00 uur



Groningen.
21 okt. Lezing door de heer Looze.
18 nov. Lezing door Anjo Keizer over

de flora van de zuidelijke staten 
van Amerika.

16 dec. Jaarvergadering.

plaats: Scholengemeenschap de Vinkenborgh, 
Tracertijnstraat 12 te Groningen aanvang: 19.00 
uur

Hoeksche Waard
14 okt. Wim Alsemgeest vertelt over

zijn bezoek aan Arizona.
11 nov. Voordracht door Jan Magnin

over Gran Canaria.
9 dec. Avond, traditioneel verzorgd

door het Natuur Educatief Cen
trum.

plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha- 
ven Numansdorp aanvang: 20.00 uur

Nijmegen
5 okt. De heer van Dalen over ”Cites-

wetgeving”
2 nov. ???
7 dec. Nico Uittenbroek

plaats: Opleidingscentrum ’t Vanck Energieweg 19
Nijmegen aanvang: 20.00 uur

Noord- en Midden Limburg
22 Okt. Dia voordracht door de heer

Pilz.
26 nov. Dia voordacht over Argentinië

door F. Maessen.

plaats: zaal van de kanovereniging ”de Viking”
Vikingweg 1 Venlo aanvang: 20.00 uur

Rotterdam e.o.
25 okt. Lezing door B. Zonneveld over

Alpenplanten in Joegoslavië en 
Bulgarije.

29 nov. Lezing door J.P.M. Keijzer over
Euphorbia.

20 dec. Bingo.

plaats: bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80 
Rösener Manzstraat 80 Rotterdam aan vang: 20.00 
uur

Tilburg
11 okt. Lezing Maurice Genotte over

Alpen bloemen.
8 nov. Thema avond, agave 13 dec.

Jaarvergadering.

plaats: Kasteelhoeve Hassèltstr 256 Tilburg aan
vang: 20.00 uur

Utrecht e.o.
10 okt. Lezing door Paul Shirley over

”Van Alles Wat”.
11 nov. Lezing door Clazien Bouwman

over Lobivia’s

plaats: Buurthuis Ravelijn H.Graaflandstraat 2a 
Utrecht aanvang: 20.00 uur

West-Brabant
16 okt. Algemene vergadering met

nabeschouwing over feestavond 
en ruilbeurs.

20 nov. Dialezing.
18 dec. Algemene vergadering en vra

genuurtje.

plaats: café rest. ”Marktzicht” Markt 50 Etten-Leur 
aanvang: 14.00 uur

Ysselstreek
29 okt. Thema avond: de kas in de win

ter.
26 nov. Lezing door de heer Bercht

over Brazilië.
17 dec Jaarvergadering.

plaats: Autodistribution van Rijn Manegestr 1 
Deventer aanvang: 20.00 uur

Zaanstreek
1 okt. Lezing door H. Krijnen over

Echinocereus.
5 nov. Lezing door de Heer Kooy over

cactussen uit Chili.
10 dec. Gezellige avond.

plaats: kantine van de sporthal De Springplank 
Saenredamstraat 34 Assendelft aanvang: 20.00 uur

Zeeland
29 okt. Lezing Nico Uittenbroek
26 nov. Plant v.d. Maand en dia’s eigen

leden.

plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat Mid
delburg aanvang: 19.30 uur

Zuid Limburg
5 okt. Leden nemen dia’s en/of foto’s

mee van hun vakantie.
2 nov. Lezing door R. Mayer over

zeven weken op een mesa, stage 
lopen bij Steven Brack.

plaats: Gemeenschapshuis Hoofdstraat 12 Schim- 
mert aanvang: 19.30 uur

Zwolle
19 okt. ”Vaassense avond” 23 nov. Dia

lezing over Sulcorebutia door J. 
Pot.

21 dec. Dia’s uit de Diatheek door Jan
Slagers, Alie van Essen en Wil- 
lemien Adams.

plaats: Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum 
voor Tuinbouwonderwijs Prinses Margrietstraat 2 
Zwolle aanvang: 19.30 uur



Nieuws van onze Belgische 
zusterverenigingen

Aylostera 
8 okt. Lezing door Genotte over Eup

horbia.
12 nov. Lezing door W. Alsemgeest 

(NL) over de evolutie van cac
tussen en Thelocactussen.

10 dec. Zaai- en diawedstrijd.

Cactusvrienden Limburg
18 okt Huldiging trouwe leden, uit

slag dia- en zaaiwedstrijd: ruil
beurs

15 nov Lezing L. van Criekinge over
Brazilië, deel 1

20 dec Voorstelling zaadlijst op dia, 
zaadverkoop

plaats: Cultureel Centrum Dekenstraat 40 Heus
den Zolder aanvang: 20.00 uur

plaats: Refter van de Stadsschool Vredeplein 
Aalst aanvang: 20.00 uur

Grusonia
8okt. Lezing door Staf Cools over

Noord Namibië in Don Bosco 
te Torhout.

16okt. 16 uur "Groentjes”

Evenementen Kalender Een geslaagd evenement

1993
16 okt.

1 nov.

1994
1 jan.
28 feb.

28feb.

1 mei

28/29 mei

4 juni

16 juni

Najaarsvergadering Succu
lenta in Wijtegem, België 
Start deelname aan Jubileum 
Dia wedstrijd

Start Jubileum zaaiwedstrijd 
Sluiting inbreng voor Jubi
leum planten- en boekenvei
ling
Sluiting deelname Jubileum 
Dia wedstrijd
Sluiting deelname aan de Jubi
leum plantenkeuring
Jubileummanifestatie/ 
Voorjaarsvergadering etc. 
Nationale Hortusdag/ 
Landelijke open dag Succu
lenta.
75e verjaardag van de vereni
ging SUCCULENTA.

De Cactus- en Succulentenbeurs met show van de 
afdeling ZUID LIMBURG vond plaats op 22 en 
23 mei j.1. in de Botanische Tuin van Kerkrade 
West.
De eerste maal, dat wij van deze locatie gebruik 
konden maken, werd meteen een succes.

Wat een lokatie! Wat een entourage!

Daarbij kwam het prachtige weer en de fantasti
sche hulp van alle medewerkers van de tuin. Ook 
de medewerking van onze eigen leden voor-, 
gedurende en na de beurs was geweldig. Niets 
dan lof!
De standhouders op de beurs stonden in de tuin 
en deden goede zaken met het zeer talrijke 
publiek. Er was zelfs een bus, vol bezoekers uit 
Belgisch Limburg.
De show was niet groot, doch wel goed geslaagd. 
Veel leden hadden voor mooie planten gezorgd. 
Ook de heer Dijkema van de Botanische Tuin 
had een presentatie van Hayworthia’s verzorgd, 
voorzien van uitgebreide documentatie. Herman 
Busser stond er met een postzegelshow.
Er hebben zich nieuwe leden gemeld. Ook was er 
veel belangstelling voor de demonstraties. Op 
het terras was het gezellig toeven. En maar keuve
len met vakbroeders!
Gezien het resultaat en omdat Succulenta in 1994 
75 jaar bestaat, houden we in mei van het vol
gend jaar weer een beurs met show!
Tot dan...

Namens allen: Jan Essers.
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VRAAG
EN

AANBOD

Opgaven voor nr 6 van 1993 moeten vóór 31 
Oktober 1993 bij Mevr. J.M. Smit-Reesink, Prins 
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom 
zijn. Leden van Succulenta mogen per jaar één
maal gratis een advertentie in deze rubriek zetten. 
Alleen advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.
Aangeboden: Peruvianus monstrosus, 1.10 m hoog 
en 40 cm breed. Euphorbia canariensis 5-armig, 
ongeveer 1,20 m hoog. Tegen elk aannemelijk bod. 
Secr. Succulenta ’s Gravenhage e.o., tel.
070-3935208
Aangeboden: Tegen elk aannemelijk bod: 21 jaar
gangen van Succulenta, 1973 t/m 1993. H. van 
Buren, Venusstraat 107, 3371 TP Hardinxveld.
Gevraagd: Het boek "Lobivia 85” van W. Rausch. 
Joh. de Vries, Prinsen weg 5, 3237 LN Vierpolders, 
tel. 01810-14088.
Te koop wegens beindiging van de hobby: z.g.a.n., 
één seizoen gebruikte DRU gevelkachel met ther
mostaat. Mevr, van Koeverden, Bemmel. tel. 
08811-63176.
Aangeboden: gemengde verzameling van onge
veer 650 cactussen + voorraad reservepotten. 
Houten muurkas 3.75 X 2.25 m., 2 automatisch 
bediende luchtramen + DRU gevelgaskachel. G.G. 
Westerbeek, Eindhoven, tel. 040-444798

Te koop wegens beindiging hobby: gemengde cac
tusverzameling, ongeveer 1000 planten in één 
koop, eventueel met aluminium kas, 2.5 x 5.5 m 
incl. tabletten, verwarming, verlichting en verder 
toebehoren. E.H. Strating, Vaartweg 26, Espel. tel. 
05278-1495.
Te koop gevraagd: stekken of knollen van Cerope- 
gia’s, in het byzonder C.sandersonii, C.ampliata, 
C.derechii en andere. Te koop aangeboden: bloei
bare planten van Gymnocalycium erinaceum 
Lambert. (beschreven 1983). Dr. Apr.E. Crombel, 
Kouterstraat 41, B-8650 Houthulst (Merkem) Bel
gië.
Te koop gevraagd: planten van het geslacht Sanse- 
vieria. Lijst graag aan Mr. & Mrs E.W. Withers, 45 
Glebe Crescent, Rugby, Warwickshire, CV21 2 HG, 
Engeland.
Te koop gevraagd: Coleocephaloc. luetzelburgii, 
Meloc. horridus, -ruestii, -pygmaeus, -onycha- 
canthus, Discocactus glauxianus, -paranoensis, 
-pachythele. Mevr. M. Desender- Bruneel, C. Bar- 
bierlaan 9, B-8210 Loppem, België.

CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD
Collecties, zaaisels en Copiapoa’s.

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.

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUR & BOEK
Bankastraat 10
2585 EN ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3505648
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BERCHT ZAADLIJST 1994

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. 03483 - 2300 Fax 03483 -1213
(bij afwezigheid kunt U het telefonische antwoordapparaat inspreken).
Hebt u vorig jaar besteld, dan ontvangt u de lijst automatisch rond half november.

CACTUSSEN-EN 
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

DOUG AND VIVI ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON, 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

uhlig 
V kokteen D-7053 KERNEN i.R. 

(Rommelshausen) 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.
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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).



overeenkomst tussen de Agaven van Sein
post (73) en die van het dichtbij gelegen 
schiereiland Paraguana (71, 72). De stekels 
van planten van Siberië (228) en Wishi 
(247) doen denken aan die van Puerto 
Santo bij Carüpano (82, 82A), die van 
Martha-Coosje (227) aan die bij Los Tes- 
tigos (83) en die van Kiridongo (251) aan 
die bij Guanta (78A). Op Aruba lijken de 
stekels van planten van Tanki Leendert 
(241) op die bij Puerto Santo (81). Op 
Bonaire zijn agaven van Dos Pos (25, 26) 
nauwelijks verschillend van die bij La 
Guayra (23, 24) en ook die van Maraca (247) 
en Hotel Zeebad (251, 252) doen aan var. 
laguayrensis denken. Ook tussen populaties 
op verschillende eilanden en tussen mate
riaal van verschillende vindplaatsen op één 
eiland kunnen overeenkomsten worden 
vastgesteld.

Agave karatto Mill. (A. trankeera Trel.) 
Trelease (1913) 26, pl. 25-28 
Boldingh (1913) 151; (1914) 18 
Berger (1915) 218
Wagenaar Hummelinck (1936) 241-243, lig. 
21; (1938) 24-26, fig. 9, pl. 4b
Arnoldo (1954) 18; (1954a) 95; (1964) 74; 
(1971)62
Stoffers (1981) 306

De ‘pita di tranque’ (fig. 27), waarvan men 
aanneemt dat hij ooit uit St. Eustatius is 
geïmporteerd, werd vroeger veel voor het 
afgrenzen van terreinen gebruikt en komt 
thans nog voor op plaatsen waar hij is aan
geplant of verwilderd.
Het typemateriaal van A. trankeera dat door 
Boldingh in 1909 op Cura^ao werd verza
meld, heeft kegelvormige eindstekels die 
duidelijk zijdelings zijn afgeplat, enigszins

Fiq. 27. Een verwaarloosd stukje Curacao achter de Isla, dat door een bul bi I len dragende pita di tranque wordt beheerst

217



stekelpuntig zijn, met een teruggebogen of 
nauwelijks teruggelopen spits (fig. 28, 29). 
De aan de basis samenkomende bladranden 
zijn glad en vrij scherp. Deze stekels lijken 
niet te verschillen van die bij enkele plan
ten van St. Eustatius (Wagenaar Humme- 
linck 1986).

Bij het zelf verzamelde materiaal bevinden 
zich ook eindstekels met een zuivere kegel
vorm en een enkele met min of meer 
getande randen. Eindstekels van A. tran- 
keera die kegelvormig, omstreeks 3-3,5 maal 
zo lang als breed en niet duidelijk gekromd 
zijn en gladde randen hebben, vallen ruim
schoots binnen de variatiebreedte van de 
Bovenwindse karatto’s. Ook in het veld ver
tonen de bloeiende trankeera’s en karatto’s 
een sprekende gelijkenis.

Fig. 28. Bladomtrek van Agave karatto

255

A. karatto
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Fig. 29. De eindstekels van Agave trankeera van Aruba (a, nr. 96) en Curacao (c, 93) vertonen een treffende gelijkenis met 
die van A. karatto van St. Kitts, (k, 86) en St. Eustatius (e, 89). In het midden een bloem van St. Eustatius



Fig. 30. Bloemen van Agave vivipara, waarbij van driestuks de voorzijde is verwijderd om te laten zien hoe de stijl pas uit
groeit als bloemdek en meeldraden beginnen te verwelken (Klein Bonaire, nr. 211)

Samenvatting
Een hernieuwd onderzoek van de in 1930 
en 1936 op de Benedenwindse Eilanden 
van de Kleine Antillen verzamelde agaven 
(nr. 1-98), waarover in 1936 en 1938 werd 
gepubliceerd, en de bestudering van nog 
enig in later jaren ter beschikking gekomen 
materiaal (nr. 191-255) heeft niet kunnen 
bijdragen tot een vereenvoudiging van de 
problemen met betrekking tot de 
omgrenzing van de door Trelease in 1913 
beschreven soorten.
Agave vivipara, blijkt een in zijn typische 
vorm duidelijk te onderscheiden soort, die 
echter zo variabel is dat men verschillende 
vormen kan onderscheiden, waarbij aan 
bastaardering met vooral A. cocui moet wor
den gedacht. Onderzoek van schaars aan
wezig bladmateriaal bevestigde niet het 
voorkomen van typische A. vivipara op het 
vasteland en op de Venezolaanse eilanden, 
met uitzondering van Margarita waar op 
enkele plaatsen agaven voorkwamen die 
niet van A. vivipara konden worden onder
scheiden.

Agave rutteniae blijft als species gehand
haafd, hoewel deze soort minder duidelijk 
van A. vivipara verschilt dan aanvankelijk 
werd aangenomen. Hij is nog steeds slechts 
bekend van één vindplaats op Aruba, waar 
hij thans waarschijnlijk reeds is verdwenen. 
Agave arubensis, waarvan geen nieuw mate
riaal werd verzameld, wordt nog steeds als 
verschillend van A. vivipara beschouwd. 
Agave petiolata, een als niet inheems 
beschouwde soort waarvan slechts het type- 
materiaal bekend was, werd op Midden- 
Curagao teruggevonden.
Agave boldinghiana bleek een moeilijk te 
omschrijven soort te zijn, die de indruk 
geeft niet tot de inheemse flora te behoren. 
Agave cocui, zoals deze door Trelease werd 
beschreven, is een veelvormige ‘species’ die 
mogelijk tot de inheemse flora moet wor
den gerekend. Op verscheidene plaatsen 
werden agaven aangetroffen met dezelfde 
kenmerken als bepaalde vormen van A. 
cocui op het Venezolaanse vasteland.
A. karatto (A. trankeera) blijkt variabeler dan 
werd verondersteld. In enkele gevallen kon
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deze soort op grond van eindstekel- 
kenmerken nauwelijks van A. cocui var. 
laguayrensis worden onderscheiden, wat, 
zoals reeds werd vermoed (Wagenaar Hum- 
melinck 1987), erop zou kunnen wijzen dat 
de Viviparae niet altijd even duidelijk van 
de Caribae verschillen.

Cromhoutstraat 38, 6971 AV Brummen
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Summary: Agave in Curacao, Aruba and Bonaire 
A previous study on Agave in Curagao, Aruba, 
Bonaire and North Venezuela (1936,1938) yiel- 
ded so many problems, that -after many years 
during which William Trelease’s monograph 
Agave in the West Indies remained the leading 
publication on the subject -it was decided to have 

a re-examination of the material, to which a few 
samples were added which were collected in later 
years. This new material has been deposited 
again in the Herbarium of the State University of 
Utrecht, numbered 191-255, in correspondence 
to a number of Agave specimens studied before. 
As flower measurements were of little use for a 
detailed classification (fig. 21, 25), special atten- 
tion was given to spines (figs. 5, 7,10,14,17, 20, 
24) and leaf contours (figs. 3,11, 13, 16,19, 23, 
28). The results of this study proves again that 
problems in Agave can only be solved by a tho- 
rough analysis of species characteristica and 
hybridisation, in addition to more professional 
field work.
The present study may be summarized as follows. 
Agave vivipara L. - as described by Trelease (1913) 
- is well defined. The species (Figs. 1-7, 25, 30) 
however, is variable in such a way that various 
forms may be discerned, possible forming 
hybrids with ‘A. cocuï. The typical form has not 
been found in the South American mainland, 
but may occur on Margarita where A. vivipara 
and A. cocui are very hard to distinguish.
Agave rutteniae Humlk. can be separated from A. 
vivipara mainly because of its leaf and flower cha- 
racteristics. Only known from one Aruban loca- 
lity, if not recently extinct (figs. 8-11, 21).
Agave arubensis Humlk. can be discerned because 
of its flower and fruit characteristics. Only 
known from one Aruban limestone area (figs. 
12-15,21).
Agave petiolata Trel. Considered to be an introdu- 
ced plant; recorded again from central Curagao 
since its type-material has been collected (figs. 
16-18,21).
Agave boldinghiana Trel. Possibly not - indigenou- 
sly, proved to be less easy to define than thought 
before (figs. 19-21).
Agave cocui Trel. An ill-defined, probably poly- 
morphic ‘species’ from the mainland, which not 
rarely occurs in rural situations on the islands 
where it has much in common with A. vivipara. 
Several specimens have been collected which are 
similar to various forms of A. cocui occuring in 
Venezuela. It might be possible, therefore, that A. 
cocui belongs to the indigenous flora (figs. 22-26). 
Agave karatto Mill. (A. trankeera Trel.) A spectacu- 
lar species which proved to be rather variable. 
Some apical spines are even difficult to distin
guish from those of A. cocui var. laguayrensis (fig. 
27-29)
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Sleutel voor het op naam brengen van de agaven van Curacao, Aruba en Bonaire

Hierbij moet in het oog moet worden gehouden dat
- alle kenmerken als ‘gemiddeld’ en 'bij benadering’ worden gegeven
- van A. arubensis, A. boldinghiana, A. rutteniae en A. petiolata slechts zeer weinig materiaal 

aanwezig was
- A. vivipara en A. cocui zo variabel zijn dat een goede soortomschrijving niet kan worden 

gegeven
- met bastaardering rekening moet worden gehouden.

la Bladeren zeer smal lancetvormig tot zwaardvormig, 1-1,5 m, 12-16 maal zo lang als 
breed, recht en stijf, (als regel) zonder randstekels; eindstekels slank-kegelvormig, aan de 
basis nauwelijks gegroefd; bloeiwijze 5-7 m met losse pluim; bloemen geelachtig groen, 
stamper en meeldraden roodbruin overstoven

A. sisalana
(hier en daar nog als rest van sisal-aanplant aanwezig)

1b Bladeren lancetvormig, 1,2-1,4 m, 6-9 maal zo lang als breed, stijf, hardvlezig, met 
kleine stekels op een niet of nauwelijks gegolfde bladrand: eindstekels min of meer kegel
vormig, duidelijk gegroefd tussen de aan de basis samenkomende bladranden; bloeiwijze 
5-7 m, zwaargebouwd; bloemen geel

A. karatto
(A. trankeera; niet inheems; gebruikt voor afgrenzing en verfraaiing)

1c Bladeren min of meer lancetvormig, 0,4-1,4 m, 2,5-9 maal zo lang als breed, vlezig, met 
als regel sterk ontwikkelde stekels op een duidelijk gegolfde bladrand; eindstekels slank- 
kegelvormig tot priem- of naaldvormig, aan de basis meestal duidelijk gegroefd; bloeiwijze 
3-9 m; bloemen geel 2

2a Bladeren met grootste breedte onder het midden, boven de basis tot omstreeks een
derde bladbreedte versmald, 1-1,3 m, + 6 maal zo lang als breed; eindstekels lang, priem- 
tot naaldvormig, ruw

A. petiolata
(niet inheems, enkele planten in Midden-Cura<;ao)

2b Bladeren met de grootste breedte omstreeks het midden, boven de basis tot omstreeks 
de halve bladbreedte versmald 3

3a Bladeren toegespitst, 1-1,3 m, 5-7 maal zo lang als breed; eindstekels priem- tot naald
vormig, weinig of niet gegroefd; bloeiwijze 5-7 m; vruchten + 40 mm, 2-2,3 maal zo lang als 
breed

A. boldinghiana
(mogelijk niet inheems; voor afgrenzing en verfraaiing) 

3b Bladeren niet toegespitst; eindstekels als regel aan de basis duidelijk gegroefd 4



4a Bladeren 0,4-0,7 m, 6-9 maal zo lang als breed; eindstekels priem- tot naaldvormig, 
glad, bloeiwijze + 3 m; bloemslippen 15-17 mm, + 2,5 maal zo lang als de bloembuis, 
meeldraden 0-2 mm onder de keel ingeplant; vruchten 25-30 mm, + 1,5 maal zo lang als 
breed

A. rutteniae
(van één plaats op Aruba bekend; mogelijk verdwenen)

4b Bladeren 0,6-1 m, 5-7 maal zo lang als breed; eindstekels priem- tot naaldvormig, ruw; 
bloeiwijze 3,5-5 m; bloemslippen + 20 mm, ± 2.7 maal zo lang als de bloembuis, meeldra
den 2-4 mm onder de keel ingeplant; vruchten 35-40 mm, 2,5-3 maal zo lang als breed

A. arubensis

(slechts van één plaats op Aruba bekend)

4c Bladeren 0,4-1,4 m, 3-6 maal zo lang als breed; eindstekels conisch tot naaldvormig, 
soms gekromd, meestal glad; bloeiwijze 3-9 m 5

5a Bladeren 0,4-1,1 m, 2,5-5 maal zo lang als breed; eindstekels meestal slank-kegelvormig 
of priemvormig met brede basis, glanzend zwart, vlak gegroefd; bloeiwijze 3-5 m; bloem
slippen 1-2,15-25 mm, 3-4 maal zo lang als de bloembuis, meeldraden 0-1 mm onder de 
keel ingeplant; vruchten 30-40 mm, + 2 maal zo lang als breed

A. vivipara 
(algemeen voorkomend; dikwijls niet in typische vorm)

5b Bladeren 1-1,5 m, 4-6 maal zo lang als breed; eindstekels kegelvormig of priemvormig, 
soms gekromd en zijdelings afgeplat, glanzend of dof, soms ruw, zwart of bruinachtig; 
bloeiwijze 5-9 mm; bloemslippen meestal + 25 mm, + 4 maal zo lang als de bloembuis, 
meeldraden op keelhoogte ingeplant; vruchten 40-46 mm, 2-2,5 maal zo lang als breed

A.cocui
(niet inheems? soms voor afgrenzing en verfraaiing)
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KASJE KIJKEN
Gerard de Lange
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Ooit was het zogenaamde kasje kijken bij 
andere cactofielen en succulentieten een 
geliefde tijdspassering. Er ging blijkbaar 
een enorme troost van uit om medepatiën
ten bezig te zien met hun ‘verslaving’. Om 
onduidelijke redenen verwachtte ik dit jaar 
een enorme toename van kasjekijkers, 
waarschijnlijk alleen al omdat ik nogal 
koortsachtig bezig was geweest met verpot
ten. schoonmaken, zaaien en enten. Na 
wekenlang zwoegen en opoffering van mijn 
vakantiedagen glansde en glom het hele 
zootje als een schiettent op de kermis. 
Mooi, heel mooi. En laat nu de bezoekers 
maar komen, dacht ik trots. Familie, vrien
den en buren werden bijna moreel 
gedwongen een eerbiedige rondgang te 
maken, maar zetten zich na een vluchtige 
blik op het geheel haastig aan tafel voor 
koffie of een pilsje. Commentaar: leuk hoor. 
Tot er een hoogbejaard Indisch dametje 
aanbelde met het verzoek of ze alstublieft 
uw vele cactusjes mag kijken. Nou en of ze 
dat mocht! Aha, dacht ik, eindelijk een 
gewillig slachtoffer dat ik een aantal van 
buiten geleerde vaktermen en ingewikkelde 
Latijnse nomenclatuur kan oplepelen. 
Beverig trippelde ze de kas binnen over de 
vrij hoge drempel. Zo, dacht ik, die is bin
nen. Maar nog voor ik een pakkende volzin 
had kunnen bedenken, riep ze: ach so 
moooi, u heb bijna alle astrophytums, maar 
ik zie van myriostigma de variëteit tulense 
niet staan. En Aztekium ritteri zie ik daar en 
mooi die Azureocereus hertlingianus. Mooie 
grote Echinocactus grusonii. Heb u ook de 
ingens en de horizontalonius? Och, wat 
bloeien die gymnocalyciums mooi, vooral 
die horridispinum.
U begrijpt wel. ik was met stomheid gesla
gen (komt niet vaak voor) en heb haar bijna 

eerbiedig de rest laten zien en slechts nu en 
dan een bescheiden opmerking gemaakt. 
Het bleek dat ze in het grijze verleden een 
flinke verzameling had verzorgd op een 
buitenhuis. Bovendien kende ze zes delen 
van Backeberg uit haar hoofd, veel beter 
dan ik ooit de catechismus heb geleerd. 
Toen ze na een gezellig uurtje was vertrok
ken, speelde me steeds een deuntje van een 
bekende popgroep door het hoofd. De titel 
wilde me aanvankelijk niet te binnen schie
ten, maar lag eigenlijk zó voor de hand: 
inderdaad Gerard, dat was ‘Toontje lager'.

Op de Bouwen 27, 8501 GPJoure



VAN GROOT NAAR KLEIN
Jan Jaap de Morree

Tot de kleinste cactussen die tot nu toe 

bekend zijn, behoren ongetwijfeld de 

blossfeldia's. De eerste beschrijving vond 

plaats in Kakteenkunde in 1937.

Die beschrijving stamt van Werdermann, 
die Blossfeldia liliputana daarmee een offi
ciële status bezorgde. De ontdekker Bloss- 
feld werd door de naamgeving geëerd, 
maar de medeontdekker Marsoner werd 
overgeslagen.
De dwergachtige groei van het plantje 
wordt door de soortnaam liliputana even
wel zuiver gekarakteriseerd. Toendertijd 
leek het plantje uiterst zeldzaam en Bloss- 
feld zelf vroeg zich bij het opsturen van een 
exemplaar af, of er ooit nog een exemplaar 
zou worden gevonden. Het leek allemaal 
somber af te lopen toen de in Duitsland 
aanwezige exemplaren de oorlog niet over
leefden.
Ritter zag op zijn vele tochten door Zuid- 
Amerika echter dat blossfeldia’s overvloe
dig groeien in Argentinië en Bolivia. Met

Geënte Blossfeldia 
liliputana

Foto's van de 
schrijver



spijt vertelt hij in Kakteen in Südamerika dat 
hij al in 1931 in Tarija op een terrein naar 
rebutia’s heeft gezocht, waar hij in 1952 
blossfeldia’s zal vinden. Verrukt stuurt hij 
de planten vervolgens naar Duitsland, 
onwetend van het feit dat zijn vondst al in 
1937 is beschreven. Later zegt hij dat hij in 
de tussenliggende tijd zijn interesse in cac
tussen had verloren en niet op de hoogte 
was van de ontwikkelingen in de cactuslite
ratuur.
Ritter onderscheidt in zijn reeds genoemde 
boek vier soorten blossfeldia’s en komt ook 
tot de conclusie dat deze minicactusjes in 
het geheel niet zeldzaam zijn. Ze behoren 
zelfs tot de meest voorkomende cactussen 
in Bolivia.

De soorten
Blossfeldia’s zijn spruitende plantjes die op 
latere leeftijd kleine groepjes vormen. De 
originele beschrijving laat ook een plantje 
zien met meerdere zijspruiten. De vorming 

van spruiten verloopt enigszins merkwaar
dig. Op de oorspronkelijke plant vormen 
zich verhevenheden met een brede basis, 
zodat een plant met een aantal uitstulpin
gen ontstaat. Als er een stek wordt gesne
den, heeft deze een brede snijwond aan zijn 
basis.
De door Ritter onderscheiden vier soorten 
zijn:
B.liliputana met de variëteiten formosa en 
fechseri
B. atroviridis met var. intermedia
B. pedicillata
B. minima.
Gedetailleerde gegevens over deze planten 
staan in het artikel dat onderaan bij de lite
ratuur wordt vermeld.
Backeberg zagB. fechseri als soort, maar 
deze is door Krainz ondergebracht als 
variëteit van B. liliputana.
Het IOS stoort zich niet aan de discussie en 
erkent van alle genoemde soorten alleen B. 
liliputana. De door anderen beschreven

Blossfeldia liliputana op eigen wortel



soorten zijn dus hooguit variëteiten.
Net als Aztekium ritteri komen blossfeldia’s 
vaak voor op steile rotswanden, waardoor 
ze worden beschermd tegen vraat door gei
ten en tegen de verzamelwoede van cactus
liefhebbers. Lamb maakt bij blossfeldia de 
opmerking dat de planten ’s zomers vocht 
waarderen, omdat ze ook in de buurt van 
stroompjes en watervallen zijn aangetrof
fen.

Cultuur
Het moge dan zo zijn dat ze op de natuur
lijke standplaatsen overvloedig voorkomen, 
in collecties zijn ze maar sporadisch te vin
den. Alleen B. liliputana wordt, meestal 
geënt, wel eens door handelaren aangebo
den. Het nadeel van enten is dat er 
uiteindelijk een zeer volumineuze klomp 
ontstaat, die geen enkele overeenkomst 
meer vertoont met de oorspronkelijke, zeer 
afgeplatte groeivorm. De plant kan dan wel 
uitbundig bloeien, wat op de foto van de 
geënte B. liliputana goed is te zien.
Zaaien behoort voor de fanatieke amateur 
tot de mogelijkheden. De pogingen om de 
door het clichéfonds aangeboden zaden 
van B.fechseri tot acceptabele plantjes op te 
kweken, heb ik echter moedeloos opgege
ven. Al twee jaar geven de minieme groene 
stipjes tijdens de zomervakantie de geest 
voordat ze een entbare grootte hebben 
bereikt. Pereskiopsis-enting is evenwel een 
voorwaarde om tot enig resultaat te komen. 
Het probleem daarbij is dat het snijvlak van 
het mes bijna net zo breed is als de hele 
zaailing.
De tweede foto toont een Blossfeldia lilipu
tana op eigen wortel. Het is een stek van de 
plant op de eerste foto en heeft een diame
ter kleiner dan een dubbeltje. Na tien jaar 
voorspoedige cultuur begaf de onderstam 
het uiteindelijk en was ik driejaar geleden 
terug bij af met een tweetal kleine gewor
telde stukken die resteerden van de moe

derplant. Dat gaf eerst wel een schrik of ze 
het zouden overleven. Maar ik ben alweer 
gewend geraakt aan de kleine plantjes die 
amper groei vertonen, maar in hun 6 
centimeter potje toch elk jaar weer in bloei 
raken. Nu kan ik de kasbezoekers tenminste 
met recht een van de kleinste cactussoortjes 
laten zien in zijn natuurlijke vorm en niet 
een monsterlijke blob op een steel.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

Literatuur
Ritter, F. - Blossfeldia - NCSJ 36:92-97 (1981)

227



TESTEN VAN HYBRIDITEIT
Ben Zonneveld

Hier wordt een methode beschreven 

waarmee men echte wilde soorten van 

hybriden kan onderscheiden.

228

Het woord ‘hybride’ zoals het hier wordt 
gebruikt, betekent soortshybriden, dat wil 
zeggen, nakomelingen van een kruising tus
sen twee wilde soorten.
Om deze test te kunnen doen, is het nodig 
om bloeiende planten te hebben. Raak 
enkele van de meeldraden aan met een 
schoon microscoopglaasje. U zult het gele 
materiaal (stuifmeelkorrels) op het glaasje 
zien. Voeg er een druppel van de kleurstof 
cotton blue - lactofenol aan toe. Doe er een 
dekglaasje op en bekijk het resultaat onder 
de microscoop. Zelfs een speelgoedmicros- 
coopje dat ongeveer 100 maal kan vergro
ten, is al voldoende. De levensvatbare, 
vruchtbare stuifmeelkorrels zijn donker
blauw gekleurd, terwijl de onvruchtbare 
stuifmeelkorrels kleurloos blijven.
Het blijkt dat de resultaten bij semper- 
vivums afhangen van de ploïdie van de 
ouderplanten. Ploïdie geeft het aantal sets 
chromosomen aan die een plant heeft. 
Diploïd (twee sets) is het aantal bij cellen 

die niet bij de voortplanting zijn betrokken 
(verreweg de meeste). Haploïd (één set) is 
het normale aantal bij kiemcellen zoals 
onbevruchte eicellen of stuifmeelkorrels 
die we in de bloem vinden. Tetraploïd (vier 
sets) is twee maal het normale (diploïde) 
aantal, en triploïd wil zeggen drie sets. Een 
triploïde plant kan voorkomen als resultaat 
van een kruising van een diploïde met een 
tetraploïde plant.

Een goede soort heeft 90-100% blauwge- 
kleurde stuifmeelkorrels. Soortshybriden 
geven een andere uitkomst te zien. Kruisin
gen tussen diploïde soorten hebben 
meestal minder dan 10% goede stuifmeel
korrels. Kruisingen tussen een diploïde en 
een tetraploïde soort (hetgeen resulteert in 
triploïde nakomelingen) hebben ongeveer 
50% goede stuifmeelkorrels. Kruisingen 
tussen twee tetraploïde soorten hebben 
90-100% goede stuifmeelkorrels, net als de 
zuivere soort. Het percentage goede stuif
meelkorrels is bijvoorbeeld bij sempervi- 
vums een graadmeter voor het aantal 
zaadjes dat onder gunstige omstandighe
den kan worden geproduceerd. Om een 
schatting te geven: zowel een echte soort als 
tetraploïde hybriden produceren een paar 
duizend zaadjes, triploïde hybriden hoog
stens een paar honderd en diploïde hybri
den zullen zelden zaadjes voortbrengen. 
Wanneer u uw planten hebt getest, is het 
mogelijk om de weinig fertiele planten in 
een kruising uit te sluiten. We kunnen deze 
kleuringsmethode op alle bloemplanten 
toepassen. Men dien echter wel het vol
gende in gedachte te houden. Een kruising 
tussen twee planten die een niet fertiele 
nakomeling oplevert, die slechts weinig 
kleurende stuifmeelkorrels heeft, duidt er



op dat we met twee aparte soorten te maken 
hebben. Het omgekeerde geldt echter niet! 
Het feit dat twee planten fertiele nakome
lingen geven duidt wel op verwantschap, 
maar betekent niet automatisch dat het om 
één soort gaat (beiden zijn bijv, tetraploïd).

Eerder gepubliceerd in Sempervivum Fanciers 
Association Newsletter (SFAN) 8(2):9 (maart '82).

Schubertlaan 196, 2324 EC Leiden

Tijdschriften
Ludwig Bercht

Kaktusy 28,1992
Nr. 1. Geopend wordt met een artikeltje over 
Matucana aurantiaca. Uhlmann start met een arti
kel dat alle soorten en variëteiten van het 
geslacht Lobivia opnieuw classificeert; met litera
tuurverwijzingen.
Riha gaat in op de herkomst en cultuur van Oros- 
tachys iwarenge. Soehrensia korethroides is het onder
werp van Uhlmann. Chvastek bericht over zijn 
ervaringen met en in de Tehuacan Valley. Pavlin 
sluit dit nummer af met een artikel over zuilvor
mige cactussen.
Nr. 3. Riha geeft enkele cultuurtips voor lidcac- 
tussen. Gratias bespreekt Dudleya ingens. D. britto- 
nii en D. pulverulenta. Stuchlik stelt de 
verzameling van Hans Till voor. Uhlmann sluit 
zijn lobivia-serie af Riha wijdt enige woorden 
aan Mammillaria uncinata. Chvastek wijdt een 
artikel aan Fritz Schwarz en de naar hem 
benoemde Mammillaria schwarzii. Riha sluit dit 
nummer af met een artikel over Echeoeria elegans 
var. hernandensis.
Nr. 4. Baborak schrijft informatie bij de voor
plaat, een afbeelding van Mammillaria meridioro- 
sei. Gratias behandelt de cultuur van Kedrostis. 
Mazel haalt feiten aan over de gebroeders Kla- 
boch, natuuronderzoekers en -verzamelaars uit 
het einde van de vorige eeuw. Parodia purpureo- 
aurea is het onderwerp dat Veverka behandelt. 
Klikar breekt een lans voor Wilcoxia en Arrojadoa. 
Pavlin rondt zijn serie over zuilvormige cactussen 
af met een artikel over behaarde en bewolde zui
len. Riha sluit af met een artikel over Euphorbia 
greenwayi.
Nr. 5. Veverka meent dat Gymnocalycium denuda

tum cv. Jan Suba bijna niet meer voorkomt in 
onze verzamelingen en bericht over de historie 
van deze cultivar; Richterova verhaalt over haar 
cactusreis door zuidelijk Californië. Chvastek 
beschouwt Mammillaria nejapensis en gaat in op 
de verwantschap met M. karwinskyana. Bij Fiker 
bloeide Parodia echinus in de vensterbank en hij 
vond dat de moeite waard om daarover te schrij
ven. Baborak stelt Neoporteria castanea voor. Riha 
doet hetzelfde met Ariocarpusfissuratus var. hinto- 
nii. Het laatste artikel is gewijd aan Yucca carnero- 
sana en andere succulente planten uit zijn 
groeigebied.
Nr. 6. Sida gaat in op de scheidslijn tussen Rebu- 
tia en Lobivia. mede aan de hand van overwegin
gen van vroegere auteurs. Richterova gaat verder 
met haar verslag over haar reis door Zuid- 
Californië en Nevada. Veverka bespreekt Parodia 
grandiflora, een nomen nudum voor planten 
gevonden tussen Andalgala en Beien. Riha gaat 
in op de nomenclatorische problemen rond de 
soort die onder andere bekend staat als Glanduli- 
cactus uncinatus. Blazicek behandelt het probleem 
van het juiste gietwater. Riha sluit het nummer af 
met een artikel over Echeveria gigantea.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen
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THELOCEPHALA SPEC.

Dat er in Chili nog voldoende veldwerk is 

te verrichten, blijkt uit het feit dat er nog 

altijd nieuwe vormen van het geslacht 

Thelocephala worden gevonden, of na 

zeer intensief speuren, herontdekt.

Simon Kooij

Van de plant die in dit artikel wordt afge- 
beeld, was het bestaan wel bekend, maar na 
de publikatie was hij niet meer teruggevon
den. Tijdens zijn laatste reis in het noorde
lijke groeigebied van het geslacht 
Thelocephala heeft Wendelin Maechler 
samen met zijn zoon op de door Ritter 
beschreven vindplaats nabij Chifuncho de 
afgebeelde plant opnieuw gevonden. We 
mogen terecht van een unieke herontdek
king spreken.
Nu de plant opnieuw is ontdekt en in cul
tuur kan worden gebracht (als de planten 
ten minste in hun nieuwe omgeving aan
slaan) en wanneer ze dan ook nog gelijktij
dig bloeien om te kunnen worden bestoven, 
kunnen de gewonnen zaden worden uitge
zaaid. Eindelijk kan er dan onderzoek wor
den gedaan om vast te stellen of we hier te 
maken hebben met een regionale variëteit, 
dan wel met een geheel nieuwe soort. Voor
lopig is voorzichtigheid geboden en hou
den de verzamelaars van Chileense 
cactussen zich nog op de vlakte.
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De vondst
In juni 1973 werd er tijdens een expeditie, 
die werd geleid door Dr. Paul Weisser, in 
het kustgebied van Chifuncho, zuidelijk van 
Taltal, een Thelocephala gevonden. De plant 
werd puur per toeval ontdekt. Doordat op 
bepaalde plekken bloemen en vruchten tus
sen de stenen door staken, was te zien dat 
hier planten moesten groeien.
De stenen laten, doordat ze nogal grof zijn, 
toch nog voldoende licht langs om de plant 
te laten groeien, ook al zal dat wel heel wei
nig zijn. Tot wel 15 mm onder het opper
vlak werden er plantjes aangetroffen. Echt 
bijzonder is deze groeiwijze niet. Thelocep- 
hala’s trekken zich in de droge periode 
terug in de grond, of beter gezegd, de plan- 
tenlichamen drogen in, waardoor het lijkt 
of ze zich terugtrekken. Ik weet niet wan
neer Weisser zijn ontdekking heeft gedaan, 
maar ik denk dat dit aan het begin van het 
seizoen is geweest. De planten waren her
stellende van hun winterrust. Dat ze dan 
knoppen hadden is heel goed mogelijk, 
aangezien dit in cultuur ook gebeurt. In 
april krijgen de planten in mijn verzame
ling water, maar staan dan veelal reeds uit
bundig te bloeien.

Thelocephala spec.

Verwantschap
Dit is de noordelijkst groeiende theloce
phala en hij zou verwant kunnen zijn met 
T esmeraldana, die de eerste soort is die 
men naar het zuiden gaand tegen kan

Thelocephala spec. (Weisser, 1975)
Lichaam: enkel, met een lange penwortel zonder vernauwde hals, 9-30 cm lang.
Schedel vlak met in het midden een kleine verdieping. 3-4 cm in doorsnede, kleur 
groen. Ribben 12-18, opgelost in ronde knobbels.
Areolen: boven op de knobbels, iets ingezonken, rond.
Doorns: 5-6, fijn, geelbruin, 2 mm lang, zijdelings stralend uitstaand en licht naar 
het lichaam gedraaid.
Bloem: 28 mm lang; buis bedekt met wol en witte haarborstels; meeldraden geel, 15 
mm lang; stempel met 8 rode lobben; kroonbladen van buiten rood, van binnen 
rood en geel met gekleurde middenstreep.
Vrucht: 25 mm lang, 10 mm dik, bedekt met wol en met koperkleurige haarborstels. 
Zaad: niervormig, afgevlakt. 1 mm lang, 0,7 mm breed, zwart glanzend.
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komen. Ritter geeft aan dat de plant ver
want is met T. malleolata.
Nu er materiaal beschikbaar is gekomen, 
kan er worden begonnen met het zorgvul
dig bestuderen van de nog als Thelocephala 
spec. bekende plant. Er is nog een lange weg 
te gaan voordat de plant in zaad- en of 
plantenlijsten zal kunnen worden opgeno
men. Er wordt aan gewerkt!

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk

Literatuur
Weisser, P. - Excelsa 5:97-99,104 (1975)

Naamgeving
Volgens de naamgeving van de IOS is Theloce
phala esmeraldana een synoniem van Neoporteria 
krausii.

Reacties van lezers

ln-vitrovermeerdering

In het juninummer van Succulenta is een 
reactie te lezen van de heer Joop van Alten, 
waar ik graag op wil ingaan.
Van Alten zet een paar mijns inziens onte
rechte vraagtekens bij het nut van in- 
vitrocultuur. Allereerst zijn betoog over 
soortechtheid en het vermogen van ‘klo
nen’ om zaad te zetten. Over de soortecht
heid bestaan in de literatuur talloze 
discussies en wat de één een soort noemt, is 
voor de ander een ondersoort; voer voor 
taxonomen dus. Dat de in- 
vitrovermeerdering van cactussen geen 
zaad zou opleveren, is beslist onjuist en wil 
ik hier met klem tegenspreken. Door een
voudig meer dan één kloon te produceren, 
bijvoorbeeld tien stuks, is het heel goed 
mogelijk om zaad afkomstig van verschil
lende klonen te krijgen. Er bestaan hierover 
verschillende artikelen en men is er reeds 
in geslaagd een bijna uitgestorven soort in 
Mexico op deze manier terug in de natuur 
te brengen.
Voor het gevoel van Van Alten is in- 
vitrovermeerdering ronduit een klone- 
ringstechniek. Dat klinkt ten onrechte 
nogal negatief. Reeds eeuwen maakt de 
mensheid gebruik van stekken, enten en 
wat dies meer zij en ook in Succulenta dui
ken talloze verhalen op over het stekken van 
succulenten. Ik heb Van Alten echter nog 
geen negatief oordeel horen vellen over dit 
stekken. Waarom niet, vraag ik me af, want 
stekken is eigenlijk wat men doet bij in- 
vitrocultuur. In-vitrocultuur is inderdaad 
niets anders dan het produceren van een 
duplicaat, gelijk aan het stekken van fuch
sia’s, geraniums, bladcactussen of vetplan
ten. Waarom valt Van Alten dan alleen de 
in-vitrocultuur aan en niet het stekken; hij 
is het er toch mee oneens dat er in onze



hobby van duplicaten gebruik wordt 
gemaakt?
Het lijkt me overigens vrij zinloos in Succu
lenta een discussie aan te zwengelen over 
het nut van in-vitrocultuur (lees: vegetatieve 
vermeerdering of stekken). Waar ik me aan 
erger, is dat Van Alten geen begrip op kan 
brengen dat ik, als succulentenliefhebber er 
erg veel plezier aan beleef dit in-vitrowerk 
te doen, eveneens met ‘zaaien’ in vitro. Ner
gens in mijn artikel beweer ik dat er geen 
vreugde en plezier kan worden beleefd aan 
het zaaien van cactussen, die vreugde deel 
ik. Van Alten zou wat meer begrip kunnen 
tonen voor hen die aan een ander deel van 
de hobby ook veel plezier beleven.
Voorts stelt Van Alten dat de in- 
vitrocultuur de zorgvuldigheid bedreigt 
waarmee onze hobby wordt uitgevoerd; 
klinkklare onzin volgens mij! Alsof ik maar 
blijf putten uit een collectie in-vitroplanten 
en het niet zo nauw neem met mijn kas
planten. Een regelrechte aantijging over 
hoe ik mijn cactussen verzorg, lijkt me. Ik 
stel voor dat Van Alten eens de moeite 
neemt om te gaan kijken bij een gerenom
meerde instelling als de Botanical Gardens 
in Kew en ter plekke nagaat hoe zorgvuldig 
men met de succulente planten omspringt. 
Tevens kan hij dan een blik werpen in het 
laboratorium waar veel succulenten uit in- 
vitrocultuur vermeerderd en in stand 
gehouden worden.
Graag eindig ik met de mededeling dat er 
blijkbaar toch nog succulentenliefhebbers 
moeite hebben met de term 'in- 
vitrocultuur’ en dat er zelfs mensen zijn die 
andere liefhebbers hun hobby regelrecht 
ontzeggen. Indien gewenst kan ieder eens 
van dichtbij komen kijken wat in- 
vitrovermeerdering inhoudt en hopelijk 
raakt eenieder ervan overtuigd dat dit geen 
bedreiging is voor de hobby, maar een nut
tige en interessante aanvulling. Dat ik Van 
Alten niet kan overtuigen is spijtig, echter 

naar mijn mening mag hij in zijn collectie 
geen enkele stek bezitten, want daar rust 
een zware smet op. Dat in vitro zaaien exact 
gelijk is aan het in grond zaaien, echter 
onder steriele omstandigheden, ontgaat 
hem volledig, om nog maar niet te spreken 
van de kansen die zich voordoen om 
bedreigde soorten te behoeden voor uit
sterven. Hopelijk gaan we niet de kant op 
van 'wat de boer niet kent dat eet hij niet’, 
maar blijft er interesse bestaan voor een 
geweldige aanvulling op de hobby van het 
kweken en verzorgen van succulente plan
ten. Van Alten heeft mij en vele anderen 
gelukkig niet kunnen overtuigen.

Robert Wellens

Bosgatdam 27, 4411 DD Rilland
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STAPELIA-ACHTIGEN 3
STEKKEN EN ENTEN

P. Dekker

Stapelia-achtigen hebben een ingewik

keld bestuivingsmechanisme, zodat het 

niet gemakkelijk is om zelf zaad te win

nen. We zijn voor vermeerderen dan ook 

grotendeels afhankelijk van stekken en 

eventueel enten.

Het stekken van stapelia-achtigen is een 
hoofdstuk apart. In de schaarse lectuur over 
deze planten leest men enkel dat ze, na 
goed te zijn gedroogd, dienen te worden 
opgepot in een zanderig en droog sub
straat. Dan maar wachten tot zich wortels 
hebben gevormd en pas daarna voorzichtig 
wat gieten.
Ik heb heel wat met stekken geëxperimen
teerd: eerst in gewone grond, met weinig 
resultaat, soms eens een worteltje na enkele 
maanden, meestal niets. Ze gaan dan wel 
niet dood, maar er komt geen groei in en ze 
blijven maar kwijnen. Toen heb ik het 
geprobeerd met lava, aangezien dit sub
straat zo goed voldoet bij het stekken van 
pereskiopsis. Niet echter voor stapelia- 
achtigen, ze vormden hierop helemaal geen 
wortels, ik zou haast zeggen dat lava nog 
minder geschikt is dan gewone grond. Ook 
vermiculiet, perliet, panslag enzovoort heb 
ik geprobeerd, maar de resultaten bleven 
bedroevend.

Tot ik op een gegeven moment een paar 
jiffy-schijfjes tegenkwam en het in mijn 
hoofd haalde om die eens te proberen. Dat 
ging overigens wel tegen alle regels in, want 
ik had tot dan toe steeds op droge grond of 
een droog substraat gestekt, en nu werden 
die schijfjes door middel van heet water 
kletsnat gemaakt en daarop werden de stek
ken gelegd. Binnen veertien dagen hadden 
ze praktisch allemaal een prachtig wortel
stelsel en groeiden ze dat het een lust was 
om te zien! Om deze wortels niet te bescha
digen, heb ik de hele plant met wortelkuit 
opgenomen en opgepot in een vrij grove 
grondsoort en deze meteen voorzien van 
wat koemestkorrels. Ze zijn goed blijven 
groeien, de meeste hebben al gebloeid.

Enten
Alleen de erg moeilijke soorten die prak
tisch niet zijn te bewortelen, zoals Tavaresia, 
Hoodia en Trichocaulon kan men waarschijn
lijk toch maar beter door zaaien vermeer
deren, hoewel zaden nogal moeilijk zijn te 
krijgen. De vertegenwoordigers van deze 
geslachten kunnen echter wel goed worden 
vermeerderd door enten. Meestal wordt 
geënt op knolletjes van Ceropegia woodii, wat 
mij persoonlijk niet zo erg kan bekoren. Ik 
vind die slierten van een ceropegia aan de 
stapelia-achtige planten niet bepaald fraai 
staan. Je blijft er op een keer beslist eens 
achter haken, met alle gevolgen van dien: je 
neemt de hele plant mee of het potje valt 
om en er breken weer een paar knoppen af 
van planten die je nu net graag eens had 
willen zien bloeien.
Vanaf het begin ben ik daarom gaan uitkij
ken naar andere mogelijkheden en kwam



daarbij vanzelfsprekend in de eerste plaats 
op de fors groeiende stapelia’s, temeer daar 
deze in cultuur niet al te veel problemen 
met zich meebrengen en heel wat minder 
vatbaar zijn voor de aantasting door zwart- 
rot dan de meeste stapelia-achtigen.
Ze hebben echter ook wel nadelen. Evenals 
bij de entingen op een ceropegia-knol kan 
het soms meer dan een jaar duren eer de 
groei van het entstuk begint. Daarbij heb
ben de onderstammen maar een beperkte 
levensduur: een stapelia-achtige breidt zich 
naar buiten uit en het middelste gedeelte 
van de plant sterft af, dus daar moeten we 
bij een enting op dit soort stammen ter
dege rekening mee houden.
Het liefst ent ik op stammetjes van enkele 
fors groeiende echidnopsis-soorten, onder 
andere Echidnopsis obscura. Hiermee heb ik 
tot nu toe wel de beste resultaten. Ze nemen 
elk entstuk gewillig aan, groeien praktisch 
altijd meteen goed door en blijven dat ook 
verder normaal doen. Vooral hoodia's doen 
het er prima op. Met het enten van tricho- 
caulons op deze onderstam heb ik geen 
ervaring, de enkele die ik bezit, staan op 
een ceropegiaknol.
Dat enten is overigens niet moeilijk. Het 
enige verschil met het enten van cactussen 
is dat men op de knolletjes van een cerope- 
gia tevergeefs naar een vaatbundel zoekt. 
Een voordeel is wel het ontbreken van 
doorns!

Grond
Wat de beste grond is voor stapelia- 
achtigen, is moeilijk te zeggen. Het moet in 
ieder geval de bekende goed doorlatende 
voedzame grond zijn. Als we bij verschil
lende kwekers eens kijken wat voor grond 
ze gebruiken, komen we tot de ontdekking 
dat ze allemaal bij wat anders zweren en er 
toch allen goede resultaten mee hebben. 
Waarschijnlijk is de conclusie dat gieten 
belangrijker is dan de grondsoort. Toch zou

Echidnopsis montana Foto's van de schrijver

ik willen pleiten voor een wat grof mengsel, 
het is wel bewezen dat de wortels van deze 
planten zich daar het best in thuis voelen. 
Wat we praktisch nooit in de boeken tegen
komen, is dat stapelia-achtigen, die vrij snel 
groeien en bloeien vergeleken met cactus
sen, beslist zijn gebaat bij wat vloeimest of 
een andere vorm van bemesting tijdens de 
groeiperiode. Dat we op de vensterbanken 
bij kamerplantenliefhebbers soms zulk 
fraaie en goed bloeiende exemplaren 
tegenkomen tussen de bladplanten, zal 
hieraan wel niet vreemd zijn.

Ziekten en plagen
Een plaag die bij stapelia-achtigen een 
groot probleem kan vormen, is wolluis. Die 
komen we bij andere succulenten ook wel 
tegen, maar eigen aan stapelia-achtigen is 
dat ze bij deze planten voornamelijk bij de 
wortelhals zijn te vinden, en wel meer 
onder dan boven de grond. Op het planten- 
lichaam is vaak niet zoveel te zien en zon-
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der duidelijke reden begint de groei stil te 
staan en gaan de planten minder goed 
bloeien. Als je dan terecht vermoedt dat er 
iets met de wortels niet in orde is en de 
plant uit de pot haalt, is het wel even schrik
ken. Vlak onder het grondoppervlak is het 
dan vaak één witte massa wolluis. Die moet 
natuurlijk worden bestreden, waarvoor ik 
hier graag wil verwijzen naar de artikelen
serie over ongedierte die momenteel in 
Succulenta loopt.
Een andere aantasting die de stapelia- 
achtigen kan treffen is zwartrot, of zoals de 
Engelsen deze heel toepasselijk noemen 
‘black-death’. Tot op heden is hier alleen 
nog maar van bekend dat de veroorzaker 
een schimmel is. Er is geen afdoend middel 
tegen bekend, alles wat wordt aanbevolen is 
preventief met Chinosol gieten. Ook 
Benlate schijnt enigszins te helpen.
De ziekte treedt meestal op in de lichtarme 
maanden en vooral zaailingen hebben 

ervan te lijden. Ook de kleinere en zeldza
mere soorten vallen eraan ten offer, de gro
tere en forsere groeiers, zoals bijvoorbeeld 
veel stapelia’s, hebben er minder last van.

Caralluma
Het geslacht dat ik in deze aflevering wil 
behandelen, is Caralluma. Sommige 
caralluma-soorten groeien en bloeien zon
der problemen, andere zijn echt moeilijk 
en zullen hun bloemen alleen onder opti
male omstandigheden te zien geven, zoals 
Caralluma mammillaris. Dit geslacht treffen 
we niet alleen aan in zuidelijk Afrika, maar 
zelfs in Europa. In Zuid-Spanje komt een 
soort voor die men dan ook Caralluma euro- 
paea heeft genoemd.
Het is een uitgebreid geslacht dat herken
baar is aan de vrij kleine bloemen die 
meestal in groten getale aan de top van de 
plant verschijnen. Alle bloemen bij de 
stapelia-achtigen zijn op de nieuwgroei te

Orbeanthus conjunctus



vinden. Soms lijkt het wel eens of ze op de 
oudere stammetjes staan, vooral bij Caral- 
luma, maar bij nadere beschouwing blijkt 
dat het stammetje is gegroeid en de bloe
men op het nieuw gegroeide gedeelte staan. 
De bloemen zijn kleiner van afmetingen 
dan die van bijvoorbeeld stapelia’s en ver
schijnen soms in trossen aan de plant. We 
komen bij Caralluma werkelijke juweeltjes 
tegen.
Het kweken van dit geslacht is voor de lief
hebber dan ook beslist de moeite waard. In 
de meeste zaadlijsten, behalve die van de 
IAS, kom je weinig soorten tegen. We zijn 
vooral aangewezen op gevorderde liefheb
bers die de planten zelf kunnen bestuiven 
en op botanische tuinen. Gelukkig zijn ze 
vrij goed te vermeerderen door stekken, als 
ze eenmaal zijn beworteld, groeien ze bij 
goede verzorging verder prima. Quaqua incarnata (vroeger Caralluma incarnata)

Reacties van lezers

Met interesse heb ik het eerste artikel over 
de bestrijding van ongedierte gelezen. Wie 
planten in huis heeft, een aantal kamer
planten of een hele verzameling succulen
ten, heeft immers regelmatig met onge
wenste gasten te maken.
Wat mij opviel was dat ook nu weer werd 
aangeraden om gebruikte aarde in de afval
bak te gooien en niet op de composthoop. 
Het waarom hiervan is me nooit goed dui
delijk geworden. Persoonlijk vind ik dat 
een dergelijk advies weinig milieubewust is 

in een land met groeiende afvalbergen. 
Bovendien vraag ik me af wat voor kwaad 
die gebruikte aarde in je eigen compost 
kan, als die alleen voor de tuin wordt 
gebruikt. Ongedierte dat in de kas gedijt, 
zal mijns inziens buiten geen lang leven zijn 
beschoren.
Om te voorkomen dat groente- en tuinafval 
klef wordt en niet in mooie rulle compost 
verandert, is het altijd goed om een laagje 
potgrond of (bemeste) tuingrond op de 
composthoop te doen. In de tijd van plan
ten verpotten laat ik dat achterwege, omdat 
ik dan genoeg gebruikte cactusaarde bij

237



238

mijn groenafval heb. Een bijkomend voor
deel is dat het zand en lavagruis in mijn 
cactusaarde een welkome verbetering is van 
de vette kleigrond in mijn tuin.
Wie planten binnenshuis heeft, ook al zijn 
dat alleen kamerplanten, kan helaas niet 
altijd milieuvriendelijk te werk gaan. Mijn 
ervaring is dat het bestrijden van onge
dierte met een milieuvriendelijk middel 
vaak vechten tegen de bierkaai is. De wor
tel- en wolluizen op mijn eerste aasbloe- 
men probeerde ik tegen te gaan met 
verdunde spiritus en later zelfs met een 
nicotinebad van in water geweekte 
sigarette-restanten. Effectief was dit geens
zins. Binnen de kortste keren waren mijn 
planten weer vergeven van de wortel- en 
wolluis.
Nu ik een ruime kas met een gevarieerde 
verzameling succulenten heb, valt het me 
op dat euphorbia’s met hun giftige melksap 
blijkbaar een natuurlijke weerstand tegen 
wortel- en wolluis hebben, want dit onge
dierte heb ik er nooit op aangetroffen. Wol
luizen schijnen, afgezien van euphorbia’s, 
geen bepaalde voorkeur te hebben. Zodra 
ik ze op enkele planten bespeur, sproei ik 
’s morgens vroeg met verdunde Undeen, 
nog voordat de zon als brandglas kan wer
ken op de tijdelijk natte plantelichamen. 
Wanneer ik daar een tijd mee wacht, breidt 
de wolluizenkolonie zich zienderogen uit. 
Wortelluizen heb ik tot nu toe alleen ont
dekt op mijn aasbloemen en andere vet
planten die tot de Asclepiadaceae behoren. 
Dus niet op mijn euphorbia’s, haworthia’s 
en (blad)cactussen. Doordat wortelluizen 
meestal pas bij het verpotten worden ont
dekt, of als het te laat is (wanneer een plant 
gaat kwijnen), is preventief gebruik van een 
bestrijdingsmiddel aan te raden, mits dit 
goed afbreekbaar is. In het groeiseizoen 
begiet ik mijn aasbloemen ongeveer eens in 
de maand met Undeen. Wanneer ik in het 
voorjaar een deel van mijn aasbloemen stek 

en verpot, kan ik altijd gelukkig constateren 
dat dit preventieve gebruik resultaat heeft: 
slechts een enkele plant blijkt dan licht aan
getast te zijn.
Nog niet zo lang geleden zag ik dopluis als 
iets onherroepelijks. Toen ik een laurier op 
stam, die als grof vuil langs de kant van de 
weg was gezet, probeerde te redden, bleken 
mijn spuitbussen weinig te helpen. Ik kan 
me voorstellen dat het hardnekkige karak
ter van dopluizen voor sommige cactuslief
hebbers een probleem wordt doordat veel 
van de mooie grote cactussen die op de 
Canarische Eilanden worden gekweekt en 
via Nederlandse handelaren een nieuw 
thuis krijgen, zijn besmet met kleine, lichte 
dopluizen. Ook een fraaie coryphantha die 
zo in mijn verzameling terechtkwam, is 
aangestoken. Gelukkig blijkt verdunde 
Undeen eveneens redelijk effectief te zijn. 
Dopluizen zijn echter zo hardnekkig dat, 
ook als ik denk de strijd te hebben gewon
nen, vanuit verborgen hoekjes toch steeds 
weer nieuwe tevoorschijn komen. Gelukkig 
beperken ze zich dank zij mijn bestrijding 
tot die ene cactus en verhuizen ze niet naar 
naburige planten. In ieder geval zal ik voor
lopig moeten blijven spuiten, ook als ik 
geen luizen meer zie.

Annemieke van Ling

Teisterbantstraat 15, 4012 EE Kerk-Avezaath



KOKOS ALS ALTERNATIEF
OPPOTMEDIUM

Deskundigen en amateurs zoeken naar 

en experimenteren al jaren met alterna

tieve oppotmedia voor potplanten. Na 

de gepofte kleikorrels, veen, gecompos- 

teerde boomschors enzovoort iets 

nieuws. Deze keer in de vorm van een 

tropische verrassing: kokos.

Kokospalmen, Cocos nucifera, worden in tro
pische streken geteeld. Een palm produ
ceert jaarlijks 60-100 noten. De noten 
bezitten een binnen- en een buitenschil. De 
buitenschil bestaat voor 30 % uit vezels, die 
in het verleden werden gebruikt voor pro- 
dukten als touw, vloermatten en matrasvul
ling. Tegenwoordig worden de vezels

Peter Knippels

aangewend voor andere doeleinden. Blijft 
men zitten met het restprodukt: stof.

Na gebruik als alternatief oppotmedium in 
landen als Sri Lanka, India en Engeland, 
bestaat er sinds kort ook belangstelling in 
de Nederlandse tuinbouw.
Kokosvezel, ook in de vorm van blokjes of 
stof, heeft veel voordelen als oppotmate- 
riaal: het is duurzaam (verteert niet), heeft 
een goede waterdoorlaatbaarheid en leidt 
tot een goede bodemstructuur. Door 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
buitenland zijn proeven gedaan met kokos 
als groeimedium. Uit de eerste proeven is 
gebleken dat kokos goed voldoet als op- 
kweekmedium voor enkele gewassen. Er zal 
nog onderzoek naar langdurige toepassing 
bij potplanten en snijbloemen en naar de 
duurzaamheid moeten worden verricht.
Kokos heeft de eigenschap te reageren met 
meststoffen en heeft derhalve een hoog buf
ferend vermogen, wat leidt tot ophoping 
van zouten. Dit kan negatieve effecten op 
de groei en ontwikkeling van planten heb
ben.
Enkele leveranciers leveren aan professio
nele kwekers potgrond die met kokos is ver
mengd. Vooralsnog bevindt zich dit alles in 
het proefstadium en zal het nog wel enige 
tijd duren voordat kokos of mengsels met 
kokos beschikbaar zijn voor liefhebbers. 
Afwachten, maar er komt weer een nieuw 
medium om mee te experimenteren.

Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda
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Het gebeurt u vast wel eens dat u een bekende tegenkomt en u 
afvraagt „wat is er toch aan hem/haar veranderd...”. Vaak blijkt 
het dan een nieuwe bril, een bezoek aan de kapper of het 
afscheren van de snor (als het een hij is) te zijn. Een dergelijk 
gevoel bekruipt u misschien ook als u deze Succulenta doorbla
dert. Dat is dan terecht, want de redactie is in samenwerking 
met het bestuur overgegaan op een nieuwe manier van lay- 
outen, namelijk met de computer. Het toverwoord in deze is 
‘dtp’, ofwel desktop publishing, voor computeraars een 
welbekende term. Het doel van deze verandering is tijd en 
kosten te besparen. Die tijdwinst is bij dit eerste nummer dat op 
deze manier is gemaakt, nog niet verwezenlijkt, doordat er nog 
veel moet worden uitgezocht en uitgeprobeerd. Het is vooral 
onze secretaris geweest, die zich met grote energie op deze 
materie heeft gestort. We hebben geprobeerd de vormgeving 
zoveel mogelijk bij het oude te laten, dat wil dus zeggen dat de 
hele typografie van het blad zo min mogelijk verandert en ook 
de pagina-indeling hetzelfde blijft als u de afgelopen twee jaar 
gewend was. Desondanks zult u misschien bij aandachtige 
beschouwing wel wat afwijkingen vergeleken met voorgaande 
nummers vinden. Wellicht zal hier en daar zelfs een foutje 
voorkomen, dat hopelijk onder de kinderziekten zal blijken te 
vallen. Als alles eenmaal loopt zo als het moet en de redactie 
met een lay-outredacteur zal zijn versterkt, hopen we ons aan 
het vaste tijdstip van verschijnen te kunnen houden. Op de 
inhoud van de artikelen zal dit alles geen invloed hebben. Deze 
worden geleverd door leden die in de pen klimmen om de lezer 
te laten delen in opgedane kennis en ervaring met succulenten. 
Overigens is het verheugend dat er steeds meer reacties op 
artikelen binnenkomen, die we in de meeste gevallen graag 
afdrukken Op deze manier kan Succulenta nog meer een echt 
‘platform’ voor de succulentenliefhebber worden, om in 
computertermen te blijven.

Aat van Uijen



BORZICACTINAE
7. BORZICACTUS VIOLACIFLORUS

Borzicactus is een geslacht 

waarvan we niet veel vertegenwoor

digers in cultuur aantreffen, 

waarschijnlijk doordat ze erg groot 

kunnen worden. Ze hebben hun 

naam gegeven aan de Borzicacti- 

nae, een groep waarop de 

taxonomen nog steeds niet zijn 

uitgestudeerd.

Rob Bregman

Het geslacht Borzicactus werd al in 1909 
door de Italiaan Riccobono beschreven, 
met B. ventimigliae (synoniem B. sepium) 
als typesoort.
Het is de laatste decennia bekend 
geworden als wat de Duitsers zo treffend 
‘Sammelgattung’ noemen: een groot 
aantal kleine geslachten uit Peru, Bolivia 
en Ecuador zijn door diverse auteurs in 
Borzicactus ondergebracht. Tegenwoordig 
schijnen we zelfs niet meer van Borzicac
tus te mogen spreken, maar moeten we 
deze planten Cleistocactus noemen. Deze 
indeling is, ik herhaal het nog maar eens, 
op zijn minst voorbarig en uiterst 
verwarrend voor zowel kwekers als 
liefhebbers.
Zulke grote geslachten met zo’n vormen
rijkdom kunnen onmogelijk goed 
omschreven en gekarakteriseerd worden, 
en dat hoort toch een belangrijke functie 
van de botanische systematiek te zijn. 
Wanneer men de voorkeur geeft aan de 
indeling van de Borzicactinae in kleine 
geslachten, zoals Backeberg, Buxbaum en 
Ritter hebben gedaan, is Borzicactus een 
geslacht van zuilvormige, bossig vertakte 
planten met rode of violette, enigszins 
zygomorfe bloemen, die vooral voorko
men in de Andes van Ecuador. Zowel in 
het noorden als in het zuiden overschrei
den ze de landsgrenzen. In het noorden 
reikt Borzicactus tot de streek rond de 
Zuidcolombiaanse stad Pasto en in het 
zuiden tot aan de Noorperuaanse stad 
Cajamarca. Het is typisch een geslacht dat 
thuishoort in de stroomdalen van de 
centrale Andes op middelgrote hoogte, 
ongeveer 2000 m boven zeeniveau. Zowel 
aan de oost- als aan de westflank van de
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Andes in Ecuador komen geen borzicac- 
tussen voor, doordat het klimaat daar veel 
te nat is. Slechts in de valleien tussen de 
bergketens konden door regenschaduw- 
effecten droge gebieden ontstaan. 
Hierdoor kon Borzicactus als enige 
geslacht van de Borzicactinae zo ver naar 
het noorden doordringen.

Nomen nudum
De hier voorgestelde soort, Borzicactus 
violaciflorus, is nooit geldig beschreven. 
Het is dus een ‘nomen nudum’, maar de 
naam komt wel voor in de veldnummer- 
lijst van Knize. Arnold Meerstadt en ik 
vonden deze plant in november 1982 toen 
we een reis door Noord-Peru maakten. De 
foto op de omslag is genomen bij het 
dorpje Tinga in het dal van de Rio 
Utcubamba, een oostelijke zijrivier van de 
Rio Marathon in het Noorperuaanse 
departement Amazonas. Het is een dorpje 
waar de tijd enkele eeuwen lijkt te hebben 
stilgestaan.
We beklommen zigzaggend de helling op 
weg naar een Inca-ruïne (die we overigens 
niet hebben kunnen vinden) en stuitten bij 
toeval op een paar grote exemplaren van 
deze borzicactus. Later bleek dat de plant 
ook in het overige deel van het rivierdal 
veelvuldig voorkwam, vooral hangend 
over rotswanden. Helaas zijn de meegeno
men stekken in de strenge winter van 
1986 te gronde gegaan.
In de natuur vormt deze soort veelkop
pige, meer dan 1 m hoog wordende 
planten. De helling waar we ze aantroffen, 
was dicht begroeid, voornamelijk met 
doornstruiken en andere xerofytische

244 gewassen, waar de lange, ongeveer 5 cm 
---- dikke takken van deze borzicactus

doorheen groeiden.

De bloemen zijn vrij groot, prachtig 
violetroze en enigszins zygomorf. De 
meeldraden zijn geel. De vrucht is een 
sappige, groene, zwak behaarde bes die bij 
rijpheid niet openspringt. De zaden zijn 
groter dan die van Cleistocactus, dof
zwart, buidelvormig, met een tamelijk 
breed wit hilum.

Cultuur
Borzicactussen (zowel in engere als in 
bredere zin) ziet men niet veel in cultuur. 
Het is dus niet bepaald een populaire 
groep, zeker niet bij kleinbehuisde 
liefhebbers, want de meeste soorten 
worden behoorlijk groot. Op de plaats van 
één flinke borzicactus kun je al snel tien 
kleine sulco’tjes kwijt. Bovendien bloeien 
ze pas als ze enkele decimeters groot zijn. 
En ja, ik geef het grif toe, als ze met 
bloeien, zijn het nu niet bepaald schoon
heden. Maar, zoals ook bij vele cereussen 
het geval is, vergoedt de bloem veel.

De cultuur is met al te moeilijk. Omdat 
het geen echte hooggebergteplanten zijn, 
kunnen ze ook op een wat minder zonnige 
standplaats goed gedijen, ’s Zomers een 
warme plek en bij zonnig weer veel water 
geven. Zet ze in een voldoende grote pot, 
want ze vormen op den duur een groot 
wortelstelsel.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam

De ongeveer 7 ribben zijn in knobbels 
verdeeld die rechte witte doorns dragen.



HET GESLACHT UEBELMANNIA
M. Marinissen

Uebelmannia’s zijn markante 

planten met hun vaak merkwaar

dige doornrijen. Er zijn momenteel 

vijf soorten bekend. Het kweken 

van deze planten is niet zo moeilijk 

als vaak wordt aangenomen.

Het was een hele sensatie voor zowel de 
vaklui als de liefhebbers toen Baumhardt 
en Horst Uebelmannia pectinifera vonden 
en toen hij korte tijd later in de handel 
werd gebracht.
Eerst dacht men een Braziliaanse 
vertegenwoordiger van het geslacht 
Astrophytum te hebben gevonden, maar 
dit geslacht groeit op het noordelijk 
halfrond in Mexico, zon 7500 km 
verderop. Toen dacht men aan verwant
schap met Copiapoa, maar deze groeien in 
Chili aan de andere kant van het conti
nent. Op z’n hoogst zou men kunnen 
denken aan de wijd verspreide Brazili
aanse notocactussen. Ondanks al deze 
gelijkenissen houdt men het erop dat 
Uebelmannia een op zichzelf staand 
geslacht is.
Intussen zijn er vijf soorten en één 
variëteit beschreven, te weten: 
Uebelmannia buiningii Donald 
Uebelmannia flavispina Buimng en 
Brederoo
Uebelmannia gummifera Buining 
Uebelmannia meninensis Buining 
Uebelmannia pectinifera Buining 
Uebelmannia pectinifera var. pseudopecti- 
nifera Buining.
De laatste vijf zijn dus alle beschreven 
door de Nederlander Buining, wat er 
volgens mij de oorzaak van is dat ik de 
meeste informatie uit Succulenta heb 
moeten halen. Buining heeft hierin 
namelijk in 1974 een serie artikelen 
geschreven, onder de titel cactusparadijzen 
in Brazilië.
In de buitenlandse literatuur is vrij weinig 
informatie over Uebelmannia te vinden. 
Uebelmannia is afkomstig uit Noord- 
Brazilië, om precies te zijn de staat Minas
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Uebelmannia gummiferabij
Senha Franga
Foto’s A.F.H. Buining
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Gerais, rond de stad Diamantina. Ze 
groeien daar op zon 1000 tot 1200 m 
hoogte. In dit gebied vindt men veel 
kwartsgruis, waar dan ook een deel van de 
uebelmannia’s in groeit, maar er zijn er 
ook die voorkomen op de rotsen.
Een groot probleem in de habitat van de 
uebelmannia’s is dat de plaatselijke 
bewoners de grond op veel plaatsen 
afbranden en de planten rooien. Dit komt 
uiteraard het voortbestaan van het geslacht 
niet ten goede en men moet dan ook 
steeds beter zoeken om uebelmannia’s in 
de natuur te vinden.
Uebelmannia’s hebben gele bloemen, of 
nuances van geel. Deze bloemen zijn niet 
zo groot, ze variëren van ongeveer 7 tot 
20 mm, maar dat doet zeker niets af aan 
de schoonheid ervan. In combinatie met 
het plantelichaam vormen ze dan ook een 
zeer mooi geheel.
Om ze in bloei te zien, moet men wel wat 
geduld hebben, of mischien een goede 
kweker zijn, want zover ik weet zijn het 
geen gemakkelijke bloeiers en moeten ze 
ook al wat ouder zijn om te kunnen 
bloeien. De vruchten van uebelmannia’s 
zijn rood of roodachtig, behalve die van 
U. buiningii, die geel zijn. Ze zijn 
weekvlezig en er zitten meestal maar 
weinig zaden in. Dit zal er ook wel de 

oorzaak van zijn dat er niet veel zaad van 
wordt aangeboden in de zaadlijsten.

Uebelmannia gummifera
Ik wil de tot nu toe beschreven soorten en 
de variëteit in het kort wat nader bespre
ken, waaruit zal blijken dat er onderling 
heel wat verschillen zijn.
Als eerste U. gummifera, beschreven in 
september 1971. Deze plant groeit in 
zuiver kwartsgruis, wat op sommige 
plaatsen voorkomt in lagen van 50 cm. 
Dit gruis weerkaatst het felle licht en de 
grote hitte. In de nabijheid van uebelman
nia’s groeit de heesterachtige, soms bijna 
boomachtige canella da erna, waarvan de 
stengels en bladeren voor wat humus 
zorgen.
U. gummifera is een kortcilindrische plant 
die tot ongeveer 10 cm hoog en 6 cm 
doorsnee kan worden. Hij heeft tot meer 
dan 30 ribben met kleine wollige areolen 
die een paar korte doorns bezitten. De 
bloemen zijn geel, 2 cm lang en ongeveer 
1,5 cm in doorsnee.

Uebelmannia meninensis
U. meninensis (beschreven in augustus 
1968) is nauw verwant met U. gummifera, 
maar verschilt door de lange tepelvormige 
knobbels, de veel langere doorns en de



Uebelmannia meninensis

grotere bloem, die eveneens geel is. De 
kortcilindrische plant heeft tot 40 ribben. 
Een overeenkomst tussen deze en de 
vorige plant is dat ze beide vrij grote 
cellen onder de epidermis hebben, die met 
een soort heldere kleefstof zijn gevuld. Bij 
de kleinste beschadiging van de epidermis 
treedt deze vloeistof naar buiten en wordt 
in korte tijd hard, zodat de wond wordt 
afgesloten. Men moet zelfs de uitge
droogde bloem of de vrucht zeer voor
zichtig verwijderen, anders komt de 
kleefstof ook in de kop naar buiten

Uebelmannia pectinifera
U. pectinifera, door Buining beschreven in 
1967, heeft een vrij groot verspreidingsge
bied en komt voor op kale, maar ook op 
meer begroeide rotsen. Vooral op de kale 
rotsen, waarbij ze aan de felle zon worden 
blootgesteld, wordt de epidermis zilverwit. 
Op de verschillende groeiplaatsen treden 
soms wel kleine verschillen op, zoals een 
groter aantal of smallere ribben. Deze 
planten zijn echter geen nieuwe soorten of 
variëteiten, zoals uit nader onderzoek is 
gebleken.
In ons klimaat krijgen de jonge geënte 
planten of zaailingen niet de typische 
zilverwitte kleur, ze blijven vrijwel zwart. 
IJ. pectinifera heeft groenachtig gele 

bloemen, die kleiner zijn dan die van 
U. gummifera en U. meninensis. De rode 
vruchten in de iets wollige kop zijn vrij 
lang, dunhuidig en langwerpig. De plant is 
donker roodbruin, bolvormig tot cilin
drisch, kan tot 50 cm hoog worden en 
zo’n 15 cm in doorsnee.
U. pectinifera var. pseudopectinifera is tot

Uebelmannia pectinifera



Uebelmannia pectinifera met 
vrucht

nu toe de enige variëteit en is in mei 1972 
door Buining beschreven. Deze plant is 
overigens ook onder de naam var. elegans 
in de handel gebracht. De plant is kleiner 
dan de gewone U. pectinifera en is 
doorschijnend groen, doordat de waslaag 
dunner is. De doorns staan meer naar 
buiten gericht.

Uebelmannia flavispina
Uebelmannia flavispina (beschreven in 
januari 1973) is bolvormig, later kort 
cilindrisch, tot 35 cm lang. De plant is 
groen, met witachtige spikkels op de 
epidermis en heeft ongeveer 29 ribben. De 
ronde areolen zijn wit viltachtig.

Het vilt van de areolen loopt op latere 
leeftijd in elkaar over, waardoor een witte 
band op de ribben ontstaat. De bloemen 
zijn helgeel en zo’n 18 mm lang en 7 mm 
in doorsnee. Op U. flavispina treft men 
iets kleinere vruchten aan dan op 
U. pectinifera.
Ook deze plant heeft kleine celletjes met 
de voornoemde kleefstof onder de huid. 
Men heeft ontdekt dat deze cellen 
aanzienlijk groter waren bij planten die 
waren geblakerd door het afbranden van 
struiken door de plaatselijke bevolking. 
Dit zou kunnen betekenen dat deze cellen 
onder andere bescherming moeten bieden 
tegen te grote hitte.
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West Diamantina



Uebelmannia buiningii Serra 
de Bataleira op 910 m

U. flavispina groeit niet uitsluitend op 
kwartsiet, maar meer op plaatsen die zijn 
begroeid met gras, mossen, kleine heesters 
en vooral bromelia’s. De jeugdige planten 
van U. flavispina zijn opvallend verschil
lend van de volwassen soortgenoten. Ze 
lijken dan meer op Notocactus sucineus in 
plaats van op uebelmannia’s.

Uebelmannia buiningii
Als laatste Uebelmannia buiningii, in 
maart 1968 beschreven door Donald. Deze 
plant werd ook in het gebied rond 
Diamantina ontdekt, maar bleek daar 
slechts zeer beperkt voor te komen.
U. buiningii is een donkere tot soms licht 

groenbruine plant, die kleiner blijft dan de 
overige uebelmannia’s. De kortcilindn- 
sche plant wordt tot 8 cm in doorsnee en 
heeft ongeveer 18 ribben. De areolen zijn 
wolharig met vier langere doorns. De 
felgele bloemen van zo’n 27 mm lang en 
20 mm doorsnee steken fel af tegen het 
vrij donkere plantelichaam. Dit is vooral 
het geval bij de vrijwel egaal zwartbruine 
tot zwarte epidermis van een afzonderlijk 
groeiende vorm die nog niet is gepubli
ceerd, maar in de handel gaat onder de 
variëteitsnaam nigra. Deze planten 
groeien op berghellingen met vrij veel 
kwartsgruis, maar over het algemeen staan 
ze meer beschaduwd door heesters en

Uebelmannia buiningii var. 
nigra



canella da erna en zelfs hier en daar door 
kleine bomen, waardoor de grond tevens 
humusrijker is.

Cultuur
Ik vind dat uebelmannia’s zeker een plaats 
in onze verzameling waard zijn, want ook 
al bloeien ze niet zo gemakkelijk, het zijn 
toch mooie planten, die in de cultuur geen 
overdreven aandacht vragen ten aanzien 
van de verzorging. De watergift is 
vergelijkbaar met die voor de overige 
cactussen en echt kougevoelig zijn ze ook 
niet. Als we ze overwinteren bij 5 °C, 
moet dat voldoende zijn.
Wel moeten we zorgen voor een lichte 
plaats en lage relatieve luchtvochtigheid. 
Dit in verband met de eerder in Succu
lenta beschreven vlekken op de uebelman
nia’s, waarop bepaalde schimmels kunnen 
komen die op zich niet verantwoordelijk 
zijn voor schade aan de plant, maar wel 
bevorderlijk kunnen zijn voor het ontstaan 
van secundaire infecties met schimmels 
die wèl schadelijk zijn.

Rustenburgplantsoen 34, 4327 VP Middelburg
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Reacties van lezers

Plantennamen
Het redactionele stukje in het augus
tusnummer deed me dan toch weer eens 
de pen opnemen.
U, lezer, zult begrijpen dat dit niet 
geschiedt omdat ik het eens ben met de 
schrijver. Het heeft niets persoonlijks in 
zich, maar beste Jan Jaap, veel van onze 
lezers begrijpen geen Engels of vinden het 
verloedering van onze taal, die toch zo 
mooi is.
Het benoemen van planten (en dieren) bij 
een nieuwbeschrijving is noodzakelijk. In 
feite staan drie mogelijkheden ter 
beschikking: benoemen naar de groei
plaats, naar een persoon of naar een 
typerend kenmerk. De uitzonderingen op 
zelfs deze drie mogelijkheden sla ik maar 
over (zoals Mammillaria tlalocii, M. 
huitzilopochtli enzovoort).
Het vernoemen naar de groei- of vind
plaats is een veel gemaakte keuze. Het 
geeft inderdaad enige informatie over de 
plant, namelijk waar hij groeit. Meestal 
zal dit geen verwarring geven, alhoewel 
sommige namen natuurlijk na het 
ontdekken van meer populaties wel eens 
buiten de oevers treden. Een voorbeeld is 
Gymnocalycium riojense, vernoemd naar 
de Argentijnse provincie La Rioja. De 
soort komt echter ook voor in de provin
cies San Juan en Catamarca.
De tweede mogelijkheid voor vernoemen 
is naar een persoon. Ik ben het met De 
Morree eens dat het willekeurig vernoe
men naar de partner, kind of weet ik wie 
uit den boze is. Anderzijds is het vernoe
men naar een persoon die zijn sporen 
heeft verdiend met betrekking tot de 
bewuste plantengroep of in zijn algemeen
heid met succulenten aantrekkelijk. Het



eert de persoon voor een bepaald aandeel 
in onze kennis. De plant die wij kennen 
als Eriocactus (via Notocactus thans zelfs 
Parodia) leninghausii is vernoemd naar 
zijn ontdekker Leninghaus. Iedereen kent 
de plant, niemand de man. Toch hebben 
wij in eerste instantie aan hem te danken 
dat wij deze plant in onze verzamelingen 
hebben. Uit de Latijnse uitgang valt op te 
maken welke betrokkenheid de persoon 
kan worden toegedicht. Ik vind evenwel 
dat het vernoemen van bijvoorbeeld een 
parodia naar iemand die zich vrijwel 
uitsluitend voor lithopsen interesseert 
verwerpelijk is. De derde mogelijkheid 
voor het vernoemen is het gebruiken van 
een bepaald kenmerk van de te beschrij
ven plant. Ondanks dat u misschien de 
indruk krijgt dat ik hier geen voorstander 
van ben, vind ik dit gebruik net als De 
Morree zeer aan te bevelen. Desalniette
min een paar voorbeelden die de keerzijde 
hiervan laten zien. Mammillaria albila- 
nata is inderdaad een mammillaria met 
witte wol. Er zijn ondertussen evenwel 
veel meer mammillaria’s met witte wol, 
dus soortpecifiek is deze eigenschap niet. 
Dat is jammer voor albilanata, maar niet 
onoverkomelijk.
Het geslacht Turbinicarpus is vernoemd 
naar zijn tolvormige vruchten; hebt u ze al 
eens opgemerkt? De naam Trichocereus 
betekent behaarde zuilcactus. Waar ik die 
haren moet ontdekken? O ja, natuurlijk, 
de bloembuis is behaard, maar ja, dat is zo 
algemeen bij cactussen. Gelukkig biedt de 
revisie van onze grote IOS-wetenschap- 
pers toch nog zijn voordelen. Het geslacht 
Trichocereus is verdwenen en onderge
gaan in Echinopsis (= op een egel 
gelijkende cactus). Kunt u zich dat 
voorstellen, lezers, een Echinopsis 
rubinghianus. een zuil van enkele meters 
en een klem egeltje? Serieus afsluitend wil 
ik constateren dat door het gebruik van 

alle mogelijkheden een prachtige variabili
teit in namen is opgebouwd. Laat ons dat 
koesteren.

Ludwig Bercht

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Naschrift
Beste Ludwig, ik waardeer het dat je de 
pen weer eens hebt opgenomen. Ik ben het 
van harte eens met je ingezonden brief. 
Natuurlijk geeft het benoemen van een 
plantkenmerk, vooral bij zeer grote 
geslachten, niet echt fantastische oplossin
gen (er is per slot in de nomenclatuur van 
Linnaeus maar plaats voor één aanduiding 
voor een species). Eenduidigheid is vaak 
niet aanwezig. Ten aanzien van de 
naamgeving was mijn intentie niet zozeer 
om persoonsnamen volledig te vermijden, 
maar ze te reserveren voor alleen die 
personen die het vermelden, door 
deskundigheid op een bepaald terrein, 
meer dan waard zijn. Namen mogen dus, 
maar met mate gebruikt.

Jan Jaap de Morree

Koningin Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam
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CACTUSAALTJES
André van Zuijlen

Een bekende, maar toch weinig 

onderkende bedreiging van 

cactussen vormt het cactusaaltje 

Heterodera cactii. Een bericht over 

ervaringen met deze plaag.

Eind 1990 kocht ik een geënte plant van 
Mammillaria saboae met wat achteraf 
spint bleek te zijn. Planten met spint 
vertonen meestal kenmerkende geelachtige 
tot bruine vlekken die aan de schedel 
beginnen. Nadat een aantal eveneens 
geënte planten van Mammillaria hau- 
deana ook aan spint ten prooi waren 
gevallen, werd een bestrijdingsmiddel 
ingezet. In eerste instantie werd hiervoor 
het bekende AA Fleur toegepast. De 
werkzame stof hierin is diazinon, een 
organische fosforverbinding met cholines- 
terase-remmende werking. In de praktijk 
werkt dit wel, maar er kan gemakkelijk 
resistentie optreden. Dit wil zeggen dat bij 
een volgende invasie van spint dit middel 
opeens niet meer blijkt te werken. Met 
deze kennis was de eerste stap op een 
dwaalspoor gezet.

Overval
In het voorjaar van 1991 werd een deel 
van mijn mammillaria-verzameling 
plotseling door bladluis en wolluis 
overvallen. Een aantal van deze planten 
gaf de geest, waarbij opviel dat bij de

Mammillaria napina met 
typische verkleuring 
Foto’s van de schrijver



wortelhals rotting was opgetreden. Ook 
hier werd - met succes - AA Fleur ter 
bestrijding ingezet. Het feit dat rotting 
optrad, had echter al een waarschuwing in 
een andere richting moeten zijn. In de 
loop van de zomer van 1991 namen de 
problemen toe. Nu waren er echter geen 
‘beesten’ meer te zien. Op bepaalde 
plaatsen op de mammillaria-tafel vielen 
planten ten prooi aan rotting bij de 
wortelhals. Meestal waren dit tot mijn 
verdriet grotere en al oudere mammilla- 
ria’s. Soms waren nog stekken te nemen, 
maar in veel gevallen moesten de planten 
worden opgegeven.
Aan diverse mensen werd advies ge
vraagd, maar er was niemand die mij op 
het juiste spoor zette. Laat in de zomer 
1991 ben ik met een paar planten op pad 
gegaan. Er was een cactusbeurs in 
Zutphen en een open dag bij een bekende 
cactuskweker in Werkendam. Veel leverde 
dit echter ook met op en er bleef eigenlijk 
maar één advies over waarmee iets was te 
beginnen.
De aangetaste planten vertoonden 
onderaan vaak een soort van inkrimpen, 
waarbij de plant meestal bruin werd. Dit 
leidde tot een voorzichtige conclusie dat 
de oorzaak mogelijk toch spint was, 
ondanks dat er met een microscoop geen 
enkel beestje was te ontdekken. Geadvi
seerd werd om een bestrijdingsmiddel in 
te zetten dat ook tegen resistente spint 
werkzaam is. Hiervoor zou Pentac een 
zeer geschikt middel zijn. Dit middel heeft 
als werkzame stof dienochloor, een 
gechloreerde koolwaterstof. Na twee 
behandelingen met Pentac leken de 
planten zich in de nazomer van 1991 te 
herstellen. Dit was achteraf gezien echter 
de tweede stap op het dwaalspoor.

De oorzaak

In het voorjaar van 1992 leek in eerste 
instantie alles in orde te zijn. Een zeer 
overdadige bloei van nagenoeg alle 
planten liet hopen dat de problemen onder 
controle waren. Voor de zekerheid werd 
toch nog een volledige anti-spintbehande- 
ling uitgevoerd. Met het oplopen van de 
temperatuur begon echter de oude kwaal 
weer de kop op te steken. Grote planten 
bleken van de ene dag op de andere 
plotseling rot te zijn. Andere planten 
stopten met groeien en vertoonden een 
mat, vaal uiterlijk. Weer andere planten 
schrompelden vooral net boven de 
wortelhals meen.
Weer werd op diverse plaatsen informatie 
ingewonnen en advies gevraagd en weer 
kwam als enige conclusie naar voren dat 
toch spint de oorzaak zou kunnen zijn. 
Een advies om meer water te geven, werd 
opgevolgd. Spint heeft daar namelijk een 
hekel aan. Achteraf bleek deze handel
wijze juist het tegengestelde effect te 
hebben en juist voor snellere rotting te 
zorgen.
Midden zomer 1992 was ik echt ten einde 
raad. Elke gang door de kas werd met 
knikkende knieën uitgevoerd, want steeds 
werd wel een aangetaste plant aangetrof
fen. De verzorging van de planten werd 
gestaakt en., de telefoon werd ingescha
keld. Op goed geluk heb ik een aantal 
mensen gebeld die actief zijn binnen 
Succulenta. Natuurlijk krijg je op die 
manier de meest uiteenlopende suggesties 
over mogelijke oorzaken, maar uiteinde- 
lijk bleek één advies zeer waardevol.
Zo kwam ik begin augustus terecht bij de 2g3 
Planteziektenkundige Dienst in Wagenin- ----  
gen met een aantal zieke planten. De 
ontvangst hier (na telefonische afspraak) 
was hartelijk en de betrokkenheid bij het 
probleem vanaf het begin groot. Voor een
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bijdrage van f 100,- voert men hier een 
compleet onderzoek uit op substraat en 
planten. Aan de hand van het ziektebeeld 
probeert men hier gericht de oorzaak op te 
sporen. Binnen drie weken na mijn bezoek 
was de uitslag van het onderzoek binnen. 
In de lava werden larven en cysten van 
het cactusaaltje aangetroffen, in aantallen 
die desastreus voor de planten zijn.

Aaltjes
Aantasting door aaltjes bij planten wordt 
meestal zichtbaar doordat de groei stopt 
en de plant verkleurt. Bij de meeste 
planten ontstaan op de wortels bolletjes 
(cysten) die met het blote oog te zien zijn. 
Doordat de wortels beschadigd raken, 
kunnen schimmels en bacteriën binnen
dringen en deze zullen uiteindelijk voor 
rotting zorgen.
De relatie tussen aaltjes en planten is zeer 
intens. De wortels van de plant scheiden 
stoffen af, die aaltjes aantrekken. Jonge 
aaltjes verlaten de cyste en zoeken de 
plantewortels op. In de wortels ontwikke
len ze zich via drie vervellingen, waarbij 
ze opzwellen. Wijfjes blijven bolvormig 
en barsten uit de wortel. Mannetjes 
worden weer slank, gaan de grond in en 
bevruchten de wijfjes. Elk wijfje maakt 
dan enige honderden eieren. Na vorming 
van eitjes blijft de huid van het wijfje als 
een omhulsel zitten; dit geheel wordt cyste 
genoemd. De wijfjes zijn eerst wit, maar 
na rijping wordt de cyste licht- tot 
donkerbruin. Soms komen de eitjes weer 
snel uit en begint een nieuwe cyclus, maar 
in andere gevallen gaan de cysten in rust 
en kunnen 10 tot 15 jaar overbruggen tot 
ze weer tot leven komen.
De verspreiding vindt vooral plaats via 
besmet plantemateriaal en grondbewer- 
kingsapparatuur. Tot nu toe is er nog maar 
een beperkt aantal plantesoorten waarin 
aaltjes zijn gevonden, namelijk anjer, 

ficus, hebe en jammer genoeg voor ons 
ook de cactus. Van de cactussen zijn 
vooral cereus, mammillaria, epiphyllum 
en opuntia gevoelig. Waar bij bijvoor
beeld aardappelen, bieten en haver 
duidelijk zwellingen op de wortels 
ontstaan, zijn de cysten bij cactussen niet 
groter dan een speldeknop en vallen na 
rijping vaak van de wortel af.

Bestrijding
Volgens de Planteziektenkundige Dienst 
komen aaltjes vooral in oudere verzame
lingen voor. Er is pas schade aan de 
planten zichtbaar als er grote aantallen 
aaltjes in de grond aanwezig zijn. Het 
duurt meestal enige jaren voor het zover 
is.
De beste bestrijding van aaltjes is trachten 
om besmetting te voorkomen.
- Gebruik gezond plantemateriaal.
- Gebruik aaltjesvnje grond.
- Ontsmet de grond.
- Controleer regelmatig op aaltjes.
- Ga altijd hygiënisch te werk.
Daarnaast is er voor professioneel gebruik 
een aantal bestrijdingsmiddelen, die de 
aaltjes echter niet volledig elimineren. 
Het mag duidelijk zijn dat een aantal van 
bovenstaande maatregelen lastig uit is te 
voeren. Beoordelen of planten gezond zijn 
en of een plant aaltjes heeft, is waarschijn
lijk voor de gemiddelde liefhebber al 
moeilijk genoeg. Alleen ontsmette (liefst 
gestoomde) grond geeft zekerheid over het 
afwezig zijn van aaltjes.
Om te voorkomen dat planten door aaltjes 
te gronde gaan, is de volgende werkwijze 
aan te raden. Minimaal om de twee jaar 
worden alle planten omgepot. Hierbij 
wordt uiterst hygiënisch te werk gegaan. 
De oude potgrond wordt zo goed mogelijk 
verwijderd. Als de plant of de wortel niet 
gezond is, zet de plant dan niet terug bij 
de andere planten. Het oppotten zelf dient



strikt gescheiden van het verwijderen van 
de oude potgrond te gebeuren. Zorg 
ervoor dat hier eventueel aanwezige 
aaltjes niet worden overgebracht. Gebruik 
nieuwe potten, of goed gereinigde en 
behandelde potten. Was deze met heet 
sodawater van ongeveer 60 °C. Maak de 
kweektafel of kweekbak volledig schoon 
en behandel ook deze met heet sodawater. 
Deze werkwijze moet in de praktijk 
afdoende zijn om problemen met aaltjes te 
voorkomen. Als er, zoals in mijn geval, al 
sprake is van een zware besmetting met 
aaltjes, is een rigoureuzere aanpak vereist. 
Elke plant moet afzonderlijk worden 
onderzocht op aantasting. Bij verdenking 
van aantasting moet u potten en wortels 
vernietigen. Het bovengronds deel van de 
plant kan nog wel opnieuw worden 
beworteld. Alle aanwezige potgrond dient 
te worden verwijderd en kweektafels 
moeten zorgvuldig worden behandeld met 
sodawater.

Chemische bestrijding
Ter bestrijding van aaltjes zijn er volgens 
de vakliteratuur twee middelen, namelijk 
aldicarb en oxamyl.
Het eerste middel is vooral bekend als 
Temik. Dit mag echter met voor potplan
ten worden toegepast, maar alleen in de 
vollegrondteelt. Kom dus niet in de 
verleiding dit middel toch toe te passen, 
het is zonder meer gevaarlijk!
Ook het middel oxamyl mag alleen voor 
grondbehandeling worden toegepast. 
Het bekendste middel met oxamyl is 
Vydate L. Het is in uiterst noodgeval via 
het gietwater toe te dienen. Lees echter bij 
gebruik zeer zorgvuldig de gebruiksaan
wijzing. Alle hier genoemde middelen zijn 
gevaarlijk voor bijen.
In mijn geval heb ik na overleg besloten 
om een gecombineerde bestrijding en 
eliminatie toe te passen. Van alle planten 

wordt de potgrond volledig verwijderd, 
waarna de wortels grotendeels worden 
teruggesneden. Als het wortelstelsel is 
aangetast, wordt het weggesneden en 
vernietigd. Na een korte droogperiode 
worden de wortels gedompeld in een 
oplossing (0,1%) van Vydate L. Nadat dit 
volledig is opgedroogd, worden de planten 
opnieuw opgepot in nieuwe potgrond (in 
mijn geval lava) in nieuwe potten. De 
tafels worden volledig leeggemaakt en 
grondig schoongemaakt met heet sodawa
ter of met bleekwater. Alleen nieuw 
opgepotte planten worden weer op de 
tafels gezet. Bij de eerste watergift in het 
voorjaar wordt gegoten met een oplossing 
van Vydate L (0,1%). Na drie weken 
wordt dit nog eens herhaald. Op deze 
wijze hoop ik de aanslag die de aaltjes op 
mijn mammillaria-collectie hebben 
gepleegd tot stilstand te brengen.

Een woord van dank aan Ben Groen, 
Ruurd van Donkelaar en Nico Uitten- 
broek, die mij bij deze problemen met 
deskundige raad hebben geholpen en dit 
naar ik aanneem ook voor andere 
liefhebber willen blijven doen.

Literatuur
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LEWISIA REDIVIVA
BETOVERING IN DE ROTSTUIN

Fritz Hochstatter

Van de 20 soorten behorend tot het 

geslacht Lewisia is voor mij Lewisia 

rediviva, ook bekend als bitterwor- 

tel, de allermooiste. Zijn geweldige, 

fascinerende roze of witte bloemen 

lijken op cactusbloemen. Bitterwor- 

tel is een vreemde naam voor zo’n 

attractieve soort, maar verraadt al 

dat er nog andere interessante 

aspecten aan deze plant zijn.

256

Lewisia rediviva werd door de Noordame- 
rikaanse Indianen gegeten en gewoonlijk 
als bitter smakend beschreven; vandaar 
ook de naam, hoewel wordt beweerd dat 
de smaak aangenamer is als de plant 
wordt gekookt. De voedingswaarde schijnt 
in het verteerbare zetmeelgehalte te 
liggen. De wortels zijn tamelijk groot en 
hebben geen verhoute of harde vezels. Af 
en toe worden de wortels rauw gegeten. 
Ook worden de wortels wel gedroogd; ze 
worden vervolgens gekookt en met vis of 
vlees gebakken.
Ook als medicijn was de plant voor de 
Indianen van grote betekenis. Een 
opgekookte brij van de wortels wordt 
gedronken tegen ontstekingen. Verder 
worden de wortels gekauwd ter verzach
ting van nekpijn.

Om de wintervoorraad op peil te houden, 
worden duizenden planten verzameld, 
meestal door vrouwen. Waarschijnlijk 
gebeurde dat direct na de bloei in juni en 
begin juli, daar de kleine blaadjes al 
tijdens de bloei verdrogen en de plant in 
de zomer niet meer is te vinden.

Verspreiding
De soort van dit artikel werd in het begin 
van de 18de eeuw verzameld tijdens de 
beroemde expeditie van Lewis en Clark. 
Hij werd voor het eerst gevonden bij Lolo 
Creek, ten zuiden van Missoula in 
Montana. Van alle lewisia-soorten heeft 
hij het grootste verspreidingsgebied. In de 
uitgestrekte vlakten van Montana kon ik 
veel populaties vinden.
Het verspreidingsgebied strekt zich uit van 
Califomië, noordelijk Arizona en



noordwestelijk Colorado via Nevada, 
Utah, Wyoming, Oregon, Idaho, Montana 
en Washington tot in Brits Columbia in 
het zuiden van Canada, op hoogten van 
3000 m.Op de vochtige berghellingen van 
het kustgebied van Califomië en Oregon 
treft men geen lewisia’s aan.
Tijdens mijn expedities in de telkens weer 
fascinerende natuur van Noord-Amerika 
kwam ik op vele groeiplaatsen in bijna 
alle eerdergenoemde staten. Dikwijls kon 
ik in de nabije omgeving pediocactussen 
vinden. De kleine planten groeien op 
open, zanderige of rotsachtige plaatsen, 
maar ook in zware grond, zowel onder 
zure als basische omstandigheden. Dit 
betekent dat de planten niet al te hoge 
eisen aan het substraat stellen. Neerslag 
valt voornamelijk in het koude jaargetijde. 
Daarnaast moeten lange perioden van 
vorst worden doorstaan.
Montana heeft deze aan in schoonheid en 
attractiviteit nauwelijks te evenaren 
planten een bijzondere eer verleend: ze 
zijn het nationale symbool van de staat.

Verzorging
De belangrijkste factor bij de cultuur is 
droogte in de zomer. Ofschoon de planten 
extreme vorst verdragen, is in onze natte 
streken bescherming tegen vocht in de 

winter aan te bevelen. De groeiperiode 
begint in de koude periode, ongeveer in 
oktober of november. De kleine blaadjes 
komen op dezelfde manier als bij kro
kussen boven de grond. Midden mei 
hebben de bladeren een grootte van 
3-4 cm bereikt. Aan de verlengde 
bloemsteel verschijnen dan gedurende 
enkele weken bij zonnig weer de grootse 
roze tot witte bloemen die 3-4 cm lang 
zijn. De bloemkleur varieert per groeip
laats. Al tijdens de bloei verdrogen de 
bladeren. De zaadkapsels zijn na ongeveer 
vier weken rijp en vallen af, waarna in de 
natuur de wind voor de verspreiding 
zorgt. Ook worden de vruchten wel door 
kleine dieren gegeten. In de hete maanden 
juli en augustus kan men de planten niet 
meer vinden, wat ook het geval is met 
cactussen zoals Pediocactus bradyi en P. 
■winkleri. Het zaaien van deze soort is 
probleemloos. Dit gebeurt in de winter in 
potjes die in de tuin of op balkon worden 
gezet, zodat de vorst erop kan inwerken. 
Vier tot zes weken na het zaaien zal men 
de kiemplantjes ontwaren.

Postbus 510201 D 6800 Mannheim51

Vertaling: L. Bercht

Lewisia rediviva
Foto van de schrijver



CAUDICIFORME SUCCULENTEN 1
Peter Knippels

258

Mensen delen alles in hokjes in.

Nadat Linnaeus de huidige 

nomenclatuur grondvestte, hebben 

deskundigen soorten en geslachten 

gegroepeerd of uit elkaar gehaald 

op basis van bepaalde kenmerken 

van de planten. Eén van de hokjes 

die in de loop van de jaren is 

ontstaan, is die van planten met 

een caudex.

Wat zijn caudiciforme planten? Gordon 
Rowley heeft in zijn boek Name that 
succulent (1980) succulenten mgedeeld 
naar morfologie van de planten en 
onderkent drie groepen.
1. Bladsucculent.
Wateropslag in dikke, vlezige, min of 
meer overblijvende bladeren die meer 
succulent zijn dan de stam (Crassula, 
Conophytum, Haw orthia).
2. Stamsucculent.
Wateropslag in dikke, vlezige stengels, 
bladeren minder vlezig en veelal rudimen
tair of afwezig. Planten met een ‘cactus
achtig’ uiterlijk, zonder opvallende 
gezwollen basis, of indien dit wel het 
geval is (Pachypodium), ontbreken dunne 
scheuten en takken met afvallende 
bladeren. Stengels gewoonlijk geleed, 
geribd of tuberoos (Stapelia, Senecio, 
Cereus, Gymnocalycium).
3. Caudiciforme succulent.
Plant met grootste breedte aan de basis, 
met een gezwollen, vlezige, amorfe 
caudex die niet geleed, genbd of tuberoos 
is (met uitzondering van Adenia globosa, 
Dioscorea en Neoalsomitra), geleidelijk 
toelopend of abrupt in dunne, nauwelijks 
succulente takken of scheuten eindigend; 
bladeren (indien aanwezig) en soms ook 
de takken/scheuten afvallend (Calibanus, 
Ceropegia spec., Fockea spec.).
We laten nu enkele bekende caudiciforme 
families, geslachten en soorten de revue 
passeren.

Agavaceae
De familie der Agavaceae omvat ongeveer 
20 geslachten en ruim 5000 soorten. De 
leden van deze familie worden getypeerd 
als „planten met vlezige bladrozetten, die



niet zelden op stammen groeien, met 
vezelige en stekelpuntige bladeren en een 
trosvormige of pluimvormige bloeiwijze” 
(Summa, 1973-1978). De familie werd in 
1934 beschreven en is verwant aan de 
families Amaryllidaceae en Liliaceae. 
Bekende representanten zijn Agave, 
Nolina en Sansevierea.
Het geslacht Nolina wordt gekenmerkt 
door de flesvormig verdikte stengelvoet, 
waaruit dunnere takken groeien met aan 
de top een bladerkroon. Een minder 
bekende vertegenwoordiger van deze 
familie is Calibanus (vernoemd naar 
Caliban, een monster uit een van de 
stukken van Shakespeare). Calibanus is 
een monotypisch geslacht met als enige 
soort C. hookeri. De plant is endemisch in 
Oost- en Midden-Mexico. Hij heeft een 
zandkleurige of lichtbruine caudex die op 
jonge leeftijd ovaal is. De caudex kan een 
doorsnee van 30 tot 40 cm bereiken. Het 
oppervlak van de caudex is kurkachtig. De 
plant vormt geen stam, de bladerkroon 
ontspruit direct uit de caudex. De 
lichtgroene bladeren zijn lang (tot 
ongeveer 50 cm), dun en getand. Verme
nigvuldiging vindt plaats door middel van 
zaaien. Stekken is niet mogelijk. In 
cultuur is C. hookeri niet moeilijk en 
verlangt dezelfde behandeling als 
Beaucarnea en Nolina. De plant is niet 
gevoelig voor dierlijke belagers (trips, 
spint, blad-, dop- en wortelluis), maar is 
wel een langzame groeier.

Apocynaceae
De familie der Apocynaceae (maagde- 
palmachtigen) kent ongeveer 180 
geslachten en circa 1500 soorten, komt 
voornamelijk voor in de tropen en is 
verwant aan de familie der Asclepiada- 
ceae. In het algemeen wordt de familie 
beschreven als „houtachtige of kruidach
tige planten met tegenoverstaande 

bladeren (zonder steunbladeren), die 
gaafrandig en enkelvoudig zijn. Melksap 
is bijna altijd aanwezig. De bloemen zijn 
vijftallig en hebben geheel of deels 
vergroeide vruchtbeginsels. De zaden zijn 
veelal bedekt met een zijdeharen kuif’ 
(Summa, 1973-1978). Een bekende 
niet-succulente vertegenwoordiger van 
deze familie is Nerium oleander. Bekende 
succulente vertegenwoordigers zijn 
Pachypodium en Adenium.
Pachypodium omvat ongeveer 13 soorten 
en komt voor in zuidelijk Afrika (Zuid- 
Afnka, Namibië en Angola) en op 
Madagascar. In cultuur is de bekendste 
soort P. lamerei, een zuilvormige 
grijsgekleurde plant. In het Nederlands 
wordt deze plant ook wel Madagascar- 
palm genoemd. De stam is bezet met 
paarsgewijze doorns van ongeveer 2 cm

Calibanus hookeri
Foto’s van de schrijver
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lang met soms een kleine doom tussen de 
beide andere. De niet-succulente bladeren 
aan de top van de plant zijn ongeveer 20 
cm lang en 2 cm breed. De bloemen zijn 
wit. P. lamerei komt voor op Madagascar 
en verlangt derhalve in cultuur zowel in 
de winter als in de zomer een zonnige en 
warme (15-18 °C) standplaats. De 
huiskamer is dus uitermate geschikt.
Het geslacht Adenium (vernoemd naar de 
stad Aden in Zuid-Jemen) omvat ongeveer 
twaalf soorten, die voorkomen in het 
gebied tussen de Arabische landen en 
Zuid-Afrika. Adenium obesum - in het 
Nederlands wel woestijnroos genoemd - 
bezit in cultuur een dikke, gladde, 
gedrongen caudex waaraan dunnere, 
gladde overblijvende takken ontspruiten 
(vandaar de soortnaam obesum: dik, 
gezwollen). De bladeren vormen een 
kroon in eindstandige rozetten. Ze zijn 
spatelvormig en het oppervlak voelt 
leerachtig aan. De bloemen zijn 4 cm lang 
en rozerood van kleur. Velen denken dat 
deze plant moeilijk is te kweken, maar dit 
valt mee. De plant verlangt een zonnige, 
warme plek, ook in de winter (boven de 
15 °C). In de zomer verlangt A. obesum 
veel en in de winter weinig water. Het kan 
geen kwaad de plant in de winter zo veel - 
of beter gezegd zo weinig - water te geven 

dat de groeipunten net niet mdrogen. Een 
goed ijkpunt of de plant in de zomerse 
groeiperiode voldoende water en zonlicht 
krijgt, is de bloei. Als er te weinig water 
wordt gegeven of de zon weinig schijnt in 
de fase van bloemknopontwikkeling, 
groeien de bloemknoppen niet verder uit, 
maar verdrogen ze. Te weinig water of te 
weinig zonneschijn tijdens de bloei 
resulteert in spoedig afvallende bloemen. 
Verder verlangen de planten een humus
rijke grond, bijmesten in de groeiperiode 
is gewenst.

Araliaceae
De familie der Araliaceae (klimopachti- 
gen) omvat ongeveer 55 geslachten en is 
verwant aan de schermbloemen (Umbelli- 
ferae) Kenmerkend voor de familie zijn 
de diep en herhaaldelijk ingesneden 
bladeren, de kleine schermvormig 
gerangschikte bloemen (vijftallig) en de 
besachtige vruchten (vrucht met een 
steenharde ‘pit’). De vertegenwoordigers 
van de familie komen voornamelijk voor 
in Zuidoost-Azië en in tropisch Afrika. 
Bekende niet-succulente vertegenwoordi
gers van deze familie zijn de geslachten 
Fatsia, Hedera en Schefflera.
Een caudexvormend geslacht is Cussonia 
(vernoemd naar de Franse botanicus



Cusson, 1727 - 1783). Dit geslacht omvat 
ongeveer 25 soorten, die voorkomen in 
tropisch Afrika, Zuid-Afrika en op 
Madagascar. In het algemeen kunnen de 
soorten van dit geslacht worden beschre
ven als struiken of bomen met lange, 
dikke, weinig vertakkende stammen, 
veelal in het bezit van een caudex 
(verdikte stengelbasis). De bladeren, in 
kleur uiteenlopend van blauwgroen tot 
donkergroen, groeien alleen aan de top 
van de stam. De bladeren worden 
gekenmerkt door de vorm (veerspletig en 
gaafrandig of getand) en door de opmer
kelijk lange bladsteel. Hiermee lijken de 
bladeren van het geslacht Cussonia sterk 
op die van het geslacht Schefflera. 
Cussonia-soorten kunnen uit zaad worden 
opgekweekt. De planten vormen reeds 
jong een deels ondergrondse, deels 
bovengrondse caudex. In het algemeen 
vormt de plant bovenop de caudex één of 
soms twee overblijvende stammetjes 
waaraan de grote gelobde, donkergroene 
bladeren verschijnen, die exclusief 
bladsteel 7-10 cm lang zijn. Enkele jaren 
geleden had ik een exemplaar van C. 
paniculata. De plant stond op de venster
bank op een lichte plaats (zuidwesten). Hij 
bleek erg gevoelig voor ongedierte te zijn, 
met name voor spint en trips. Bij 
aantasting door dieren of bij met-optimale 
omgevingsfactoren liet de plant snel zijn 
bladeren vallen. Daarnaast was hij erg 
gevoelig voor indroging van het groeipunt 
in de rustperiode. Deed dit fenomeen zich 
voor, dan stierf tevens het uiteinde van de 
stam. In het volgende groeiseizoen liep 
een okselknop uit en vormde hieruit een 
nieuwe stam.

Asclepiadaceae
De familie der Asclepiadaceae (zijdeplan
ten) komt voornamelijk voor in de tropen 
en subtropen. In het algemeen kunnen de 

planten worden aangeduid als „kruiden of 
heesters, vaak ook windende klimplanten 
met tegenoverstaande bladeren en met 
melksap. De vruchten zijn twee aan twee 
geplaatst (elke bloem met twee vruchtbe
ginsels) en bevatten talrijke zaden die 
zijdeharig gekuifd zijn. Van de bloemen 
zijn de meeldraden en stamper tot één 
stempelzuil vergroeid. Het stuifmeel is 
samengeklonterd tot een pollinium” 
(Summa, 1973-1978). De familie der 
Asclepiadaceae (vernoemd naar Askle- 
pios, de god der geneeskunde) omvat 
ongeveer 130 geslachten en omstreeks 
2000 soorten. Bekende geslachten zijn 
Hoya en Stephanotis. Caudexvormende 
geslachten zijn onder andere Fockea en 
Brachystelma. Ook enkele ceropegia- 
soorten vormen een caudex.
Het geslacht Ceropegia omvat ongeveer 
180 soorten en het verspreidingsgebied 
strekt zich uit van Indonesië, India en de 
Arabische staten tot zuidelijk Afrika. In 
het algemeen zijn het planten met slappe, 
kruipende, klimmende of hangende 
stengels, soms met vlezige wortels of een 
caudex. De bladeren zijn vlezig. Een klein 
aantal soorten is stamsucculent. De 
bekendste caudiciforme ceropegia-soort is 
C. woodii en komt oorspronkelijk uit 
Zuid-Afrika. In het Nederlands wordt de 
plant Chinees lantaamplantje genoemd. 
Deze soort kent vrij dikke ronde, 
grijs-paars-groen gekleurde, kortgesteelde 
bladeren. De plant is eenvoudig in de 
huiskamer te kweken en te vermeerderen. 
Aan de hangende stengels ontwikkelen 
zich knollen die voor vermeerdering 
kunnen worden gebruikt. Grotere knollen 
worden wel gekweekt als onderstam voor 
andere geslachten uit de familie der 
Asclepiadaceae.
Het geslacht Fockea (vernoemd naar 
H.Ch. Focke, 1817-1891) omvat ongeveer 
11 soorten en komt voor in Angola en in
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Zuid-Afrika. De fockea-soorten vormen 
een (ondergrondse) caudex waaruit lange, 
dunne, staande of windende stengels 
ontspruiten die niet jaarlijks (geheel) 
afsterven. De overblijvende stengels 
verhouten. In cultuur verlangen ze zowel 
in de zomer als in de winter een lichte, 
warme plaats. In de winterse rustperiode 
verlangen de planten een weinig water 
omdat anders de fijne haarwortels 
uitdrogen en afsterven, hetgeen weer kan 
leiden tot groeiproblemen in het volgend 
groeiseizoen.
De caudex van Fockea edulis (edulis 
betekent eetbaar, de plant wordt of werd 
in het herkomstgebied gegeten) bevindt 
zich voornamelijk boven de grond en is 
grijsgroen van kleur. De vorm kan 
uiteenlopen van bol- tot flesvormig. De 
bladeren zijn ovaal van vorm, zijn 4-5 cm 
lang en 1,5-2 cm breed en donkergroen 
van kleur. In de rustperiode (winter) 

vallen de bladeren niet af, evenmin als de 
stengel. De planten vormt geen lange 
ranken, maar korte takken die op oudere 
leeftijd zijtakken kunnen vormen. De 
planten kennen derhalve een gedrongen 
uiterlijk. Soms vormt de plant wel lange 
ranken. Fockea natalensis (voorkomend in 
Natal, Zuid-Afrika) vormt een bolvormige 
caudex, die zich ten dele onder de grond 
bevindt. Op jonge leeftijd is het oppervlak 
van de caudex glad, op oudere leeftijd 
wordt deze ruwer. De kleur van de caudex 
is lichtbruin. De plant vormt in het 
groeiseizoen ranken, die in de rustperiode 
geheel of ten dele kunnen afsterven, 
evenals de bladeren. De overblijvende 
stengeldelen verhouten. De bladeren zijn 
ovaal, 5-6 cm lang en 2-3 cm breed en 
eindigen in een punt. De bladeren zijn aan 
de bovenzijde donkergroen en aan de 
onderzijde paars gekleurd. De plant 
verlangt een zonnige plaats. F. natalensis 
overwintert bij een minimumtemperatuur 
van 12 °C. De plant is gevoelig voor spint. 
Bij aantasting door dieren (met name spint 
en bladluis) heeft de plant de eigenschap 
de meest recent gevormde bladeren en 
soms ook het groeipunt af te laten sterven. 
In het vervolg van het groeiseizoen loopt 
de plant opnieuw uit. Al met al vind ik 
het een moeilijke plant om te kweken en 
is het een langzame groeier. Deze plant 
heb ik 13 jaar, de leeftijd schat ik op 18 
tot 20 jaar.

Compositae
De familie der Compositae (composieten) 
is één van de grootste families van de 
bloeiende planten met ongeveer 1100 
geslachten en omvat zowel succulente als 
niet succulente geslachten en kent 
vertegenwoordigers op alle continenten. 
Bekende niet-succulente composieten zijn 
de paardebloem en de chrysant. De 
familie wordt gekenmerkt door de



bloemvorm: „bloemen die in hoofdjes zijn 
gegroepeerd die op een enkele bloem 
lijken; de bloemen worden omgeven door 
één of meer rijen schutblaadjes, het 
omwindsel; in de hoofdjes komen buis- 
en/of lintbloemen voor” (Van der 
Meijden, 1983). Geslachten met caudici- 
forme soorten zijn Senecio en Othonna. 
Het geslacht Senecio omvat ruim 2000 
soorten, die niet allemaal succulent zijn. 
Senecio grantii (uit Tanzania en Ethiopië) 
is één van de decoratievere caudiciforme 
vertegenwoordigers van het geslacht. Op 
oudere leeftijd heeft de plant een caudex, 
die bestaat uit de knollige wortelstokken. 
Veelal wordt de plant zodanig opgepot dat 
de wortelstokken juist boven de grond 
zichtbaar zijn. De plant wordt door 
liefhebbers ook wel in een 'bonsaivorm’ 
gekweekt. S. grantii vormt rechtop
staande, 15-20 cm lange grijsgroene 
stammetjes met spatelvormige bladeren 
(6 cm lang en 2,5 cm breed). De bladeren 
zijn aan de bovenzijde grijsgroen en aan 
de onderzijde paarsgnjs van kleur. De 
rode bloemen staan op lange bloemsten
gels. S. grantii is eenvoudig in cultuur en 
vormt spoedig een plant van enige 
omvang. Bij mij staat de plant op een 
lichte plaats op de vensterbank (zuidoos
ten), waar hij goed gedijt.

Het geslacht Othonna heeft zuidelijk 
Afrika als herkomstgebied en omvat 
evenals Senecio zowel blad- als stamsuc- 
culenten. In tegenstelling tot veel andere 
geslachten uit zuidelijk Afrika past dit 
geslacht zich in cultuur niet aan de 
seizoenen op het noordelijk halfrond aan, 
ook niet als de planten worden opge
kweekt uit zaad dat hier is gewonnen. De 
othonna-soorten groeien en bloeien in 
onze late herfst en winter en verlangen 
dan een temperatuur van 18 °C en hoger. 
In de rustperiode verlangen de planten een 
weinig water om uitdroging te voorko
men. Verder hebben ze een zonnige 
standplaats nodig. De stamsucculenten van 
het geslacht Othonna worden veelal ook 
aangeduid als caudiciform. In het 
algemeen zijn het struikvormige planten 
die een hoogte van 30 tot 150 cm kunnen 
bereiken. Caudiciforme soorten zijn O. 
euphorbioides, O. graveolens en O. 
herrei.

Wordt vervolgd

Aakweif 9, 2804 MZ Gouda.

Senecio grantii



EUPHORBIA EYASSIANA
Frans Noltee

Plantennamen goed spellen is niet 

altijd gemakkelijk. Als de taxono- 

men dan ook nog namen aan 

planten geven die erg op elkaar 

lijken, kan dat veel verwarring 

scheppen.

Euphorbia eyassiana Bally & S. Carter 
komen we nogal eens tegen onder de 
foutieve naam E. nyassae.
De verwarring schijnt ontstaan te zijn 
doordat de ontdekker van de soort, Peter 
Bally, materiaal naar het ISI in Califomië 
stuurde met als aanduiding ‘Euph. spec. 
aff. nyassae’. In de loop der tijd verdween 
bij het verder verspreiden van het 
materiaal het stukje ‘spec. aff.’, zodat 
alleen het deel ‘nyassae’ overbleef. 
In de meeste gevallen zal een plant die 
onder de naam E. nyassae voorkomt een 
E. eyassiana blijken te zijn.

Spiny
In 1982 publiceerde Susan Carter haar 
„New succulent spiny Euphorbias” from 
East Afnca, waarin de betreffende soort 
werd beschreven als E. eyassiana, 
genoemd naar het Eyassi-meer in 
Tanzania.
De plant komt in de omgeving van dit 
meer voor in verschillende biotopen: al 
dan niet open grasland, rotsspleten, 
stenige open vlakten en droog struikge-

264

Euphorbia eyassiana 
Foto van de schrijver
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BESTUUR

Voorzitter: F.A.P. van Tricht. Bachstraat 3, 5283 
KK Boxtel, tel. 04116-84250.
Secretaris: J. van Alten, Richard Burtonstraat 1, 
1325 KK Almere - Stad, tel. 036-5376970.
Penningmeester B.B. Krijnen. Tweelingenlaan 27, 
5632 AW Eindhoven, tel. 040-415497.
2e Secretaris: Mevr. J.M. Smit - Reesink, Prins 
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AEBennekom, 
tel. 08389-17551.
Propaganda: P.J.M. Knippels, Aakwerf 9, 2804 
MZ Gouda, tel. 01820-37364.
Verenigingsartikelen: Mevr. E. van Die van 
Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren, tel. 
08388-3579.

LIDMAATSCHAP

Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur: M.J. van Eijsden. Postbus 
584, 7900 AN Hoogeveen..
Kosten lidmaatschap: leden in Nederland en 
België f 40,—/Bfrs 725, hier wonende jeugdleden 
f 20.-/Bfrs 365; elders wonende leden f 50,— per 
jaar

FINANCIËLE ZAKEN

Betalingen via de bankrekeningen van 
SUCCULENTA EINDHOVEN:
In Nederland: rekg nr. 55.32.38.981 bij de 
ABN/AMRO of rekg nr. 680596 bij de Postbank.
In België: Rekg nr. 000.1141809-22 bij de 
Belgische postgiro
In Duitsland: Rekg nr. 15.65.907/019 bij de 
ABN/AMRO te Aachen, BLZ 390.10200 
Overige landen in Europa: bij voorkeur per 
gekruiste (crossed) Eurocheque.

TIJDSCHRIFT SUCCULENTA

Het verschijnt 6 maal per jaar in de even 
maanden.
KOPIJ
kopij voor het tijdschrift zenden aan Mevr. J.M. 
Smit - Reesink, Prins Willem Alexanderlaan 104 
6721 AEBennekom.
Kopij voor het eerstvolgende nummer van het 
verenigingsnieuws voor het eind van de even 
maanden te zenden aan: J. van Alten,Richard 
Burtonstraat 1, 1325 KK Almere - Stad.
Advertentie tekst voor plaatsing in het volgende 
nummer inleveren voor het einde van de even 
maanden bij Mevr. J.M. Smit-Reesink. Pr.
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom.

Tel. 08389-17551.
REDACTIE
A. van Uijen, Graadt van Roggenweg 5 b, 3531 
AA Utrecht (Hoofdredacteur). Tel. 030-943631.
L.E. Groen, Heelsumseweg 49, 6721 GR 
Bennekom.
J.J. de Morree, Kon. Emmalaan23, 2264 SH 
Leidschendam.
Secretariaat: Mevr. J.M. Smit - Reesink, Prins 
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom.
REDACTIERAAD
A.B. Pullen (voorzitter) en B. Zonneveld. 
Correspondentieadres: A.B. Pullen, Pr. 
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen.
ADVERTENTIETARIEVEN
1/16 pag. f 30.-/Bfrs 600, 1/8 pag. f 55,-/Bfrs 
1100, 1/4 pag. f 85,-/Bfrs 1700. 1/2 pag. f 
140,-/Bfrs 2800, 1/1 pag. f 240.-/Bfrs 4800. 
Kortingen op aanvraag.
VERKOOP LOSSE NUMMERS
Via de boekenbeurs, zie onder instellingen

INSTELLINGEN

BIBLIOTHEEK
J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen.
Catalogus ad f 1,50/Bfrs 30 te bestellen op 
postbank rekg 13.45.616 t.n.v. J. Magnin.
CLICHÉFONDS
J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Tel. 
04703-2913
DIATHEEK
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. 
Tel. 045-272641
PLANTENCENTRALE
Mevr. E. van Die van Wijnen, Molenweg 56, 
6741 KM Lunteren. tel. 08388-3579.
BOEKVERKOOP EN VERENIGINGSARTI
KELEN
Mevr. E. van Die van Wijnen, Molenweg 56, 
6741 KM Lunteren. tel. 08388-3579. Zie elders in 
het verenigingsnieuws voor gedetailleerde 
opgave.
BOEKENBEURS
W. Alsemgeest. Stadhouderslaan 3, 3417 TT 
Montfoort. tel. 03484-1083
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Adreswijziging secretaris

MTV. 15 december 1993 gevestigd aan de RICHARD 
BURTONSTRAAT 1, 1325 KKALMERETel. 036 - 

5376970
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Loeb-Ozephius E.C.M., Meidoorn 21, 2992 VM 
Barendrecht.
Meyer P., Bredenoord 21, 3079 JA Rotterdam.
Dijkstra-Franken Mw., Hooilaan 43, 4816 EB 
Breda.
Swinkels S., Koninginnelaan 38. 5491 JV St.
Oedenrode.
Jansen A.C., Mollenstraat 11, 5571 BK Bergeyk.
Beerends H.M., Parklaan 54, 5953 BT Reuver.
Meerten Mw., Faunushof 3, 6215 RL Maastricht.
Schneiders S.. Past. Smeetsstraat 31, 6243 CV 
Geulle.

Kleintjens Mw., Arensstraat 1. 6414 XA Heerlen. 
Nooit M. van, Stokebrand 357, 7206 EW
Zutphen. Lemmens W., Hanenberglaan 432, 7542 
EM Enschede.
Kabbes Kwekerij, Jelke Sjoerdslaan 4, 9262 SL 
Suameer.

BELGIË
Smolders P., Vrijhijdsstraat 21 b, 2070 Burcht.
Fonteyne R., Heidebloemstraat 39, 8400
Oostende.
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DUITSLAND
Beyer U., Dorfstrasse 10, 56729 Nettehöfe.

AZIË
Mak.Chi King .Fanling.PO Box 602. NT 
Hongkong.
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De afdeling Gooi en Eemland wisselde van 
voorzitter. De aftredende voorzitter, H. Rubingh 
werd tot erevoorzitter van de afdeling benoemd. 
Hij wordt opgevolgd door de heer J. Rijnders 
Elbert Mooylaan 48, 1241 BK Kortenhoef. tel. 
02155-12074

ADRESWIJZIGING VERENIGING
Zoals reeds op de adrespagina is aangegeven, is 
de secretaris verhuisd. Wilt U zo goed zijn, ook 
de afdelingsbladen en convocaties voortaan naar 
het nieuwe adres te zenden? Bij voorbaat dank!

Gouden pen.
Dit is een prijs voor de meest gewaardeerde 
artiekelen in het maandblad Succulenta. Deze 
prijs werd ingesteld bij een bestuursbesluit van 
11 december 1992. In het volgende nummer van 
het verenigingsnieuws zullen wij de de 
genomineerde artikelen bekend maken. 
Afdelingsbesturen worden verzocht hiermede met 
de voorbereiding van hun programma rekening te 
houden. Het is de bedoeling de genomineerde 
programa's op de diverse vergaderingen ter 
sprake te brengen en door middel van stemming 
de drie beste artikelen te kiezen.

75 JARIG BESTAAN SUCCULENTA
Tafelverhuurplantenbeurs28 en 29 mei 
1994
In het jubileumweekend wordt in samenwerking 
met de afdeling Leiden in de Oranjerie van de 
Hortus een plantenbeurs gehouden. Deze beurs 
zal duren van zaterdagmiddag na de lunch tot en 
met zondagnamiddag. Wilt u meer weten dan 
kunt u contact opnemen met de heer Th. Hoekstra 
(tel.: 01718-71497). Geïnteresseerden moeten 
snel reageren, het aantal beschikbare tafels is 
beperkt.

Herhaling oproepen deelnamen en de 
sluitingsdata

Tot 1 februari 1994 kunt nog boeken en planten 
opgeven voor de veiling. Ook kunt u zich nog tot 
1 mei 1994 aanmeldcn voor deelname aan de 
plantenkeuring. Na de oproep in het oktobernum
mer zijn de eerste dias voor de diawedstrijd 
binnen gekomen! Maar we hebben er nog lang 
niet genoeg. U kunt nog tot 1 maart 1994 uw 
dia's opsturen aan Peter Knippels (Aakwerf 9, 
2804 MZ Gouda).
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Ten behoeve van ons tijdschrift SUCCULENTA 
zoeken wij een 
medewerker voor de LAY-OUT (M/V) 
Deze zal worden belast met de opmaak van het 
tijdschrift en de bewaking van de deadlines. 
Deze medewerker dient bij voorkeur in het bezit 
te zijn van een computer en goed met de redactie 
kunnen samenwerken. Aan tijd (na inwerken) 
dient tenminste 3 uur per week beschikbaar te 
zijn. Inlichtingen en/of aanmelden bij Joop van 
Alten en/of Aat van Uijen.

Ten behoeve van ons tijdschrift SUCCULENTA 
zoeken wij een

REDACTEUR (M/V) 
die meehelpt met het redigeren van stukken, 
overleg voert met schrijvers etc. 
Naast een goede beheersing van de Nederlandse 
taal moet ook goed kunnen worden samenge
werkt met het bestaande team. Inlichtingen en of 
aanmeldingen bij Joop van Alten en/of Aat van 
Uijen.

INSTELLINGSBEHEERDER
Onze bibliothecaris heeft te kennen gegeven, 
door toenemend tijdsgebrek zijn functie binnen 
niet al te lange tijd te willen opgeven. Wij 
zoeken derhalve een opvolger, die ruimte heeft, 
onze bibliotheek te huisvesten en er schik in 
heeft zijn taak over te nemen. Inlichtingen en 
melden bij Frits van Tricht en/of Joop van Alten

LEDENADMINISTRATIE
Ook voor onze ledenadministrateur is het 
moment nabij om zijn taak over te dragen. Ook 
voor hem zoeken wij een vervanger. Voor het 
bijhouden van de ledenadministratie heeft 
Succulenta een eigen computer en ook wordt 
gebruik gemaakt van de diensten van een 
servicebureau. Tot de belangrijkste taken van de 
ledenadministratie behoren de adressering van 
het tijdschrift Succulenta; het bijhouden van de 
contributiegegevens en de informatieverschaffing 
voor het bestuur. Inlichtingen en/of aanmelding 
bij Fnts van Tricht en/of Joop van Alten.

Voor de leiding van onze Spanjereis in 1993 (zie 
aankondiging elders in dit blad) zoeken wij een 
reisleider m/v. Inlichtingen en/of aanmelding bij 
Mevr. Joop Smit - Reesmk en/of Joop van Alten 

Voor het jubileumweekend 1993zijn we op zoek 
naar: - CEREMONIEMEESTER(S)
De ceremoniemeester(s) zal in het weekend de 
activiteiten (lezingen, workshops) inleiden en 
mededelingen omtrent het programma doen. 
Hierdoor is het niet mogelijk het programma te 
volgen. Functie-eisen zijn:

* een, liefst twee dagen volledig beschikbaar;
* ervaring met toespreken van grotere zalen;
* improvisatie-talent;
* duidelijke stem;
* stress-bestendig.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een 
van de ondergenoemde personen.
Cok Grootscholten (01740-27795), Jos Huizer 
(02522-30255), Peter Knippels (01820-37364) 
of Frans Noltee (078-124200).

Voor het jubileumweekend 1993zijn we op zoek 
naar een:
VEILINGMEESTER

De veilingmeester zal op zondagmiddag de 
planten- en boekenveiling leiden in de 
collegezaal van het Rijksherbarium (capaciteit: 
125 personen). Deze veiling is bedoeld als sluit
en klapstuk van het weekend. Functie-eisen zijn:

* ervaring met een dergelijke activiteit;
* duidelijke stem;
* inzicht in waarde van bijzondere boeken en 

planten;
* vermogen tot inspireren potentiële kopers. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een 
van de ondergenoemde personen.
Cok Grootscholten (01740-27795), Jos Huizer 
(02522-30255). Peter Knippels (01820-37364) of 
Frans Noltee (078-124200).

Naar aanleiding van het beleidsprogramma 
SUCCULENTA 2000 overweegt het bestuur de 
ontwikkeling van een cursus voor de 
gevorderde liefhebber. Daartoe wenst zij een 
werkgroep te installeren, die een en ander 
voorbereidt. Leden met speciale kennis op het 
gebied van onze hobby; met onderwijservaring 
en of uitgebreide botanische kennis willen wij 
gaarne uitnodigen om in deze werkgroep zitting 
te nemen. Verdere inlichtingen bij het bestuur.

Namen en adressen van bestuursleden 
vindt U op de 3e bladzijde van het 
verenigingsnieuws
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DE KALENDER 1995!

Een beetje vroeg denkt U wellicht. Niets is echter 
minder waar. Onze vereniging wil graag een wat 
actievere rol spelen in de totstandkoming van de 
gezamenlijke Belgisch-Nederlandse kalender. 
Daartoe zijn de volgende zaken van belang: 
DIA’S: Voor het vervaardigen van de kalender 
zijn dias nodig en wel de mooiste. Afgesproken 
werd, dat iedere afdeling maximaal zes dia’s mag 
inzenden voor plaatsing in de kalender.
Fotografen en afdelingsbestuurders worden met 
klem verzocht hierop actie te nemen. Nu lijkt een 
zestal dia’s niet veel, maar toch, zes goede dias is 
heel wat. Minder mag dus ook.
Het selecteren van de dia's gaat als volgt: 
* Allereerst vallen de technisch niet perfecte 
dia’s af. Te denken valt aan onscherpte, 
belichtingsfouten, motief, achtergrond, 
beschadigingen en meer van dat soort onheilen. 
Dus deze dia's maarniet insturen!
* Alle andere dia's zijn in principe geschikt. 
Toch wordt geen voorkeur gegeven aan dias van 
planten, die in de laatste jaren reeds in de 
kalender zijn afgebeeld. Dit is echter geen wet 
van meden en perzen. Een lijst van bedoelde 
afbeeldingen is desgewenst op het secretariaat 
verkrijgbaar.
* Uit de overgebleven dia’s wordt de kalender 
samengesteld. Hierbij spelen onder andere een 
verdeling over cactussen en vetplanten een rol. 
Ook naar een afwisseling in kleur over de diverse 
maandfoto's is van belang.
* De reden van niet gebruiken van de dia wordt 

medegedeeld.
Ik roep U op, om dia’s voor de kalender ter 
beschikking te stellen. U kunt ze de 2e secretaris 
van de vereniging ( Mevr. J. Smit, er zit voor mij 
rond deze tijd wellicht een vakantie in) toesturen, 
die dan de inzending collectief regelt en zorgt, 
dat ze ook weer geretourneerd worden. Mochten 
er leden zijn, die mee willen werken aan de 
diaselectie, laat het mij weten!
SAMENHANG MET JUBILEUM DlA- 
WEDSTRIJD: De ingezonden dia's doen 
automatisch mee met de jubileumwedstrijd. 
Alleen als U dit niet wenst, moet U dit bij de 
inzending vermelden. De dia's komen in dat 
geval zo spoedig mogelijk terug. 
SCHUTBLAD: Dit was tot op heden blanco. 
Succulenta heeft aangeboden de kosten voor het 
schutblad 1995 voor haar rekening te nemen. Wij 
hopen hierdoor te bereiken, dat de kalender 
hierdoor een nieuw elan uitstraalt en tevens 
daardoor beter verkoopbaar blijkt.
AFNAME: Afdelingsbesturen wordt verzocht de 
secretaris een opgaaf te doen van het aantal 
kalenders, dat men voor 1995 denkt binnen de 
afdeling te kunnen verkopen. Dit uitgaande van 
een ongewijzigde prijsstelling (circa F 9,=). Het 
bestuur zal op grond van deze opgaven een 
oplage garantie afgeven.
VERMELDING: Van afdelingen, die op 
voormelde wijze aan de kalender 1995 
meewerken (en wij verwachten ALLE afdelingen) 
zal het secretariaats - adres in de kalender 
worden vermeld.

Uw reactie gaarne vóór 15 januari 1994 naar mevrouw J. Smit, Prins Willem Alexanderlaan 
104, 67321 AE Bennekom

Jubileum Zaaiwedstrijd
Bij dit nummer vindt U de zaadcatalogus van het 
Clichéfonds. Denkt U er om zaad voor de 
zaaiwedstrijd mee te bestellen.
U krijgt het zaad gratis meegeleverd met Uw 
zaadbestelling. Bestelt U geen zaad, dan kunt U 
dit gratis verkrijgen via de afdelingssecretaris 
(Voor adres zie oktobernummer). Vanwege de 
hoge kosten is het niet mogelijk, deelnemers 
rechtstreeks een gratis zaadzending te sturen. 
Voor verdere informatie zie het oktobernummer.

SPREKERS T.B.V. INFOGIDS 1994
In mei 1994 zal de nieuwe Informatiegids van 
Succulenta verschijnen. Voor de verdere 
vervolmaking van de sprekerslijst kunnen 
potentiële sprekers zich schriftelijk opgeven door 
naam. adres, onderwerpen en kosten te melden bij 
P. Knippels (Aakwerf 9 2804 MZ Gouda).
Aanmclden kan tot 1 februari 1994. Zij die al op 
de sprekerslijst staan vermeld, hoeven niet op 
deze oproep te reageren.
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BEGROTING SUCCULENTA 1994

Werkelijk
1992

Begroting
1993

Prognose
1993

Begroting
1994

Inkomsten
Contributie 101.018 100.000 103.000 103.000
Clichéfonds 5.293 4.000 6.000 5.000
Verenigingsartikelen 1.603 1.000 1.000 1.000
Boekenbeurs - - - 200
Rente 11.280 10.000 10.000 8.600

119.194 115.000 120.000 117.800
Uitgaven
Tijdschrift 82.602 83.000 93.000 88.000
Bibliotheek 1.073 1.500 1.200 1.200
Diatheek 465 500 400 400
Algemene Vergaderingen 1.704 3.000 6.000 3.000
Subsidie Afdelingen - 4.000 400 -
Propaganda 7.516 5.500 2.000 2.000
Nieuwe handleiding - - 12.000 -
Viering 75-jarig bestaan - - , - 9.000
Enquete leden - - - 4.000
Reis- en Vergaderkosten 7.555 8.000 6.000 6.000
Porti, Telefoon 3.460 4.500 4.000 4.000
Bank- en Incassokosten 632 2.500 1.000 1.000
Materiaal en Diversen 1.771 1.500 4.000 1.700
Afschrijving Apparatuur 1.000 1.000 1.000 1.500

107.778 115.000 131.000 121.800

Batig(+) of Nadelig(-) Saldo + 11.416 - - 11.000 - 4.000

Korte toelichting:
- Het voorstel tot een stelselwijziging m.b.t. de 
contributie-heffing wordt voorlopig aangehouden. 
De voorgestelde begroting 1994 is dus gebaseerd 
op het oude systeem. - Het ledental is het laatste 
jaar gestegen tot ca 2.575. We gaan ervan uit, dat 
we dit kunnen handhaven. Tegen een Contributie 
van gemiddeld f 40.- komen we dan uit op f 
103.000,— Door daling van de rentevoet loopt de 
post Rente wat terug. - De kosten van het 
Tijdschrift, in 1993 flink gestegen door meer 
kleuren, dikker papier etc., kunnen in 1994 dalen 
door automatisering van het lay-out-gebeuren. - 
De vorig jaar geïntroduceerde post Subsidie 
Afdelingen heeft niet geleid tot het beoogde doel. 
Derhalve vervalt deze post in 1994. - Voor de 
viering van het 75-jarig bestaan, o.a. door een 
weekend in de Hortus in Leiden, wil het bestuur 
f 9.000 - voteren. - Het bestuur is verder 

voornemens, in 1994 een enquete te houden 
onder de leden. Dit zal ca f 4.000,- kosten.

Het Bestuur.
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CONTRIBUTIE 1994

Nederlandse leden.
U ontvangt bij dit december-nummer van 
Succulenta een acceptgiro voor de contributie- 
betaling voor 1994. Ik verzoek U vriendelijk, bij 
de betaling zoveel mogelijk van deze acceptgiro 
gebruik te maken.

Belgische leden.
Evenals vorig jaar ontvangt U bij dit december
nummer van Succulenta een formulier, waarmee 
U op eenvoudige wijze de contributie voor 1994 
via de Postcheque in Brussel kunt voldoen. Ik 
verzoek U vriendelijk voor de betaling zoveel 
mogelijk van dit formulier gebruik te maken. Een 
goed alternatief is toezending van een 
"gekruiste” Eurocheque (zie toelichting aan het 
eind) van NFL 40 - (dus niet in BF!) aan mijn 
adres. Graag met vermelding van Uw naam en 
lidmaatschapsnummer; en aan de achter-zijde Uw 
bankpasnummer.
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Mitglieder in der BRU.
Bitte ueberweisen Sie den Jahresbeitrag von DM 
45,- auf unser Bankkonto in der BRD: 
15.65.907/019 bei ABN/AMRO Bank Aachen, 
BLZ 39010200. Die beste Altemative ist 
Zusendung einer '‘crossed” Euroscheck von HFL 
50.-an meiner Adresse. Bitte vermelden Sie dann 
Ihren Name und Mitglicdnummer und an die 
Rueckseite Ihren Passnummer.

Members in other European countries.
Please remit the subscription fee of DFL 50,- in 
the cheapest way, i.e. sending a crossed 
Eurocheque of DFL 50,- to my address. Please 
quote your name and membershipnumber and on 
the backside your passnumber. Other payments, 
such as by other cheques or bank remittances, are 
charged for bankservices with DFL 20.-: or even 
more!

Members outside Europe
By request of some members, we '11 start this year 
in sending you Succulenta by air mail. Therefore 
(and the very high charges for bankservices) we 
raised the subscription to US $ 35.- (= DFL 65.-). 
Please remit this amount to our ABN/AMRO 
bankaccount nr 55.32.38.981 in Eindhoven.
Please quote your name and membershipnumber 
clearly.

Explanatory note “Crossed Cheque”.
Crossing a cheque with two parallel stripes in the 
left corner (as indicated) protects itself against 
robbery, when sending it by post: A crossed 
cheque never can be collected by anyone in cash, 
but only by crediting the receivers bank-account.

B.B.Krijncn Tweelingenlaan 27 5632 AW 
Eindhoven

Contributiebetaling buitenlandse tijdschrif
ten.
De contributiebetaling aan buitenlandse 
verenigingen 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 het Engelse tijdschrift en de Vetplantvereni- 
ging van Suid- Afrika heeft dc 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 Bameveld t.n.v. 
Dhr. E. Vis, Hunnenpad 8, 3881 MB Putten (tel. 
03418-53100)
Voor het Amerikaanse tijdschrift dient U 
telefonisch contact op te nemen met Dhr. H. de 
Looze, Kavelweg 20, 8181 SX Heerde (tel. 
05782- 2793) Postgiro 919900
Voor het Duitse tijdschrift KuaS en eventuele 
andere Duitse tijdschriften wil Dhr. J. Theunis- 
sen. Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel 
(tel. 01651- 1943 Postgiro 1401427) ook dit jaar 
weer zijn medewerking verlenen.
Ten overvloede zij nog vermeld, dat U ook 
kosteloos (op de portokosten na), een in de 
vreemde geldsoort uitgeschreven Eurocheque aan 
de betreffende penningmeester kunt sturen.
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SUCCULENTA-EXCURSIEREIS 
SPANJE
22 T/M 30 APRIL 1994
14 T/M 22 OKTOBER 1994

Een exclusieve excursiereis naar een van de 
mooiste kustgebieden van Spanje, de Costa Brava 
en de Costa Dorada met hun fantastische tuinen 
en parken, imponerende natuur, romantische oude 
steden en dorpjes, lieflijke en grillige landschaps
beelden èn niet te vergeten het grandioze 
Barcelona.

We zullen een verrassend aantrekkelijk Spanje 
ontdekken, in een tijd, waarin de natuur op haar 
mooist is, het klimaat mild en zonnig,en waarin 
wij kunnen genieten van ontspannen reizen en 
een vriendelijke sfeer.
De bedoeling is natuurlijk vooral om een aantal 
parken, tuinen en kwekerijen te bezoeken op het 
gebied van succulenten.
Niet iedereen is in staat de landen te bezoeken 
waar cactussen en andere succulenten in de vrije 
natuur vooikomen. Gelukkig zijn er vele 
succulentensoorten, die zich aan de noordelijke 
oost-kust van Spanje qua klimaat en omgeving 
heel best thuis voelen.

Samen met uw bestuur heeft FleuryReizen 
speciaal voor u een heel bijzonder reisprogramma 
samengesteld. Door de uitgekiende samenstelling 
krijgt u niet alleen een imposant aantal 
bijzondere planten en tuinen te zien, maar laten 
wij u ook kennismaken met de rijke cultuurhisto
rie van dit deel van Spanje. Catalonie. Daarbij 
komt nog dat de Catalaanse keuken tot de 
voortreffelijkste van Spanje wordt gerekend!

We verblijven in een vriendelijk, royaal 
3-sterren-hotel in Tossa de Mar, aan de Mar 
Mcnuda (kleine zee). Het hotel is rustig gelegen 
op loopafstand van het oude centrum van Tossa 
de Mar, met eigen zwembad en een uitstekende 
keuken. Alle kamers hebben een eigen badkamer, 
verwarming, tv, telefoon en balkon met een mooi 
uitzicht op de baai en op het historische stadje 
met de intact-gebleven vestingwerken.

U reist in een luxe touringcar, voorzien van veel 
comfort, zoals verstelbare stoelen, airconditioning 
en niet-rokersgedeelte. koffie/thee/frisdranken/ 
bar. stereogeluidsinstallatie en video, extra- 
servicedeur en toilet, en natuurlijk voldoet uw 
touringcar aan alle veiligheidseisen en is in de 

allerbeste conditie. Bovendien heeft uw 
chauffeur/reisleider ruime buitenland-ervaring en 
wordt u in de tuinen en parken begeleid door een 
zeer deskundige ‘Succulenta'-gids.
Om U de zekerheid te garanderen, die U bij het 
deelnemen aan dit soort reizen verdient, werkt 
FleuryReizen nauw samen met Reisbureau en 
Touringcarbedrjf Milot Reizen te Rotterdam, 
waardoor op alle reizen de ANVR- en SGR- 
voorwaarden van toepassing zijn.

De ALL-IN Reissom bedraagt
voor leden:/ 1165,== *) 
voor niet-leden: ƒ 1255,==
*) SUCCULENTA biedt haar leden een korting 
van / 90,==
In de ALL-IN Reissont is begrepen:
* Vervoer per comfortabele, luxe touringcar, met 
o.a. bar, stereo/video, toilet, etc.
* Reisbegeleiding door ervaren chauffeur/ 
reisleider.
* Hotelovernachtingen, incl.ontbijt en diner in 
standaard 3-sterrenhotel op heen- en terugreis.
* Hotelovernachtingen, incl.ontbijt en diner in 
royaal 3-sterrenhotél in Tossa de Mar.
* Alle hotelovernachtingen op basis van 2-p. 
kamer en royaal 3-gangen-menu-diner.
* Catalaans diner in Barcelona en afscheidsdiner.
* Alle excursies en entrees uit het programma.
* Uitvoerige reis-en excursiedocumentatiemap.
* Excursiebegeleiding door deskundige 
Succulenta-gids.
* ANVR/SGR-garantie.
* Deelname door min.36 / max.48 personen.

In de ALL-IN Reissom is niet inbegrepen:
* Toeslag één-persoonskame a ƒ 240,== p.p.
* Alle lunches.
* Reis- en annuleringsverzekeringen.
* Uitgaven van persoonlijke aard, zoals 
consumpties, etc.

U kunt boeken door inzending van bijgaand 
aanmeldingsformulier of door telefonische 
aanmelding bij FleuryReizen. tel/fax 085-830355. 
Ook voor nadere informatie kunt u kontakt 
opnemen met FleuryReizen.
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Ons reisplan ziet er in grote lijnen alsvolgt uit: 
22 april Vrijdag: U stapt op in Rotterdam, 
Antwerpen of Maastricht. Een straf reisschema, 
en overnachting in de omgeving van Beaune.

23 april Zaterdag: Na een vroeg ontbijt doorreis 
naar Spanje, waar we in het begin van de avond 
aankomen in ons hotel in Tossa de Mar.

24 april Zondag: De ochtend houden we voor u 
vrij, om bij te komen van de reis en op eigen 
gelegenheid de omgeving van uw hotel te 
verkennen.
Na de lunch vertrekken we naar Blanes, voor een 
bezoek aan Mar i murtra (“de Zee- en 
Mirtetuin”). Mar i murtra is een fantastische 
botanische tuin, een schitterend geheel. De 
aanleg van deze tuin is in 1926 door Carlos Faust 
begonnen. Niet alleen succulenten zijn hier te 
bewonderen, maar ook talloze andere mediterrane 
en exotische planten. Bij elkaar meer dan 3000 
verschillende soorten!

25 april Maandag: Het ligt in de bedoeling deze 
dag een tweetal zeer bekende cactusverzamelaars 
en -kwekers te bezoeken in Vilassar. De 
prachtige verzameling van de cactuskweker 
Clavisa bevat vele bijzondere planten en ook de 
kwekerij is een bezoek meer dan waard. Bij de 
firma Florispania kunnen we alleen maar 
verwonderd zijn over de enorme palmen en 
andere grote bomen en struiken, die door deze 
firma geïmporteerd worden uit, onder andere, 
Midden-en Zuid-Amerika. de Philippijnen en 
Japan.

26 april Dinsdag: In de ochtend een bezoek aan 
de Cap Roig bij Calella. Vanuit deze botanische 
tuin met vele zeldzame mediterrane gewassen in 
een fraaie aanleg, zijn de schitterende vergezich
ten over zee een extra aantrekkelijke reden voor 
een bezoek.
’s Middags krijgt u de gelegenheid om op 
verkenning te gaan in Girona, de hoofdstad van 
de gelijknamige provincie. Girona heeft in haar 
twintig eeuwen geschiedenis een rijkdom aan 
monumenten, kuituur en traditie bijeengebracht. 
De kathedraal mag u zeker niet missen.

27 april Woensdag: Een uitgebreide en 
bijzondere dag in een buitengewone stad. 
Barcelona. Een stad met een onvoorstelbare 
diversiteit aan bijzondere parken en tuinen. Aan 
één ervan zullen we deze reis wat uitgebreider 

aandacht kunnen besteden, het cactuspark Costa 
y Llobrera. Het ligt op de ‘Miramar’, de naar de 
zee gekeerde helling van de Montjuich-heuvel en 
biedt overigens een riant uitzicht op de oude 
haven van Barcelona en ‘La Barceloneta'. Het 
park zelf heeft een fantastische verzameling 
bijzondere soorten succulenten, waarbij vele oude 
exemplaren. Dit meer dan 6 ha. grote, openbare 
park is onder leiding van Juan Panella Bonastre 
aangelegd en bevat meer dan 1000 soorten 
succulente planten, een verzameling met vele 
zeer oude exemplaren.
In de middag en avond krijgt u volop de 
gelegenheid van het bruisende stadsleven op de 
‘Rambles de Barcelona' te genieten, een bezoek 
te brengen aan de beroemde ‘Barro Gotico'. het 
‘Pare de la Ciudadella’ of aan een van de vele 
andere bezienswaardigheden van Barcelona.
In ieder geval hebben we deze avond een typisch 
Catalaans diner voor u in petto.

28 april Donderdag: Wat dichter bij ons hotel 
een excursie naar het park Pinya de Rosa, vlakbij 
Blanes. Deze, door Femando Riviëre de Caralt 
vanaf 1945 aangelegde botanische tuin bevat één 
van de grootste succulentenverzamelingen van 
Europa. Bij het zien van dit schitterende park zult 
u begrijpen waarom deze tuin bij succu
lentenliefhebbers een grote naam verworven 
heeft.
De laatste middag in Spanje houden we voor u 
ter vrije besteding om nog wat laatste kadootjes 
voor thuis te kopen of gewoon wat rond te 
neuzen in een van de kustplaatsjes, Blanes, Lloret 
de Mar, Tossa de Mar, of gewoon relaxen in het 
zwembad of aan het strand.

29 april Vrijdag: Tijd voor de terugreis. 
Natuurlijk nemen we onderweg de tijd voor een 
ontspannen lunch en de nodige stops, ondanks het 
straffe reisschema wat we moeten aanhouden. We 
overnachten weer in de buurt van Beaune, waar 
ons een heerlijk diner te wachten staat.

30 april Zaterdag: Op de laatste dag van deze 
bijzondere Succulenta-reis hebt u alle tijd om nog 
de laatste adressen uit te wisselen en alvast 
afspraken te maken over de uitwisseling van 
foto's, dia's, video's. Want eigenlijk zijn we al 
een beetje in spanning of ze allemaal wel goed 
gelukt zullen zijn.
Vroeg in de avond arriveren we weer in 
Nederland, waar onze reis eindigt en u via de 
opstapplaatsen Maastricht, Antwerpen en 
Rotterdam, ongetwijfeld boordevol enthousiaste 
verhalen, huiswaarts keert.
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AANMELDINGSFORMULIER EXCURSIEREIS SUCCULENTA SPANJE 1994

Vertrekdatum: 22 APRIL 1994
Reissom: ƒ 1255,= / 1165,= *)
*) SUCCULENTA biedt haar leden een korting van ƒ 90,=
Opstapplaatsen: ROTTERDAM C S.

ANTWERPEN C S.
MAASTRICHT C S.

8.00 uur
9.15 uur
10.45 uur

Aantal personen:
(Bij gelijktijdige aanmelding van meer dan 2 personen, svp extra formulier gebruiken)

Gegevens deelnemers:
l.Naam, voorletters:
Adres:
Woonplaats en postcode:
Telefoon: (evt. fax):
Opstapplaats:
Accommodatie eenpersoonskamer : ja / nee (toeslag ƒ 240.=)
Annuleringsverzekering:
Reisverzekering:
Geb.datum (t.b.v.verzekering) :
Lid Vereniging Succulenta:

ja / nee 
ja / nee

ja / nee

2.Naam, voorletters:
Adres:
Woonplaats en postcode:
Telefoon: (evt. fax):
Opstapplaats:
Accommodatie eenpersoonskamer : ja / nee (toeslag ƒ 240,=)
Annuleringsverzekering:
Reisverzekering:
Geb.datum (t.b.v.verzekering) :
Lid Vereniging Succulenta:

ja / nee 
ja / nee

ja / nee

Aanmelding door:
Naam:
Datum:
Handtekening:

Opsturen naar: FleuryReizen, Postbus 5121,6802 EC Arnhem Tel/Fax: 085-830335
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INSTELLINGEN

NIEUWE BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK KALENDER 1994

252 The Euphorbia Journal Volume 8, 1992.
253 Taylor, N.P. :• The genus melocactus in 

Central & South America 
(reprint from Bradleya nr (9).

254 Eggli U. & Taylor N : IOS INDEX of Names 
of CACTACEAE, 1991.

255 Eggli U. : Die Gattung Turbinicarpus. 
1984.

256 Gentry H.S. : Agaves of Continental North 
America, 1982.

257 Piante Grasse : II genera Copiapoa, 1991 
(Italiaans).

Arbeitskreis für Mammillaria Freunde

AfM-2 Jrg. 1984 - 1985

The Journal of the Mammillaria Society

M-la Jrg 1966 - 1967.

De Kalender 1994 is nog voorradig en bovendien 
beter dan ooit! U kunt deze kalender (in verbamd 
met de verzendkosten zo mogelijk afdelingsge- 
wijs) bestellen bij Mevr. E. van Die, Molenweg 
56, 6741 KM Lunteren. Postgiro

De prijs voor deze fraaie kalender (met 
schrijfruimte) is nog steeds byzonder laag en wel 
f 9,= per stuk.

Voor verzending per post komen hier nog wel de 
portokosten bovenop en inclusief porti bedraagt 
de prijs: 
1 exemplaar.
2 exemplaren
3/7 exemplaren

f 12 =
f 11,50 per stuk
f 11,= per stuk 

vanaf 8 exemplaren f 10,= per stuk 
Bestellingen uitsluitend door overschrijving van 
het juiste bedrag en vermelding van het gewenste 
artikel op postgiro 3742400 tnv Succulenta te
Lunteren.

AFDELINGSNIEUWS -1
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Bij het naderen van het jaareinde bezinnen vele 
afdelingen zich op het programma voor 1994. 
Slechts weinigen hebben al concrete plannen. 
Vandaar een wat magere opgave. Mocht de door 
U gezochte afdeling niet voorkomen, dan kunt U 
contact opnemen met de betreffende afdelingsse- 
cretaris. U vindt de namen en adressen in het 
octobemummer van het verenigingsnieuws.

Afd. Achterhoek.
9 dcc. Jaarlijkse spelavond 
plaats: E.N.O. gebouw Groenlo 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Amsterdam.
17 dec. Jaarlijkse quiz door Karei, 
plaats: Hfdgebouw v.d. Hortus Plantage 
Middenlaan 2a Amsterdam 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem.
9 dec. Avond vol verrassingen, 
plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging 
"■Tuindorp" achter het pand Floralaan 18 
Wageningen 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl e.o.
2 dec. Vaststellen jaarprogramma 1994; 

zaaitest 1993
plaats: Groene Weide Snelgersmastraat 15 
Appingedam
aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe.
1 dec. Plantenquiz door Freek van de 

Linde en plant van de maand door 
Arend Schans.

plaats: Hotel Koopman de Palz 7 Beilen. 
aanvang:

Afd. Eindhoven.
13 dec. Lezing W. Alsemgeest over Mexico, 
plaats: Wijkgebouw ‘t Slot. Kastelenplein 167 
Eindhoven aanvang: 20.00 uur

Afd. Flevozoom.
20 dec. Jaarvergadering met de traditionele kwis, 

te verzorgen door leden uit Nijkerk 
en Putten.

plaats: Groen van Prinstererschool Verkeersweg
51 Harderwijk
aanvang: 20.00 uur.
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Afd. Fryslan.
14 dec Lezing ” de eigen verzameling” 

door Hendrik Buren.
11 jan Jaarvergadering met foto's en dia's 

van eigen leden.
8 feb. Diavertoning deel II door Anne 

Veenstra.
plaats: Zalencentrum Tivoli Huizumerlaan 59 
Leeuwarden
aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gooi - en Eemland.
9 dec. Henk Birkhof: dia's van zijn 

planten.
13 jan. Henk Krijnen over zijn planten.
10 feb. Jos Vrenken: De Echinocerei en ik. 
plaats: Kleine zaal van Goede Herderkerk Simon 
Stcvinweg 146,ingang Lieve de Keylaan 
Hilversum
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch.
13 dec. Lezing door Rob Maijer in zaal 

Zidewinde over "op stage bij 
kwekerij Mesa Garden.

10 jan. Jaarvergadering in herberg de Prins; 
ruilen; Namen zoeken en eigen 
dia's

21 feb. in zaal Zidewinde
plaats: Heiberg De Prins of zaal Zidewinden 
Hoogstraat 50 resp. Julianastraat 1 Berlicum, 
Sprang Capellc; zie aankondiging 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Gouda e.o.
9 dcc. Eindcjaarsavond.
plaats: "t Brandpunt” Turfmarkt 58 Gouda 
aanvang: 20.00 uur

Afd. ’s Gravenhage e.o.
16 dec. Traditionele feestavond.
plaats: Grote zaal sporthal “Zuidhaghe” Melis 
Stokelaan 1201 Den Haag
aanvang: 20.00 uur

Afd. Groningen.
16 dec. Jaarvergadering.
plaats: Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD Elzenlaan 72 Groningen, aanvang: 
19.30 uur [TIJDELIJK Scholencentrum de 
Vinkenborgh. Tracertijnstraat 12,aanvang 19.00 
uur. ]

afd. Hoeksche Waard
9 dec. Avond, traditioneel verzorgd door 

het Natuur Educatief Centrum.
13 jan. Jaarvergadering, na de pauze 

dialezing over het geslacht Rebutia. 
door Nico Engels.

10 feb. Quiz, samensgesteld door Jan 
Magnin.

plaats: Natuur Educatief Centrum bij de
Rijkshaven Numansdorp
aanvang: 20.00 uur

Afd. Nijmegen
7 dec. Lezing door Nico Uittenbroek over 

"Gringo's hobby"
plaats: Opleidingscentrum ‘t Vanck Energieweg
19 Nijmegen
aanvang: 20.00 uur

Afd. Rotterdam e.o.
20 dec. Bingo.
plaats: bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80
Rösener Manzstraat 80 Rotterdam
aanvang: 20.00 uur

Afd. Tilburg
13 dec. Jaarvergadering.
plaats: Kasteelhoeve Hasseltstr 256 Tilburg 
aanvang: 20.00 uur

Afd. West-Brabant
18 dec. Algemene vergadering en 

vragenuurtje.
plaats: café rest. “Marktzicht” Markt 50 
Etten-Leur
aanvang: 14.00 uur

Afd. Ysselstreek
17 dec Jaarvergadering.
plaats: Autodistribution van Rijn Manegestr 1 
Deventer
aanvang: 20.00 uur

Afd. Zaanstreek
10 dec. Gezellige avond.
7 jan. Lezing C. Grootscholte over 'Hoe

' ga je met cactussen en vetplanten
om.

4 feb. Jaarvergadering.
plaats: kantine van de sporthal De Springplank 
Saenrcdamstraat 34 Assendelft
aanvang: 20.00 uur
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Afd. Zuid Limburg
4 jan. Jaarvergadering en bestuursverkie

zing.
1 feb. Lezing door W. Dams over het 

eerste cactuscontact.
plaats: Gemeenschapshuis Hoofdstraat 12
Schimmert
aanvang: 19.30 uur

Afd. Zwolle
21 dec. Dia's uit de diatheek door Jan 

Slagers. Alie van Essen en 
Willemien Adams.

25 jan. Jaarvergadering. Dia’s van Jan 
Beekman.

22 feb. Dialezing ' ‘Tuinen rond Barcelona'’ 
door Ton Pullen.

plaats: Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum 
voor Tuinbouwonder-wijs Prinses Margrietstraat 
2 Zwolle
aanvang: 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN

Aylostera
10 dec. Zaai- en diawedstrijd.
plaats: Refter van de Stadsschool Vredeplein
Aalst
aanvang: 20.00 uur

Cactusvrienden Limburg
20 dec Voorstelling zaadlijst op dia, 

zaadverkoop
plaats: Cultureel Centrum Dekenstraat 40
Heusden Zolder
aanvang: 20.00 uur

Grusonia
10 dec. Lezing door Guy Vervoort over 

Rotsplanten en hun toepassingen in 
Don Bosco te Torhout

aanvang: 20.00 uur

Leuchtenbergia
17 dec. Chili door D. Jacobs.
plaats: Dienstencentrum Schoolstraat 44 Schilde 
aanvang: 20.00 uur

‘t Stekeltje
11 dec. Jaarvergadering (20.00uur) 
plaats: Molenhof Mechelsesteenweg 47 
Willebroek

EVENEMENTEN

De opzet van de evenementenkalender wordt 
gewijzigd, daar een splitsing tussen de rubriek 
kalender en evenementen heeft geleid tot het 
wegvallen van een toelichting op een evenement. 
De toelichting wordt nu in de kalender vermeld. 
In verband met de leesbaarheid van de kalender 
worden hierbij de volgende regels gesteld: 
* De vermelding t.b.v. afdelingen bedraagt 
maximaal 80 woorden.
* De vermelding t.b.v. andere instellingen 
hooguit 40 woorden.
* Platte gronden, inschrijfformulieren etc. worden 
niet meer opgenomen.
* Open dagen worden afzonderlijk gelijst. De 

90 lijst bevat: datum-tijd-adres-type verzameling en 
omvang (m2)
Voor alle andere gewenste vermeldingen wordt 
verwezen naar de rubriek Vraag en Aanbod 
(alleen leden lx per jaar) en de advertentieru- 
briek.

jan. Start Jubileum zaaiwedstrijd
28 feb. Sluiting inbreng voor Jubileum 

planten- en boekenveiling
28 feb. Sluiting deelname Jubileum Dia 

wedstrijd
22/30 april Jubileum-verenigingsreis Spanje 

(onder voorbehoud)
1 mei Sluiting deelname aan de Jubileum 

plantenkeuring
7/8 mei Beurs afdeling Haarlem i.s.m. 

Natuur en Milieu van de gemeente 
Haarlem; manifestatie “Natuurlijk 
Tuinieren” en kindermiddag I.V.N.

28/29 mei Jubileummanifestatie/Voorjaarsver- 
gadering etc.

4 juni Nationale Hortusdag/Landelijke 
open dag Succulenta.

4 juni Beurs afdeling Amsterdam i.s.m. de 
firma Ubink te Kudelstaart.

16 juni 75e vetjaardag van de vereniging 
SUCCULENTA.

14/22 okt Jubileum-verenigingsreis Spanje



Opgaven voor nr 1 van 1994 moeten voor 5 
januari 1994 bij mevr.J.M.Smit-Reesink, Prins 
Willem Alexanderlaan 104. 6721 AE Bennekom 
zijn. Leden van Succulenta mogen eenmaal per 
jaar een advertentie in deze rubriek plaatsen.
Alleen advertenties betreffende de hobby worden 
opgenomen.

Aangeboden t.e.a.b. Kas 3.10 x 2.50 x 2.25 m, 
inclusief tabletten en cactusverzameling. Zelf 
ophalen en afbreken. Telefoon 01859-14904.
Nieuwprijs kas f 3000,-. Adres: Bilderdijk- 
straat 60 te Alblasserdam.

Te koop: verzameling cactussen van ongeveer 
600 planten. Jaargangen Succulenta 1979-1992. 
Tel. 03410-17038. (na 18 uur).

Te koop: 2 ex. Cereus peruvianus monstruosis. 
50 a 60 cm groot. F.W. van der Meulen, 
Tuinfluiterstraat 111, 3853 WD Ermelo. Telefoon 
03417-53927.

Te koop: Jaargangen Succulenta. Vanaf 1927 
compleet tot 1987. Te bevr. bij G.van Huffel. 
Botter 31. 3904 SN Veenendaal. Telefoon 
08385-10629.

VRAAG
EN

AANBOD
Aangeboden: tegen de prijs van f 5,- per 
jaargang Succulenta 1976 t/m 1992. Tevens een 
centr. verwarmingsketel, plus 5 bijbeh. radiatoren 
voor f 150,-. P.L. van Bruggen, Rembrandtlaan 
100, 7242 DE Lochem. Telefoon 05730-51995.

Gezocht: Van alles over cactussen en te koop 
enige literatuur. Manfred Zoeller, Heiligenpesch 
68, 41069 Moenchengladbach, Duitsland.

Wie kan mij helpen mijn collectie van oude of 
moderne voorwerpen met cactussen of vetplanten 
erop, uit te breiden. Bijv, doosjes, drinkglazen, 
stickers, potjes, enz. Ook tegen een kleine 
vergoeding. J.Vlaeminck, Molenkouterstraat 44. 
B-9200 Schoonaarde, Belgie. Telefoon 
052/21.53.33.

Te koop: Verzameling met ca. 3000 cactussen + 
aluminium plan-tenkas 7 x 3,5 m, 2 jaar oud. 
inclusief tableaux + gaskachel. W.v.d.Wel. 
Heerbaan 22, 5721 LS Asten. Telefoon 
04936-96309.

pedio’s.slero’s,
echinomastus, echinocereus, 
escobaria, neobessia, mammillaria, 
yucca’s, agaven, lewisia's met 
vindplaatsenvermelding, 
uit usa en canada

zaden 
planten 
boeken

nieuwe lijst 1993 /1994
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HÖCHSTATTER KAKTEEN

Postbus 510 201 D - 68242 Mannheim
Tel.: (0621) - 794675 - Fax: (0621) - 7900332

TRICHOCENTRUM
Kom eens kijken in het Succulentarium aan het Looeind 

15 te Liempde
VERKOOP VAN CACTUSSENEN ANDERESUCCU- 

LENTEN
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.

NATUURENBOEK 
Bankastraat 10
2585 EN 's Gravenhage
tel. 070-3505648

CACTUSSEN-EN
VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor 
GRATIS ZAADLIJST

DOUG EN VICKY ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON 

BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

uhlig 
kakteen

D7063 KERNENi. R.
(Rommelshausen) bij Stuttgart 

Postbus 1017, Duitsland 
Tel. (07151)41891 Fax (07151)46728 

Kwekerij: Hechnachterstrasse

* 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 antwoord- 
coupon.

CACTUSSEN 
TE KOOP GEVRAAGD 

Collecties, zaaisels en Copiapoa's. 
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, tel 03461-3366

CO
CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Ook 's winters iedere zaterdag geopend van 9 tot 4 (behalve op 25/12 en 1/11).
Tevens bent U welkom van 27 t.e.m. 30/12.

In de maanden december, januari en februari krijgt U bij een bezoek aan de kas 10 
tot 30 % korting op al Uw aankopen.
Ook levering per post. Gratis prijslijst op aanvraag.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht (Centrum) Tel. (078)124200 Fax 
(078)198396
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Wij zijn onlangs in het bezit gekomen van een zeer grote ongeveer 30 jaar oude verzameling, waarbij vele oude zeer 
zeldzame planten.

Deze bieden wij te koop aan op onze
OPEN DAGEN VAN 27 - 31 DECEMBER van 8 - 17 uur.

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



was. De groeiplaatsen liggen op een 
hoogte van 1000 tot 1800 m. Het is 
opvallend dat de planten in de meer open 
terreinen meestal niet hoger zijn dan zo’n 
25 cm, terwijl ze elders 80 cm kunnen 
bereiken.
De plant kan zich sterk vertakken en 
vormt in het wild soms struiken van wel 
1,5 m in doorsnee. De soort is nauw 
verwant aan E. tenuispinosa, die zich 
echter minder sterk vertakt en een lengte 
van 3 m kan bereiken. Volgens de 
beschrijving zijn de takken grijsgroen met 
vaak een paarse gloed.
Alle planten die ik tot nu toe heb gezien, 
vertonen de eigenaardige kleur die u op de 
afbeelding ziet. Naar mijn mening is deze 
kleur zo kenmerkend, dat de soort alleen 
al op grond daarvan moeiteloos is te 
herkennen. Het lijkt me in dit verband dan 
ook weinig zinnig u een uitgebreide 
beschrijving voor te schotelen.

Probleemloos
Wat de verzorging betreft, moet u 

rekening houden met de tropische 
herkomst van de soort. In de winter 
vragen de planten dan ook vrij veel 
warmte, overdag ongeveer 15 °C lijkt me 
geen overbodige luxe, ’s Nachts kan de 
temperatuur zakken tot ongeveer 11 °C. 
Bij deze temperaturen moet u de planten 
zo nu en dan wat vocht toedienen.
Gebeurt dat niet, dan zien we vaak delen 
van de plant verdrogen. In het ergste 
geval kan zelfs de hele plant op deze 
wijze het loodje leggen. Overigens kunt u 
de verdroogde stukken gemakkelijk 
verwijderen en de rest als stek benutten. 
Ook bij vele andere dunstammige soorten 
uit Oost-Afrika doet dit verdrogingsver- 
schijnsel zich voor. Indien u met de 
genoemde verzorgingseisen rekening 
houdt, is E. eyassiana een probleemloze 
plant die door de bijzondere kleur van 
stengel en bloem een aparte verschijning 
in de verzameling vormt.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

EEN MAATJE TE GROOT..?
FEROCACTUS STAINESII

Deze ferocactus is de eerste uit een 

reeks reuzencactusssen die de 

lezer niet vaak in bloei zal zien.

Ton Pullen

Onder de cactussen en andere vetplanten 
zijn veel soorten die we in ons land wel 
als jonge plant in de verzamelingen zien, 
maar die daar vrijwel nooit tot volwassen, 
bloeibare planten kunnen uitgroeien. Onze 
kasjes zijn daarvoor meestal veel te klein. 
Dergelijke groot uitgroeiende planten 
nemen te veel ruimte in beslag; men kan 
20 of meer kleine plantjes neerzetten op 
de plek van één grote. Ze zijn een maatje 
te groot. Omdat zulke planten toch best 
interessant zijn voor liefhebbers van
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cactussen en andere vetplanten, wil ik een 
aantal planten voorstellen die we meestal 
niet tot bloei kunnen brengen in onze 
kasjes maar die, vrij uitgeplant, in tuinen 
en parken in Zuid-Europa in hun volle 
ontwikkeling te bewonderen zijn.

Ferocactus stainesii (Hook.) Br.& R.
Als jonge plant, zoals we ze wel eens in 
de verzamelingen zien, groeit deze soort 
bolvormig, maar al spoedig begint hij zich 
tot een cilindrisch groeiende, korte, 
stevige zuilcactus te ontwikkelen. De plant 
op de foto is ongeveer een meter hoog, 
maar in de natuur kunnen ze een hoogte 
van wel 3 m bereiken, bij een doorsnee 
van ongeveer 60 cm. Dat kan overigens 
wel enige tijd duren, want de groei is 
uitgesproken langzaam. Door spruiten 
vanaf de basis vormt deze soort grote 

Ferocactus stainesii, Costa i Llobera, 
Barcelona, 3 mei 1993 
Foto van de schrijver
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groepen. Het plantelichaam telt plusminus 
18 ribben. Er zijn 5 of meer randdooms, 
terwijl de 4 middendoorns kruisgewijs 
ingeplant staan. De doorns zijn geel tot 
rood van kleur. De relatief kleine bloemen 
zijn oranje gekleurd. Deze soort komt van 
nature voor in de Mexicaanse deelstaat 
San Luis Potosi. Het spreekt vanzelf dat 
een soort die pas bij bovengenoemde 
afmetingen zijn volle schoonheid 
ontplooit, voor de gemiddelde cactuslief- 
hebber niet is te houden. De meesten van 
ons beschikken eenvoudig niet over de 
vereiste ruimte. Jonge planten zijn 
natuurlijk wel in onze verzamelingen te 
kweken en zelfs jarenlang houdbaar, maar 
de bloemen zullen we dan toch waar
schijnlijk nooit te zien krijgen. Gezien het 
land van herkomst dienen planten warm 
en zonnig te worden gekweekt in een 
steenachtig grondmengsel. Droog en met 
te koud overwinteren.
Deze soort is een oude bekende. Al in 
1845 werd hij als Echinocactus stainesii 
beschreven door Hooker en daarbij 
vernoemd naar Fred Staines. Als Britton 
& Rosé m 1922 hun nieuwe geslacht 
Ferocactus opstellen, wordt de soort 
daarheen overgeheveld en heet voortaan 
Ferocactus stainesii. Backeberg (1977) 
rekende tot deze soort een drietal 
variëteiten: var. haematacanthus, var. 
pilosus en var. pringlei. Volgens Hunt 
(1992) behoort de besproken plant 
F. pilosus te heten. De foto is gemaakt in 
de succulententuin Costa i Llobera op de 
Montjuïch in Barcelona. De planten staan 
daar vrij uitgeplant in de volle grond. 
Tijdens mijn bezoek, begin mei, stonden 
alle planten van deze soort in volle bloei.

Bcatrixlaan 10 , 7711 KG Nieuwleusen



ECHEVERIA CARNICOLOR
Ton Pullen

Dit schitterende vetplantje is een van de 
juweeltjes uit het grote geslacht Eche
veria. Echeveria carnicolor (Baker)Mor- 
ren vormt kleine tot middelgrote rozetten 
van grijze, in de zon roodachtig aangelo
pen en daardoor vleeskleurig lijkende 
blaadjes. Deze vleeskleur heeft ook de 
naam van de plant bepaald (carnicolor = 
vleeskleur). De plant vormt na enige tijd 
groepjes door middel van uitlopers. De 
bloeiwijze bestaat uit een bebladerde, 
grijze stengel met oranje-roze bloemen. 
Het plantje bloeit in onze verzamelingen 
in de winter. Dat verhoogt de waardering 
voor deze soort in niet geringe mate, 
immers de bloei komt in een tijd waarin 
er in onze verzamelingen verder niet veel 
bloemen te zien zijn. De bloeiperiode kan 
zich wel over een periode van drie 
maanden uitstrekken. De plant groeit 
langzaam maar goed in een zeer doorla
tend grondmengsel. Het verdient aanbeve
ling de bovenste paar centimeters van de 
pot te vullen met fijn grind, gebroken 
hydrokorrel of een ander materiaal met 
goed drainerende eigenschappen. De plant 
houdt niet van al te veel nattigheid In de 
winter kan de plant gewoon droog worden 
houden, hij bloeit op zijn eigen sapreser- 
ves. De rozetten zijn na enige maanden 
droogte mooi verkleurd, een verschijnsel, 
dat veel echeveria’s vertonen. Het spreekt 
vanzelf dat veel licht, zowel in de zomer 
als in de winter, een vereiste is voor een 
mooie kleuring van de blaadjes. Men kan 
deze soort gemakkelijk vermeerderen door 
de zijrozetten af te snijden en als stek te 
behandelen. Na de stek enige tijd te 
hebben laten drogen, kan men hem 
gemakkelijk bewortelen in een potje met 
zanderige grond. Ook via bladstek is deze 

soort goed te vermeerderen. Zelfs de 
blaadjes aan de bloemstengels kunnen als 
stekmateriaal dienen. De soort is afkom
stig uit de Mexicaanse deelstaat Vera 
Cruz.

Pr. Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Echeveria carnicolor
Foto van de schrijver
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DE BESTUIVERS VAN SUCCULENTEN
Bert Jonkers

Om zaad aan onze planten te zien, 

dienen we aan de slag te gaan met 

penseel of wattenstaafjes en soms 

zelfs met naalden en microscoop. 

In de natuur is dat beter geregeld. 

Daar zorgen allerlei dieren voor de 

bestuiving.

Dat insekten een belangrijke rol bij de 
bestuiving spelen, weten we uit onze 
eigen omgeving. Voor veel succulenten 
zijn ze in dit opzicht eveneens onontbeer
lijk, maar voor deze meestal tropische 
planten is het aanbod aan bestuivers 
gevarieerder dan in onze streken. Elk 
hiervan heeft zo zijn voorkeur voor 
bepaalde bloemtypen. Zowel bestuivers 
als planten vertonen een aantal aanpassin
gen die in wederzijds voordeel zijn, 
hetgeen suggereert dat hun evolutie zich 
in samenhang heeft voltrokken (zoge
naamde co-evolutie). Geen enkele 
bestuiver-plantrelatie is overigens uniek 
voor succulenten: wateropslag is een 
strategie om periodieke droogten te 
overleven en dient met te worden verward 
met voortplantingsstrategie. Zoals we 
zullen zien, vinden we binnen één 
plantengeslacht vaak verschillende 
bestuivingstaktieken. Uiteraard heeft het 
bloembezoek voor de dieren alleen tot 
doel voedsel te vergaren, de voor de plant 
essentiële overdracht van pollen is voor 
hen slechts bijzaak. Helaas is in het
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De kolibrievlinder Macroglos- 
sum stellatarum op Rhazya 
stricta (Apocynaceae) 
Foto’s van de schrijver, tenzij 
anders vermeld



Mieren op het cyathium 
van Euphorbia balsimifera 

ssp. adenensis

verleden tijdens veldonderzoek betrekke
lijk weinig aandacht aan de bestuivers van 
succulenten gewijd. Standplaatsopnamen 
van bloeiende planten laten vrijwel nooit 
bloembezoekers zien. Die zijn doorgaans 
opzettelijk verjaagd, maar soms is men 
ook op de verkeerde tijd van de dag bij de 
planten. Gelukkig valt er in de succulen
tenliteratuur tegenwoordig wat meer over 
deze materie te lezen (bijvoorbeeld over 
de bestuiving van conophytums (Bradleya 
9: 93-99, 1991), wat van groot belang is 
wanneer we ons met succulentenbescher
ming willen bezighouden, want dan 
dienen we een grondige kennis van de 
ecologie van de planten èn hun bestuivers 

te hebben. Het hier volgende overzicht is 
bedoeld om deze dieren eens nader te 
bekijken, waarbij we beginnen met de 
bekendste, de insekten.

Vlinders
Vliegen kost een hoop energie, daarom 
voeden veel vliegende dieren zich met 
nectar, calorierijk voedsel vanwege de 
koolhydraten die het bevat. De meeste 
vlinders (orde Lepidoptera) doen dit 
eveneens, maar kunnen door het bezit van 
een lange roltong nectar bereiken die voor 
andere dieren te diep verscholen zit, zodat 
ze vaak buisvormige bloemen bezoeken. 
Stuifmeel hecht zich gemakkelijk aan het

De wesp Pollistes wattii op 
de halfsucculent Periploca 
aphylla (Asclepiadaceae)
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hange lijf. Dagvlinders zijn gevoelig voor 
heldere kleuren, terwijl ze een goed 
reukvermogen bezitten. Bloemen met 
voldoende landingsruimte (zoals compo
sieten) vallen het meest in de smaak. Meer 
dan genoeg oppervlak vinden dagvlinders 
op een melocactuscefalium (onder andere 
van Melocactus curvispimis en M. 
ernestii). Dagvlinderbloemen met een 
lange, nauwe bloembuis treffen we voorts 
aan bij Conophytum minutum. 
Nachtvlinders (‘motten’) bezoeken sterk 
geurende bloemen die zeer licht van kleur 
zijn, wit of lichtroze, soms geel. Opval
lend is dat een dagvliegende mot als de 
kolibrievlinder (Macroglossum stella
tarum) ook een voorkeur voor witte 
bloemen heeft. Op motten gespeciali
seerde succulenten zijn bijvoorbeeld 
Kalanchoe marmorata, de nachtbloeiende 
conophytums, zoals Conophytum calculus, 
en mogelijk de witbloeiende kleinia’s. De 
leukste ‘mottenbestuiving’ zag ik eens 
tijdens een lezing op een zomerse 
afdelingsavond toen een nachtvlinder in 
het centrum van een geprojecteerde 
sarcocaulonbloem neerstreek.

Vliesvleugelen
Tot de Vliesvleugeligen (orde Hymenop- 
tera) behoren mieren, wespen, hommels 
en bijen, waarvan vele belangrijke 
bestuivers zijn doordat ze, net als de 
vorige insekten, een behaard lichaam 
bezitten. Mieren zijn erg gesteld op 
zoetgeurende bloemen die overvloedig 
nectar produceren, waarbij de kleur of 
vorm niet zoveel uitmaakt. Euphorbia’s 
worden bijvoorbeeld graag door mieren 
bezocht. Lang niet alle mieren leven van 
nectar, maar bij enkele soorten in 
Australië en Noord-Amenka die dat wel 
doen, fungeren sommige individuen als 
levende ‘honingpotten’. Wespen bezoeken 
eveneens bloemen die niet worden

gekenmerkt door een grote stuifmeelpro- 
duktie. Volwassen wespen leven van 
koolhydraten, maar de larven krijgen een 
eiwitrijk dierlijk dieet, dat meestal uit 
andere insekten bestaat. Bijen en hommels 
zijn daarentegen niet alleen uit op nectar, 
maar gaan ook op weg om stuifmeel te 
verzamelen, hetgeen de larven plantaar
dige eiwitten verschaft. Favoriete bloemen

Honingkenmerk van Pelargonium oblongatum uit 
Namaqualand

zijn dagbloeiend, heldergekleurd en 
hebben talrijke meeldraden. Sommige 
bloemen hebben een voor bijen aantrekke
lijke tekening, die voor ons soms 
onzichtbaar is, doordat hij ultraviolet licht 
terugkaatst. Dergelijke homngmerken 
vergemakkelijken het vinden van de 
nectar. Vaak werken bijen op een 
bepaalde plek bloemen van één soort af 
alvorens naar een andere over te stappen.



Door deze zogenaamde bloemfixatie 
hoeven ze met telkens uit te vinden wat 
een lucratieve soort is. Waarschijnlijk is 
het aan deze kortdurende voorkeur te 
danken dat hybridevorming bij nauwver- 
wante plantesoorten wordt voorkomen. 
Bijen hebben een manier ontwikkeld om 
elkaar de aanwezigheid van goede 
nectarplanten uit te duiden, gebaseerd op 
bepaalde ‘danspatronen’; oriëntatie gaat 
met behulp van de zon en gepolariseerd 
licht. Over de interessante bijenbiologie is 
uitgebreid geschreven in gemakkelijk 
toegankelijke literatuur.
Bije- en hommelbloemen zijn met erg 
diep, want met diepe bloemen kunnen de 
dieren door hun betrekkelijk korte tong 
niet zo goed overweg. Hommels hebben 
hier overigens een handigheidje op 
gevonden door aan de buitenkant nabij de 
bloembasis een gaatje te bijten om zo bij 
de nectar te kunnen komen. Aan dit 
‘valsspelen’ heeft de plant uiteraard niets. 
Voorbeelden van bije- en hommelplanten 
in de cactusfamilie zijn de dagbloeiende 
soorten van Echinopsis (bij liefhebbers 
beter bekend als Lobivia) en veel 
opuntia’s. Een bijenplant bij de mesems is 
Carpobrotus edulis.
Tweevleugeligen
Tot de tweevleugeligen (orde Diptera), 

beter bekend als vliegen, behoren twee 
groepen die oppervlakkig grote gelijkenis 
tonen met wespen of bijen. De zweefvlie
gers (familie Syrphidae) zijn door het 
bezit van een korte zuigsnuit aangewezen 
op ondiepe bloemen. De wolzwevers 
(familie Bombyliidae) die in Noordwest- 
Europa schaars vertegenwoordigd maar in 
de tropen soortenrijk zijn, hebben wel een 
lange snuit, waardoor ze diepere bloemen 
kunnen bezoeken. Net als sommige 
motten kunnen ze tijdens de vlucht 
‘bijtanken’, hoewel ze gewoonlijk op de 
bloem neerstrijken. Wolzwevers zijn 
gezien op de bloemen van Conophytum 
pellucidum en C. violaciflorum.
Huis- en vleesvliegen (familie Muscidae 
en Calliphoridae') zijn eveneens belangrijk 
als bestuivers van succulenten. Ze worden 
aangetrokken door voor ons minder 
appetijtelijke geuren; zo zien we ze bij 
voorkeur op zurig of muf ruikende, 
niet-succulente euphorbia’s. Vliegenbe- 
zoek bij succulente soorten zien we bij 
Euphorbia handiensis (CSJ-GB 10:100, 
1992) en E. inarticulata (Euphorbia Jnl. 
7:83, 1991). Bijzonder goed ingesteld op 
bestuiving door vliegen zijn de asclepiada- 
ceeën. Het stuifmeel zit bij deze planten 
niet vrij op de meeldraden, maar in twee 
zakjes die met een ‘klemmetje’ met elkaar

Pollinarium op vliegesnuit
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Dermestide kever op 
Caralluma flava

272

zijn verbonden. Dit zogeheten pollinarium 
klemt zich bij aanraking om de vliegesnuit 
en kan weer worden verwijderd door de 
richel op de pollenzakjes in een gleufje op 
de geslachtszuil te plaatsen. Om vliegen te 
lokken, wekken de bloemen de suggestie 
van dood vlees door donkerbruine of rode 
kleuren, verspreiden ze een aasgeur en 
zijn ze met zelden met verleidelijk 
bewegende haren bezet. In de waan dat 
het hier een goede voedingsbodem voor 
de larven betreft, legt een vlieg soms 
eitjes in de bloem; voor de maden later 
een onaangename verrassing. Ofschoon 
aasbloemgeuren voor onze neuzen nogal 
identiek kunnen zijn, maakt het voor 
sommige vliegen zeker uit hoe een bloem 
ruikt. Vormen van Caralluma arabica, die 
in bloemmorfologie (Succulenta 7/8:169, 
1991) en geur weinig verschillen, worden 
door verschillende vliegen bezocht. Dat 
vliegen echter niet alleen door de geur 
worden gelokt, maar wel degelijk ook op 
visuele aantrekkelijkheid reageren, bleek 
toen ik in de tuin een afbeelding van 
Ceropegia bulbosa wilde fotograferen: de 
’bloem’ werd herhaaldelijk door vliegen 
bezocht!

Kevers
Kevers (orde Coleoptera~) zijn doorgaans 

minder actief dan de hiervoor genoemde 
insekten. Een aantal voedt zich met 
stuifmeel, waarvoor ze zich lange tijd in 
een bloem ophouden. Hierdoor zullen ze 
als bestui vers minder effectief zijn. Er zijn 
soorten met een voorkeur voor onaange
name geuren. Zo bezoeken kevers uit de 
familie Dermestidae (waartoe ook de 
museumkever behoort, die we misschien 
kennen van muf ruikende schermbloemen 
en de meidoorn, tevens een bedreiging 
voor insektencollecties) regelmatig de 
bloemen van Caralluma flava, die de 
weeïg zoete geur van persvoer versprei
den. Of de torretjes doeltreffende 
bestuivers zijn, is niet bekend. Keverbloe- 
men zijn in het algemeen ongespeciali
seerd, dat wil zegen zonder erg nauwe 
buis, zich wijd openend en met veel 
meeldraden. We vinden ze bij cactussen 
(Gymnocalycium) en mesems (Conophy- 
tum pillansii).

Vogels
Warmbloedige dieren zijn voor hun 
activiteiten niet zo sterk van de omrin
gende temperatuur afhankelijk als 
koudbloedige, zoals de hiervoor behan
delde insekten. Als bestuivers zijn ze 
daarom meer betrouwbaar bij koud weer 
en in hooggelegen gebieden. De best



gespecialiseerde warmbloedige bestuivers 
zijn ongetwijfeld de kolibries. Deze aan 
gierzwaluwen verwante vogels (orde 
Apodiformes) vertonen een grote diversi
teit aan snavelvormen. Enkele soorten zijn 
aangewezen op één bepaald type bloem, 
soms zelfs op één plantesoort. Bestuiving 
komt tot stand door stuifmeel dat zich aan 
de kopveren hecht. Hun voedingsgedrag is 
opvallend doordat ze, hoewel niet altijd, 
in de lucht ‘stilstaand’ nectar opnemen. 
Bepaalde soorten kunnen dit langer dan 
een half uur achter elkaar volhouden. 
Tijdens het voeden slaan de vleugels zo’n 
70 maal per seconde; geen wonder dus dat 
eenderde van alle spieren voor het vliegen 
wordt aangewend. Voor het diertje 
betekent deze energieverslindende 
methode dat er elke tien tot vijftien 
minuten voedsel dient te worden opgeno
men. Door het geringe gewicht verliest 
een kolibrie snel lichaamswarmte en dient 
daardoor een hoge verbranding te hebben. 
Dit uit zich in een snelle hartslag: tot 1200 
slagen per minuut in de vlucht en 
ongeveer 400 tijdens rust, ’s Nachts zakt 
de hartslag tot 140, waarbij de lichaams
temperatuur daalt tot het niveau van de 
omgeving. Men vermoedt dat kolibries 
zich hebben ontwikkeld uit insekteneters 
die bloembezoekende insekten aten. Dit is 

ingegeven door het feit dat jonge vogels 
aanvankelijk met eiwitrijke insekten 
worden gevoerd; vlak voor het uitvliegen 
wordt op nectar overgestapt. Een dergelijk 
voedingsgedrag zagen we al bij wespen. 
De planten die in kolibriebestuiving zijn 
gespecialiseerd, kan men herkennen aan 
een opvallende bloemkleur, meestal rood, 
oranje of geel. De bloemen zijn doorgaans 
niet-geurend, want vogels hebben een 
slecht ontwikkelde reukzin. Voorts hebben 
ze een buisvorm en zijn vaak gekromd. 
De opening is ver van de tak verwijderd, 
dit om de bloem voor de vogels beter 
bereikbaar te maken. Bloemen die onder 
stevige doorns verscholen liggen, zijn 
ongeschikt voor kolibriebezoek. De nectar 
is dunvloeibaar, anders kan de vogel zijn 
voedsel niet opnemen. Voorbeelden van 
kolibriebloemen bij cactussen zien we bij 
Cleistocactus (inclusief Borzicactus), 
Echinocereus, Mammillaria (de soorten 
die tot Cochemiea werden gerekend), 
Melocactus (Bradleya 9:39, 1991; hier zit 
de buis verstopt in het cefalium, dat geen 
zware doorns heeft, zodat de bloem 
toegankelijk is), Opuntia (de zogenaamde 
nopalea’s) en Schlumbergera. Kolibrie- 
specialisatie zien we ook bij Agave.
In Afrika en in mindere mate zuidelijk 
Azië vinden we vogeltjes die door hun

Breedsnavel kolibrie 
(Cynanthus latirostris) bij een 
voerbakje. Let op de rode 
kleur van de namaakbloem 
en het cactusbloemmotief. 
Foto: René Pop



Paarse honingvogel 
(Nectarinia asiatica) op 
Callistemon
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metalliek gekleurde verenkleed oppervlak
kig sterke gelijkenis vertonen met 
kolibries. Deze honingvogels, uit het 
geslacht Nectarinia, zijn echter niet nauw 
verwant aan hun evenbeeld uit de nieuwe 
wereld en behoren tot de orde Passerifor- 
mes (de zangvogels). Ze zijn minder 
gespecialiseerd, doordat ze eenvormigere 
snavels bezitten. Opvallend is dat ze 
dezelfde voorkeur voor rode, oranje en 
gele kleuren hebben en ook graag 
buisvormige bloemen bezoeken. Ofschoon 
ze eveneens voor een bloem in de lucht 
kunnen hangen, gaan honingvogels 
doorgaans minder subtiel te werk door op 
een bloeiende tak te landen. De vogeltjes 
dienen hierom licht in gewicht te zijn, 
maar desondanks buigen bloeistengels 
vaak sterk, zodat de vogel acrobatische 
toeren uit moet halen om zijn maal te 
kunnen nuttigen. Als een bloembuis te 
lang is, maken ze net als hommels een 
gaatje aan de buitenkant. Eén van de 
bekendere voorbeelden van succulenten 
met homngvogelbloemen is het geslacht 
Aloë (Reynolds, G.W. - The aloes of 
South Afnca, pl 36, 1950). Waarschijn
lijk wordt Kalanchoe ook door Nectarinia 
bestoven.
Vleermuizen
Slechts weinig zoogdieren zijn succulen- 

tenbestuivers. Van belang zijn vooral de 
nectar- en pollenetende vleermuizen (orde 
Chiroptera). De kleine insektenetende 
vleermuizen bedienen zich van echoloca- 
tie, de grotere vinden hun voedsel op reuk 
en gezichtsvermogen. Aangezien de dieren 
pas ’s avonds actief worden, zijn vleer
muisplanten voornamelijk nachtbloeiers, 
met witte, onaangenaam ruikende 
bloemen. Deze produceren grote hoeveel
heden stuifmeel en zijn in tegenstelling tot 
pure mottenbloemen stevig gebouwd. 
Bestuiving geschiedt met stuifmeel dat 
zich op de snuit heeft verzameld. Veel 
zuilcactusbloemen hebben voornoemde 
eigenschappen en een goed voorbeeld van 
een vleermuiscactus is de saguaro, 
Carnegiea gigantea (National Geographic 
179:130-140, 1991). Bij de andere 
succulenten zijn agaven in trek. De 
Afrikaanse baobab, Adansonia digitata, is 
voor de bestuiving sterk aangewezen op 
twee vleermuissoorten. In Succulenta 
71:58 (1992) staat er één afgebeeld (om 
het dier in de juiste slaapstand te zien 
dient men het blad op de kop te houden).

Bloemkenmerken
In het voorgaande betoog zult u de 
woorden ‘vaak’ en ‘veel’ meer dan eens 
zijn tegengekomen. Uit het overzicht



blijkt dat dieren in de regel niet op één 
plantesoort zijn aangewezen. Kolibries en 
vleermuizen bezoeken zowel agaven als 
cactussen en daarnaast verschillende 
niet-succulenten. Ook de planten houden 
meer opties open. Nachtbloemen blijven 
vaak nog een volgende morgen open om 
overdag actieve bestuivers een kans te 
geven: zo worden ’s morgens saguaro- 
bloemen door duiven bezocht en vinden 
we vliegen en bijen op de bloemen van de 
baobab. Toch zijn de voornaamste

bestuivers wel af te leiden uit een aantal 
bloemkenmerken. In het bijgaande schema 
zijn deze samengevat, zodat men in eigen 
verzameling eens kan proberen na te gaan 
welke dieren als zodanig in aanmerking 
komen.

36, The Riding, Woking. Surrey GU 21 5TA, 
Engeland

SUCCULENTEN EN HUN BESTUIVERS

BLOEIWIJZE KLEUR GEUR BLOEITIJD BESTUI
VERS

PLANTFAMI- 
LIES

buisvormig wit. roze 
(geel)

zoet 's nachts nachtvlinders Cactaceae 
Compositae 

(Crassulaceae)

radiair of 
buisvormig

wit (geel) onaangenaam 
(soms zoet)

’s nachts
(ook overdag)

vleermuizen Agavaceae 
Bombacaceae 
Cactaceae

sterk 
gereduceerd

groen 
geel

zoet overdag (ook 
’s nachts)

mieren Euphorbia- 
ceae

sterk 
gereduceerd

groen 
rood

muf of zurig overdag (ook 
’s nachts)

vliegen Euphorbia- 
ceae

ondiep of 
buisvormig

bruin, 
rood 
geel

zeer
onaangenaam

overdag (ook 
’s nachts

vliegen 
kevers?

Asclepiada- 
ceae

radiair of 
ondiep 
buisvormig

rood 
oranje 
geel

zoet of niet 
geurend

overdag bijen 
hommels 
dagvlinders

Aizoaceae 
Cactaceae

buisvormig rood 
oranje 
geel

niet - geurend overdag vogels Cactaceae 
Crassulaceae
Liliaceae
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Lezers vragen
Ton Pullen

Van verschillende lezers ontving ik vragen 
over de behandeling van zaailingen. Moet 
men zaailingen lang of kort in ‘gespannen 
lucht’ houden? Wanneer kan of moet men 
zaailingen verspenen? Wanneer kan men 
jonge zaailingen bemesten? Hoe kan ik 
voorkomen dat jonge zaaisels beschimme
len?

Antwoord: Voor het succes vol opkweken 
van zaailingen is er geen alleenzaligma
kende methode. Verschillende liefhebbers 
hebben in de loop der tijd een methode 
ontwikkeld die ze goed bevalt en waarmee 
ze goede resultaten hebben. Het loont dan 
ook de moeite wanneer beginnende 
liefhebbers hun licht opsteken bij iemand 
met ervaring die heeft bewezen goede 
resultaten met het zaaien en het kweken 
van zaailingen te hebben. Hieronder 
volgen wat algemene beschouwingen.

Ten eerste het probleem van de ‘gespan
nen lucht’. Hieronder verstaat men de 
situatie waarin de jonge zaailingen zich in 
een atmosfeer met een zeer hoge lucht
vochtigheid bevinden. Dit wordt bereikt 
door de zaailingen onder glas of plastic te 
houden. Als grootste voordeel van 
gespannen lucht zie ik het feit dat de 
jonge zaailingen niet uitdrogen. Iemand 
die zijn zaailingen lang in gespannen lucht 
houdt, hoeft met te vrezen dat de boel 
uitdroogt. Daar staat tegenover dat men 
wel regelmatig moet kijken of er geen 
schimmel- of algengroei optreedt tussen 
de kleine, kwetsbare zaailingen. Velen 
hebben met succes de methode gebruikt, 
waarin zaaisels in dichtgebonden plastic 
zakjes lang, soms zelfs wel een jaar, in 
gespannen lucht werden bewaard. Dit lukt 
alleen als bij het zaaien alle gebruikte 

spullen schoon en kiemvnj zijn.
Degenen die ervoor kiezen hun zaailingen 
spoedig na het ontkiemen uit de gespan
nen lucht te halen, zullen vaak moeten 
kijken of de zaaisels met uitdrogen.
Verder dient nog te worden vermeld, dat 
na het verspenen een (korte) periode in 
‘gespannen lucht’ ervoor zorgt, dat de 
zaailingen spoedig tot hergroei overgaan. 
Men moet voorkomen dat het wennen aan 
de drogere lucht samenvalt met het 
moment van verspenen. Die aanpassing is 
voor sommige nietige zaailingen juist te 
veel gevraagd.
Van sommige cactussoorten wordt gezegd 
dat ze een hekel hebben aan gespannen 
lucht. In dat verband worden onder andere 
astrophytums en parodia’s genoemd. Ook 
de ‘andere vetplanten’ vallen in deze 
categorie.

Het tweede probleem betreft de tijd van 
verspenen. In samenhang met het 
bovenstaande blijkt het mogelijk om 
zaailingen niet eerder dan na één jaar te 
verspenen. Ik denk dat de meeste 
liefhebbers niet zoveel geduld hebben en, 
afhankelijk van de groeisnelheid, na enige 
weken tot maanden overgaan tot het 
verspenen van de zaaisels. Te vroeg 
verspenen leidt dikwijls tot verlies. Als 
goede vuistregel geldt: verspenen op het 
moment dat de eerste doorntjes verschij
nen. Voor cactussen lijkt dit een goed 
criterium. Ook de groeisnelheid speelt 
natuurlijk een rol. Een zaailing van een 
fors groeiende trichocereus zal eerder aan 
verspenen toe zijn dan een nietige zaailing 
van Aztekium ritteri, om maar eens een 
ander uiterste te noemen. Probeer bij het 
verspenen de plantjes zo weinig mogelijk 
te beschadigen en met te wijd uit elkaar te 
zetten. Beter kan men in de loop van de 
zomer een tweede keer verspenen. Als er 
iets misgaat in het zaaipotje moet men 
altijd verspenen. Overmatige groei van



algen, mossen, levermossen of schimmels 
kan snel leiden tot verlies van het hele 
zaaisel. Door tijdig verspenen kan men 
wellicht nog wat plantjes redden.
Het beschimmelen van zaaisels wordt 
altijd veroorzaakt doordat de zaailingen in 
aanraking zijn gekomen met schim
melsporen die in het warme vochtige 
substraat van de zaaibak een gespreid 
bedje hebben gevonden en snel tot 
donzige schimmels uitgroeien. Schim
melsporen zijn altijd in de lucht aanwezig, 
ze kunnen ook aan het zaad gekleefd 
zitten. Met name zaden uit vlezige 
(besjvruchten vormen wat dat betreft een 
groter risico dan zaden die uit droge 
vruchten zijn komen rollen. Ten slotte kan 
men ook schimmelsporen introduceren via 
het gietwater, via vuile potjes of bakjes of 
vuile vingers.
Het is al eerder gezegd: werk bij het 
zaaien zo schoon en zuiver mogelijk. 
Gebruik bij voorkeur nieuwe potjes of 
schaaltjes en gebruik schoon substraat 
(eventueel stomen). Gebruik gekookt (en 
daarna afgekoeld) water en maak uw 
zaaitoestel of zaaibak grondig schoon! Als 
u dan toch de eerste schimmelgroei in een 
zaaisel ontdekt, wil enkele malen per dag

CARPOBROTUS 

met een superol-oplossing nevelen (4 
tabletjes per liter water) wel helpen. 
Ernstige infecties zijn op deze manier 
nauwelijks te onderdrukken. Er zijn 
liefhebbers die systematisch alle zaden 
ontsmetten. Daarvoor zijn allerlei 
chemische middelen in omloop. In het 
kader van deze rubriek ga ik daar verder 
niet op in. Schoon werken en superol 
achter de hand als noodmaatregel is bijna 
altijd voldoende.
Tenslotte het bemesten van zaailingen. 
Degenen die zaaien op inerte substraten 
zoals lava of brekerszand zullen na 
verloop van tijd hun zaailingen wel wat 
moeten bijmesten. Ik stel voor daartoe de 
normale kunstmestoplossing te gebruiken, 
maar in halve dosering. Ook zaailingen 
die wat langer in een substraat op basis 
van potgrond staan, lusten na verloop van 
enige tijd wel wat (verdunde) kunstmest. 
Men moet rustende plantjes nooit mesten. 
Dus tussen pakweg april en augustus kan 
men voorzichtig nu en dan wat voeding 
geven, in de rustperiode zou ik dat zeker 
achterwege laten; de plantjes kunnen toch 
niets opnemen.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Ton Pullen

Oorspronkelijk afkomstig uit 

Zuid-Afrika is dit geslacht in 

warmere kustgebieden van Europa 

een welig tierend onkruid gewor

den, dat decoratieve tapijten vormt.

Het geslacht Carpobrotus (wat zoveel 
betekent als ‘eetbare vrucht’) behoort tot 
de grote middagbloemfamilie (Aizoaceae) 
Het zijn halfstruikjes waarvan de oudere 
takken verhouten en hebben een kruipende 277 
of hangende groeiwijze. De dikke, vlezige ----  
bladeren staan in paren en zijn op 
doorsnee min of meer driehoekig. De 
bladeren van een bladpaar zijn aan de 
basis met elkaar verbonden. De bloemen



Carpobrotus acinaciformis, 
Pinya de Rosa, Spanje mei 
1993 
foto van de schrijver

278

zijn relatief groot en gesteeld. De 
bloemkleur is rood, roze, geel of wit. De 
meeste van de 23 soorten zijn oorspron
kelijk afkomstig uit de kustgebieden van 
Zuid-Afrika, enkele soorten zijn elders 
inheems. In sommige streken worden ze 
aangeplant als zandbinders, zoals bij ons 
het helmgras in de duinen. Verwilderd 
komen enkele soorten overal voor waar de 
omstandigheden min of meer geschikt 
zijn. Zo is Carpobrotus edulis aanwezig 
op de Kanaaleilanden en de Scilly- 
eilanden, waar de soort op zandige en 
rotsige terreinen langs de kust groeit in 
grond, die bepaald zouthoudend moet zijn. 
Ook op vele plaatsen in het Middellandse- 
zeegebied en elders in subtropische 
gebieden is deze plant aan te treffen. 
Carpobrotus acinaciformis, een soort met 
prachtige karmijnrode bloemen, is 
verwilderd te vinden op veel plekken 
rondom de Middellandse Zee. Soms wordt 
de plant daar door de mens gebruikt als 
bodembedekker om taluds en keermuur- 
tjes te begroeien. Aan de Costa Brava in 
Spanje is deze soort ook als tuinplant 
aanwezig en men mag aannemen dat hij 
daar ook goed winterhard is. Wanneer 
men van vakantie een stek meeneemt, is 
het opvallend hoe snel zo’n stekje wortelt. 
In voedzame grond of uitgeplant in de 

tuin bedekt de plant zeer snel een groot 
oppervlak. Alleen de bloei blijft in ons 
land meestal achterwege. Dat zal wel te 
maken hebben met de relatief geringe 
lichtintensiteit in Nederland. Het is 
moeilijk zo’n groot uitgegroeide plant te 
overwinteren. Buiten vriest hij beslist 
dood, maar het geheel opnemen en in een 
pot zetten, lukt ook haast niet. Het beste is 
nog in de herfst enkele stukken in zand te 
bewortelen en deze stekken zo droog 
mogelijk door de winter te loodsen. In 
april kunnen ze dan weer de tuin in.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwlcusen



ORCHIDEEËN EN SUCCULENTEN
4. W. Parent

Als succulentenliefhebber zal de 

lezer van dit blad zelden iemand 

tegenkomen, die zich op 

orchideeën toelegt. Dit zijn twee 

werelden apart, lijkt het. Hier het 

verslag van iemand, die ze beide 

kent.

Orchideeën
Sinds een jaar verzamel en kweek ik 
enthousiast succulenten, dat wil zeggen 
cactussen en vetplanten. Daarvóór waren 
het de orchideeën die mijn belangstelling 
genoten en was ik lid van de N.O.V. 
(Nederlandse Orchideeën Vereniging), 
waarbij ik me specialiseerde in het 
kweken van botanische miniaturen.
Dit lukte best aardig: de vaste keurings
commissie van de KMTP bekroonde 
onder meer in de catagorieën ‘moeilijkst 
te kweken plant’ en ‘mooiste Dendro- 
bium’. Met zekere trots bewaar ik de 
zilveren legpenning van de stad Leiden 
voor de ‘Beste botanische miniatuur’, 
toegekend tijdens de internationale 
Jubileumtentoonstelling van 1986 in 
genoemde stad. In de loop van de jaren 
verwierf ik een groot aantal keuringsuit- 
slagen van 9.0 en hoger voor mijn 
orchideeën.

Natuurlijk is het niet mijn bedoeling de 
lezer(es) te imponeren, wèl om duidelijk 
te maken dat ik in die periode orchideeën, 
de kwekers en hun landelijke en regionale 
organisatie enigermate heb leren kennen.

Succulenten
De overstap naar de succulentenhobby 
was voor mij om meer dan één reden een 
interessante ervaring, niet in de laatste 
plaats omdat het aardig is aspekten van 
beide hobby’s met elkaar te vergelijken. 
Veel liefhebbers vroegen mij waarom ik 
ging stoppen met het kweken van 
orchideeën. Daarvoor bestonden een 
aantal motieven, die ik hier in willekeu
rige volgorde opsom.
Naarmate je de beoefening van een hobby 
perfectioneert, wordt het moeilijker het 
bereikte niveau te handhaven of zelfs nog 
te verbeteren. Met het klimmen der jaren 
overvalt je bij tijd en wijle het schrikbeeld 
van sluipend of acuut fysiek onvermogen 
om je met zorg opgebouwde collectie 
voor ontluistering te behoeden. 
Orchideeën verzamelen en kweken is ook 
een vrij dure hobby vanwege de hoge 
kosten van de planten, hun huisvesting en 
verwarming.
Last but not least prefereer ik heel 
duidelijk de beleving van een groter aantal 
meer uiteenlopende interessen. De 
uitoefening van één hobby kan tot 
indrukwekkende perfectie leiden, maar 
houdt toch ook altijd een fors risico in van 
verwording tot iets maniakaals.
Dus werden de consequenties getrokken - 
zij het met veel pijn - en ging mijn 
verzameling van ruim zevenhonderd 
planten in twee maanden tijds over in 
talrijke liefhebbershanden. Ik werd lid van
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de landelijke vereniging Succulenta en - 
na enkele verkennende bezoekjes aan de 
clubavonden - van de afdeling Noord en 
Midden Limburg, waarvan me de 
openheid en gezellige sfeer zeer aanspra
ken.
Toen kon de hobby beginnen: het 
verzamelen en kweken van cactussen en 
vetplanten.

Een vergelijking
Vanaf het eerste begin bleken de verschil
len met de orchideeën-hobby verrassend! 
Enkele van de meest opvallende betreffen: 
- de kenmerken van de planten 
- verzorging en kweek
- de omvang van het verkrijgbare 

sortiment
- het prijsniveau
- de kosten van de hobby 
- de status van de kweker

Kenmerken van orchideeën
Orchideeën (± 30.000 soorten!) komen in 
een verbijsterende veelheid van vormen en 
afmetingen voor. Hun bloemen vertonen 
een schier eindeloze variatie in vorm, 
maat, kleur en geur. Ze blijven bij 
verreweg de meeste soorten tussen zeven 
en dertig dagen fris. De planten groeien 
traag, tussen de kieming van het zaad en 

de eerste bloei verloopt vaak een periode 
van vier tot zeven jaar. Ze komen in alle 
werelddelen voor, van de ene poolcirkel 
tot de andere en tot boven 3000 meter.

Succulenten worden vaak nader aangeduid 
als ‘cactussen en andere vetplanten’.
Wat cactussen betreft, leidde de evolutie 
enerzijds tot een sterke beperking van de 
grondvormen. In verband met efficiënt 
vochtbeheer werden dat overwegend de 
bol-en de zuilvorm. Anderzijds ontwik
kelde zich een rijkdom aan variaties in die 
grondvorm en in de bedoorning. De 
bloemen zijn dikwijls straalvormig en 
overwegend in de kleuren wit, geel, rood 
en allerlei gradaties van roze tot paars. Ze 
blijven vaak maar één dag fris. Veel 
soorten bloeien al in het derdejaar. 
Cactussen komen voor in Noord-, 
Midden-en Zuid-Amerika.
De andere vetplanten zijn over alle 
werelddelen verspreid en behoren tot 
allerlei geslachten. Ze vertonen een rijke 
verscheidenheid aan maten en vormen. Bij 
veel vetplanten zijn de bloemen onbedui
dend en zijn de soorten dikwijls heel 
eenvormig en hebben alle dezelfde 
bloemkleur.
Cactussen en vetplanten produceren veel 
en meestal gemakkelijk kiemende zaden.
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Ze hebben het vermogen ontwikkeld vaak 
spaarzame neerslag snel op te nemen en 
vocht langdurig vast te houden.

Verzorging en kweken
Uit de hierboven beschreven habitus volgt 
dat aan de verzorging en het kweken van 
orchideeën en succulenten zeer verschil
lende eisen worden gesteld. Een vergelij
king kan misschien het best geschieden 
aan de hand van een zestal groeifactoren 
namelijk licht, lucht, temperatuur, 
voeding, relatieve luchtvochtigheid en 
water.

Licht
Bij het kweken van orchideeën onder 
(achter) glas is het voor vrijwel alle 
soorten noodzakelijk te schermen. 
Men bedenke dat veel soorten in nevel- 
wouden leven. Zeer veel andere soorten 
zijn epifyten en groeien in meerdere of 
mindere mate in de schaduw. De 
noodzaak tot schermen van maart tot 
oktober is bij de verzorging en het 
kweken van orchideeën een complicerende 
factor. De eisen die soorten stellen, lopen 
immers uiteen van zwaar tot licht 
schermen. Bovendien moet het schermen 
tijdens perioden met bewolkt weer worden 
onderbroken om lichtgebrek te voorko
men. Even groot is echter het gevaar van 
verbranding van ongeschermde planten 
die onverwacht door de zon worden 
beschenen.

Heel anders en veel eenvoudiger te 
realiseren zijn de eisen die succulenten 
aan de belichting stellen. Het algemene 
beeld in de natuur wordt gekenmerkt door 
grote aantallen uren zonneschijn en weinig 
of niet beschaduwde groeiplaatsen van de 
planten. Ofschoon enkele geslachten 
succulenten hiervan in lichte mate 
afwijken, betekent dit in de praktijk 

ongeschermd kweken. Kleine verschillen 
in de gestelde belichtingseisen vangt de 
kweker op door oordeelkundige plaatsing 
in de kas.

Lucht
Ten aanzien van hun behoefte aan lucht 
stellen orchideeën en succulenten dezelfde 
eisen: ze gedijen het beste in een omge
ving met frisse bewegende lucht (geen 
tocht!). Door de specifieke eisen die 
orchideeën aan de omgevingstemperatuur 
stellen (minima in de winterse rustperiode 
soortafhankelijk tussen 8 en 15 °C) zijn de 
mogelijkheden voor effectieve beluchting 
aanzienlijk beperkter dan voor succulen
ten, waarvan een zeer groot gedeelte met 
een minimumtemperatuur van 5 °C toe 
kan.

Temperatuur
Orchideeën hebben een veel beperktere 
temperatuurtolerantie dan succulenten. Dit 
geldt zowel voor pieken als dalen.
Uiteraard heeft dat consequenties voor de 
praktijk van verzorging en kweek. 
Orchideeënkwekers verdelen wat dat 
betreft hun planten in drie groepen: 
orchideeën voor de koude, voor de 
gematigde en voor de warme kas. In die 
kassen gelden voor de rusttijd minima van 
omstreeks 8, 12 en 15 °C. Veel liefheb
bers combineren in hun kasje twee van 
deze ‘klimaten’.

Het grotere temperatuurbereik van 
succulenten hangt uiteraard samen met 
hun meer geëxponeerde groeiplaatsen, de 
sterke inwerking van de zon overdag en 
aanzienlijke uitstraling ’s nachts. De 
factor temperatuur stelt dus aan het 
kweken van orchideeën hogere en meer 
specifieke eisen dan aan die van succulen
ten.
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Voeding
Er bestaan in liefhebberskringen diverse 
mengsels om orchideeën en succulenten te 
bemesten. Ook kom je in beide liefhebbe
rijen fanatieke ‘bemesters’ tegen. 
Toch zijn orchideeën en ook veel 
succulenten trage groeiers, die in hun 
natuurlijke milieu bepaald niet in 
luilekkerland leven. Bovendien heb ik te 
veel prachtexemplaren van orchideeën en 
succulenten gezien die nooit werden 
bemest en maar zelden de weelde van een 
ververst substraat beleefden. Ik geloof 
daarom niet zo in de hoge prioriteit van 
bemestingsschema’s, wèl in een zekere 
weloverwogen regelmaat van sub- 
straatwisseling (verpotten).

Relatieve luchtvochtigheid
Een in de praktijk veel gehanteerd 
richtgetal voor luchtvochtigheid in 
orchideeën-kweekruimten bedraagt zo’n 
70 %. Succulenten verlangen aanzienlijk 

Ada aurantiaca
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drogere lucht, hetgeen mede hun succes 
verklaart in centraal verwarmde woonka
mers. De zeer uiteenlopende eisen die 
beide plantengroepen aan de relatieve 
luchtvochtigheid stellen, laten zich 
rechtstreeks afleiden uit de hierboven 
beschreven natuurlijke omgevingsfactoren. 
De handhaving van een vrij hoge 
luchtvochtigheid vergt van een 
orchideeënkweker naast bepaalde 
voorzieningen ook voortdurende waak
zaamheid.

Water
Over het geven van water bestaat in 
kringen van orchideeën- en succulenten
kwekers opvallende eensgezindheid. In 
beide milieus verneem je uit literatuur èn 
kwekersmond steeds weer de opvatting 
dat water geven een van de moeilijkste 
aspecten van de hobby is. In beide kringen 
geldt het advies: met gieten bij twijfel. En 
in algemene zin: na een gietbeurt plant 
en substraat goed laten opdrogen.
Toch zijn in de praktijk de verschillen 
opvallend groot. Veertien dagen afwezig
heid van de vakantievierende 
orchideeënliefhebber betekenen voor hem 
en zijn planten een min of meer hachelijk 
avontuur. Voor de succulentenman of 
-vrouw is er in feite geen probleem. Het 
verschil zit hem in de veel grotere 
tolerantie van succulenten met betrekking 
tot de factoren belichting, temperatuur, 
luchtvochtigheid en water gedurende de 
groeitijd.

De omvang van het verkrijgbare 
sortiment
De orchideeënhobby kent een sterke 
spanning tussen de grote vraag naar 
(bloeibare) importplanten en de stelselma
tige handelsbeperking op grond van de 
bepalingen van de conventie van 
Washington. De verklaring hiervoor ligt in 
de specifieke habitus van orchideeën. De



vermeerdering van orchideeën, zowel door 
zaaien als meristeemcultuur, vergt 
volstrekte steriele laboratoriumcondities, 
waartoe maar weinig liefhebbers zich 
voelen aangetrokken. Vervolgens is het 
opkweken van zaailingen en meristeem- 
planten tot bloeibare planten even boeiend 
als moeizaam, onzeker en vooral tijdro
vend. Er zijn jaren mee gemoeid. 
Vegetatieve vermeerdering ten slotte kan 
alleen door deling van planten en biedt in 
kwantitatieve zin nauwelijks mogelijkhe
den.

Voor succulentenliefhebbers geldt 
uiteraard dezelfde Conventie, maar zij 
ondervinden daarvan veel minder hinder. 
Ook dit heeft te maken met typische 
eigenschappen van hun favoriete, in casu 
succulente planten. Bijna ongebreidelde 
vermeerdering van enorm veel soorten 
succulenten ligt binnen het bereik van elke 
liefhebber. In de praktijk gebeurt dit ook 
veelvuldig, waardoor de behoefte aan 
geïmporteerde planten naar verhouding 
gering is.
Succulenta heeft bovendien in het 
zogenaamde Clichèfonds een soort 
coöperatieve zaadpool, waar leden tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen zaad kunnen 
kopen van een groot aantal soorten.

Het prijsniveau
Hierover kan ik kort zijn. Orchideeën zijn 
dure planten, cactussen en vetplanten 
daarentegen heel goedkope. Toen ik mijn 
collectie orchideeën van de hand deed, 
bracht die zevenduizend gulden op. De al 
behoorlijk gesorteerde verzameling 
succulenten, die na ruim een jaar mijn kas 
vult, heeft nog geen vijf procent van dat 
bedrag gekost!
Je kunt als beginnend liefhebber geen 
medelid bezoeken of je krijgt wat 
cactusjes en vetplantjes toegestopt.

De kosten van de hobby
Bij een bescheiden opzet kan het kweken 
van zowel orchideeën als succulenten met 
heel beperkte kosten toch een bijzonder 
aardige liefhebberij zijn. Beide hobby’s 
kennen in ons land veel van zulke 
beoefenaars, de zogenaamde vensterbank- 
kwekers. Hun resultaten zijn vaak heel 
indrukwekkend.
Voor velen is het ideaal toch wel het bezit 
van een eigen kweekkas(je). Kweken in 
een kas heeft echter tamelijk grote 
gevolgen voor het kostenplaatje. 
Orchideeën kweken wordt dan op slag 
aanmerkelijk duurder dan het kweken van 
succulenten. We zagen al dat orchideeën 
tamelijk kostbare planten zijn. Ook het 
verlangde verwarmingsniveau heeft 
financiële consequenties. Ten slotte kosten 
ook de voorzieningen ten behoeve van 
schermen en gewenste luchtvochtigheid 
geld.

De status van de kweker
Voor het grote publiek zijn orchideeën 
omgeven met een waas van geheimzinnig
heid, exclusiviteit en extravagantie. 
Ondanks de miljoenen cymbidium- en 
phalaenopsisbloemen die professionele 
kwekers jaarlijks in tuincentra en 
bloemenwinkels dumpen, is daaraan in 
wezen heel weinig veranderd. Een 
orchidee past in een bruidsboeket of bij 
een bijzondere gelegenheid.

Datzelfde publiek heeft ook een opvatting 
over succulenten, als je dat woord 
tenminste vervangt door twee andere: 
cactussen en vetplanten.
Cactussen? Akelige prikkers!
Vetplanten? Het onaesthetische woord 
alleen al!
Met die twee uitersten in de publieke 
‘waardering’ is de status van orchideeën
en succulentenliefhebbers onlosmakelijk
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verbonden. Sinds anderhalf jaar ken ik die 
beide uitersten. Onbevredigend, maar 
vermakelijk en hoogst interessant.

Kloosterstraat 1, 5753 GP Deume

NOMENCLATUUR
Gerard de Lange

In naamgeving, kennis der soorten en 
variëteiten, determinatie en dergelijk zal 
ik wel nooit het peil van Linaeus of de, 
overigens omstreden, Backeberg bereiken 
en daar heb ik vrede mee. Wel probeer ik 
me zoveel mogelijk aan de geldende 
regels te houden die bovengenoemde 
heren heren ooit hebben uitgevogeld. Het 
boekje van Korevaar is me daartoe een 
welkome steun gebleken. Van mijn 
thuisfront hoef ik bepaald niet op hulp te 
rekenen bij de hantering van dit systeem. 
Als ik al eens opgewonden de huiskamer 
binnenstorm met de heuglijke tijding dat 
mijn Selenicereus grandiflorus in bloei 
staat, verwacht ik toch minstens een 
massasprint naar de kas, vandaar dat ik de 
kamerdeur uitnodigend open laat staan. 
De reactie van mijn huisgenoten, mijn 
eigen bloed, is zéér ontmoedigend: mijn 
vrouw vraagt beleefd of ik de deur wil 
sluiten (het tocht) en mijn zoons vragen 

284 hoogstens of het zo’n bol of een paal 
---- betreft. Wanhopig probeer ik hen duidelijk 

te maken dat het hier gaat om een soort 
slangencactus, de beroemde Koningin der 
Nacht. Mijn zoon kijkt even op van 
Studio Sport en mompelt „fijn...” en 

vrouwlief denkt dat ze morgen na de 
afwas wel even gaat kijken. Voorwaar, 
zéér frustrerend allemaal.
Geen wonder dat ik al mijn hoop had 
gevestigd op mijn kleinzoon, jawel, een 
kleine Homo sapiens gerardii, keurig 
volgens de hier geldende regels genoemd 
naar zijn opa, ik dus. Hij keuvelt al aardig 
en noemde mij tot nu toe pake. Ook dat is 
hier zeer gebruikelijk en daar ben ik zelfs 
trots op. Maar nu komt het!
Terwijl ik hem vanaf zijn geboorte 
tweemaal per week aan zijn moeder 
ontruk om hem door middel van een 
rondgang door mijn kas de eerste 
beginselen van nomenclatuur voor 
aspirant Succulenta-leden bij te brengen, 
heeft hij het nog met verder gebracht dan 
de veelzeggende term ‘pik’ (de r wil nog 
niet zo goed) waarschijnlijk omdat hij 
zich eens heeft geprikt aan een cereus. 
Met eindeloos geduld spel ik hem voor 
dat het een Coleocephalocereus brevi- 
cylindricus is die hij aanwijst, maar zeer 
standvastig voor zijn leeftijd blijft hij de 
hele santekraam samenvatten onder één 
noemer: pik. Wel maakt hij heel kleine 
vorderingen door de grotere cereus soorten 
als lange pik en de zaailingen als 
babypikkies te betitelen. Compromitterend 
wordt het pas echt als hij luidkeels aan de 
buren gaat verkondigen dat hij bij pake 
pik gaat kijken. We hebben ons dan ook 
gehaast om buren en bekenden te 
onthullen wat hij daarmee bedoelt, er 
wordt al zoveel geroddeld tegenwoordig. 
Zijn andere opa, die in het bezit is van een 
motorjacht, noemt hij logischerwijs heel 
keung pake boot. Ergo conclusio zult u 
onderhand wel doorhebben welke naam 
mij is toegedacht door het kereltje: 
inderdaad: ‘Pake Pik’. Het is maar dat u 
het weet. Anders sta ik pas echt voor paal 
of nog erger.

Op dc Bouwen 27. 8501 GP Joure



Tijdschriften
Ton Pullen

Kakteen und andere Sukkulenten 44 nr. 1-6 
(1993)
Nr. 1. Op de omslag van dit nummer is 
Euphorbia canariensis in zijn natuurlijke habitat 
op de Canarische eilanden te zien. Wittau en 
Winkler stellen Lobivia haematanthaxw. 
kuehnrichii (Rausch 17) voor. Euphorbia banae, 
een nieuwe soort uit Madagascar. wordt door 
Rauh beschreven en afgebeeld. Zachar wijdt een 
bijdrage aan Echinomastus mariposensis. Hofacker 
mengt zich in de discussie over de vraag of 
Notocactus wel of niet bij Parodia moet worden 
ondergebracht. Ook Weskamp houdt zich hiermee 
bezig. Hils was op de groeiplaats van Mammilla
ria haudeana en bericht over zijn bevindingen. 
Kleiner brengt een populair artikel over de 
vormenrijkdom bij Euphorbia Jensenobotrya 
lossowiana wordt door Heine in woord en beeld 
voorgesteld. Boekbesprekingen maken dit nummer 
vol. In de cactuscartotheek deze maand 
beschrijvingen van Sulcorebutia muschii en 
Mammillaria coahuilensis.
Nr. 2. Astrophytum coahuilense is op de 
titelpagina van dit nummer afgebeeld. Rauh houdt 
zich bezig met Euphorbia subpeltatophylla. 
Pinther bericht over zijn ervaringen met cactussen 
in een platte bak. Lobivia formosa vormt het 
onderwerp van een bijdrage van de hand van 
Prantner. Gerloff bezocht de groeiplaats van 
Notocactus leprosorum en vertelt zijn verhaal. 
Hooch vraagt zich af of Astrophytum coahuilense 
wellicht een natuurhybridc is. Regnat is toe aan 
deel 7 van zijn interessante artikelenreeks over de 
Noordamerikaanse Crassulaceae. Deze maal komt 
het geslacht Lenophyllum voor het voetlicht. Deze 
maand in de cactuscartotheek Gymnocalycium 
horstii en Echinocereus rigidissimus var. 
rubrispinus, in onze verzamelingen beter bekend 
als Lau 088.
Nr. 3. Aloë saponariasiert de omslag van deze 
aflevering. Kleiner wijdt bovendien een artikel 
aan de kleinblijvende aloës. Pediocactus despainii 
wordt door Fritz in woord en beeld voorgesteld. 
Reith houdt zich bezig met Fraileacólombiana. 
Föger brengt het eerste deel van een kritisch 
verhaal over de taxonomie van de Cactaceae. 
Braun en Esteves Pereira maken een begin met de 
herindeling van het geslacht Discocactus, waarbij 
een aantal soorten naar een lager taxon wordt 
teruggebracht.
Nr. 4. Op de omslag van dit nummer staat 
Aptenia cordifolia afgebeeld. Het geslacht

Aptenia wordt door Kleiner besproken. Rauh 
publiceert de nieuwbeschrijving van Euphorbia 
bongolavensis uit Madagascar. Flaworthia 
maughanii en H. truncata vormen het onderwerp 
van een bijdrage van de hand van Heine. 
Hoffmann heeft zich verdiept in leven en werk 
van Max Markgraf. Over de collectie kleurige 
plantentekeningen van Christoph Jacob Trew 
bericht Ullrich. Deze maand in de cactuscar
totheek Notocactus linkii, Mammillaria albicans, 
Mammillaria boolii en Crassula schimperi.
Nr. 5. Orbea cooperi siert de omslag van deze 
aflevering. Verduzco en Zachar berichten over 
hun strooptochten (!) in Hidalgo en Querétaro. 
Over de sensationele vondsten die in 1992 in 
Mexico gedaan zijn, wordt uitvoerig bericht. 
Beide nieuwe soorten, Geohintonia mexicana en 
Aztekium hintonii worden door Glass en 
FitzMaurice beschreven. Barthlott levert 
commentaar op beide soorten. Mihatsch 
observeerde zijn Matucana aureiflora en zag dat 
er twee verschillende bloemen op zijn plant 
stonden. Hierover bericht hij en hij toont tevens 
een foto van dit fenomeen. Polz brengt een artikel 
over de soorten van het geslacht Orbea. Braun en 
Esteves zijn toe aan deel 2 van hun discocactus- 
revisie. Verder blijkt uit het literatuuroverzicht dat 
er door Hartmann een nieuw geslacht in de 
familie der Aizoaceae, Ihlenfeldtia, is 
geïntroduceerd. Echinocereus brandegeei, 
Sulcorebutia canigueralii, Turbinicarpus 
schmiedickeanus var. dickisoniae en Herreanthus 
meyeri bevolken deze maand de cactuscartotheek. 
Nr.6. Op de titelpagina van dit nummer staat 
Mammillaria marksiana afgebeeld, terwijl deze 
soort door Studier wordt besproken. Braun en 
Esteves besluiten hun revisie van Discocactus. 
Weskamp stort zich in de discussie over de vraag 
of noto’s werkelijk parodia’s zijn. Schütz houdt 
zich bezig met de problematiek rondom het 
gieten. Bauer brengt een uitvoerig artikel over de 
verwantschapsgroep rond Rebutia heliosa. Wittau 
en Winkler bespreken Lobivia haematanthavw. 
amblayensis R19. Over de astrophytums uit het 
Jaumave-dal bericht Schatzle. In de cactuscar
totheek van deze maand worden gepresenteerd: 
Corynopuntia invicta, Frailea horstii, Micrantho- 
cereus auri-azureus en Huernia pillansii (in de 
titel foutief als pippansii gespeld).

Prinses Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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MATUCANA’S UIT HET PERUAANSE
HOOGGEBERGTE

Henk Krijnen

In 1982 zaaide ik diverse soorten 

Matucana, onder andere M. haynei 

en M. comacephala.

Vanaf 1989 had ik bij verschillende 
planten van deze soorten in het voorjaar 
voor de eerste keer knoppen gezien. Ik 
was erg teleurgesteld dat de bloemknop
pen verdroogden voordat ze tot ontwikke
ling konden komen. Later las ik in het 
Duitse Kakteen und andere Sukkul enten 
(KuaS) een artikel waarin stond dat M. 
haynei, aangezien het een hooggebergte- 
soort is, na de winterse rustperiode droog 
dient te worden gehouden. Bij eerder 
water geven stimuleert men de groei van 
de planten, waardoor de knoppen 
verdrogen. Die ervaring heb ik ook 
opgedaan bij Echinocereus, met sprui
tende soorten zoals E. scheert en E. 
salm-dyckianus. Ik plaatste mijn matu
cana’s begin ’92 tussen deze echmoce- 
reus-soorten hoog in mijn kas en gaf ze 
geen druppel water. Ik had daar vier 
planten geplaatst en drie daarvan bloeiden 
in ’92 voor het eerst. Pas toen de planten 
in bloei stonden, begon ik met gieten. M. 
purpureo-alba, ook een dichtbedoornde

Matucana purpureo- 
alba
Foto’s van de schrijver



Matucana purpureo-alba

soort, die ik in ’85 heb gezaaid, bloeide in 
’92 ook voor het eerst. Die plant stond 
normaal op het tablet en had gelijk met de 
andere planten al regelmatig water 
gekregen. Hij groeit in Peru aanzienlijk 
lager dan de twee andere soorten. Ook van 
M. weberbaueri en M. myriacantha 
verdroogden de bloemknoppen niet. 
Hiervan hebben alleen de matucana- 
soorten last die in het land van herkomst 
in het hooggebergte op 2000-4000 m 
hoogte groeien

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn

Literatuur
KuaS - januari 1987 (bijlage)
Ritter, F. - Kakteen in Südamerika 4 (1980)

Naamgeving
Volgens de naamgeving van het IOS is Matucana 
myriacantha synoniem aan M. weberbaueri en is 
Echinocereus salm-dyckianus synoniem aan E. 
scheert.

In Memoriam MICHEL DE BEKKER

Veel te vroeg en volledig onverwacht overleed op 26 oktober 1993 MICHEL DE BEKKER.

Michel heeft van 1986 tot oktober 1990 de functie van vicevoorzitter met verve inhoud gegeven.
Tevens beheerde hij de advertenties en de rubriek Vraag en Aanbod in SUCCULENTA.

Hij was een man, die altijd met een 'Bourgondische Charme' aanwezig was; met een heldere kijk en 
een ongelooflijke interesse, niet alleen in planten, maar vooral in mensen.

Velen zullen zijn gastvrijheid en prettige manier van omgaan herinneren, zeker leden van de afdeling 
Gorinchcm - den Bosch. Zij verliezen in hem een markante vriend.

Het grootste verlies is natuurlijk voor zijn vrouw Wies, die hem volledig steunde m zijn hobby. 
Moge zij de kracht vinden, het heengaan van Michel te dragen in de wetenschap, dat Succulenta hem 
zéér heeft gewaardeerd.

Vrijdag 29 oktober hebben wij in de kathedrale basiliek van St Jan afscheid genomen van onze 
vriend Michel de Bckker.
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REGISTER 1993 
INDEX PLANTNAMEN 

Cursiefgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen 
Vetgedrukte namen stellen species novae voor

Cactussen

Ancistrocactus 138
Ancistrocactus brevihamatus 202
Ariocarpus agavoides 123
Ariocarpus fissuratus 149
Ariocarpus fisseratus v. hintonii 229
Ariocarpus retuses 149 212
Ariocarpus trigonus 211
Arrojadoa eriocaulis 160, 161
Astrophytum capricome 211 213
Astrophytum capricome v. aureum 211
Astrophytum capricome v. niveum 212
Astrophytum coahuilense 211 285
Astrophytum myriostigma 114 212
Austrocephalocereus dybowski 124
Austrocylindropuntia teres 213
Austrocylindropuntia verschaffeltii 197
Austrocylindropuntia vestita 197
Aztekium hintonii 123 285
Aztekium ritteri 141 224 227 276
Azurocereus hertlingianus 224

Bergerocactus ernoryi 52
Blosfeldia atrovirides v. intermedia 226
Blosfeldia fechseri 226
Blosfeldia minima 226
Blosfeldia liliputana 225 225 226 227
Blosfeldia liliputana v. fechseri 226
Blosfeldia liliputana v. formosa 226
Blosfeldia pedicillata 226
Borzicactinae 36 179
Borzicactus aureispinus 36
Borzicactus sepium 243
Borzicactus ventimigliae 243
Borziczctus violaciflorus 244

Camegia gigantea 149 211 212 274
Cereus pensilis 51
Cereus viperinus 69
Cleistocactus 37
Cleistocactus ritteri 213
Coloradoa mesae-verdae 82 201
Copiapoa 185
Copiapoa cinerea 143
Copiapoa krainziana 143
Copiapoa olivana 143
Corynopuntia invicta 285
Coryphantha 151
Coryphantha clava 123

Coryphantha compacta 149
Cullmannia viperina 68
Cumulopuntia pentlandii 195

Discocactus 81
Discocactus bolivianus 142
Discocactus cephaliaciculosis ssp nudicephalus 212
Discocactus lindaianus 211
Discocactus magnimammus 125

Echinopsis pachanoi 150
Echinocactus chrysanthion 196
Echinocactus grusonii 211 224
Echinocactus mesae-verdae 82
Echinocactus nivosus 151
Echinocactus party i 212
Echinocactus parviflorus 19
Echinocactus parviflorus havasupaiensis 19 187
Echinocactus parviflorus var. roseus 187
Echinocactus salmdyckianus 149
Echinocactus scheeri 150
Echinocactus stainesii 266
Echinocactus texensis 172
Echinocactus triglochidiatus 149
Echinocactus whipplei 27
Echinocactus whipplei glaucus 89
Echinocereus brandegeei 285
Echinocereus cinerascens 212
Echinocereus coccineus 187
Echinocereus hancockii 211
Echinocereus pensilis 51, 49, 51, 52
Echinocereus poselgeri 68
Echinocereus rigidissimus v. rubrispinus 285
Echinocereus salm-dyckianus 286
Echinocereus scheeri 286
Echinocereus scheeri v. genryi 211
Echinocereus scheeri v. koehresianus 211
Echinomastus 138
Echinomastus mariposensis 123 285
Echinopsis 179, 182
Echinopsis cannabarina 182
Echinopsis klingeriana 142
Echinopsis scheerii 212
Encephalocarpos strobiliformis 172
Epiphyllum chrysocardium 213
Epiphyllum lauii 211
Epithelantha micromeris 151
Eriocactus jusbertii 137
Eriocereus jusbertii 160
Escobaria 151



Escobaria aguirreana 151
Escobaria laredoi 151
Escobaria orcuttii 151
Escobaria rigida 151
Escobaria roseana 151
Escontria chiotilla 123
Espostoa ritteri 124

Ferocactus schwarzii 212 213
Ferocactus stainesii 265 266
Ferocactus stainesii v. haenatacanthus 266
Ferocactus stainesii v. pilosus 266
Ferocactus stainesii v. pringlei 266
Frailea alacriportana 212
Frailea asterioides 213
Frailea colombiana 285
Frailea horstii 285
Frailea pullispina 211
Frailea phaeodisca 211

Geohintonia neomexicana 123 285
Glandulicactus 175
Glandulicactus unicatus 229
Glandulicactus unicatus v. wrightii 201
Gymnocactus horripilus 45, 44
Gymnocactus rosciflorus Frank spec. nov. 40, 40
Gymnocactus viereckii 212
Gymnocactus viereckii major 41
Gymnocalycium 151
Gymnocalicium cardenasianum 212
Gymnocalicium denudatum cv Jan Suba 229
Gymnocalicium horstii 285
Gymnocalicium saglione 196
Gymnocalicium schuetzianum 212
Gymnocalycium vatteri 211

Hamatacactus 175
Harrisia eriophora 213
Hildewintera aureispina 36, 37
Homalocephala texensis 172
Hylocereus monacanthus 211

Islaya 143

LeuChtenbergia principes 114
Lobivia 179, 182
Lobivia acanthoplegma 179
Lobivia amblayensis 143
Lobivia aureosenilis 212
Lobivia densispina 197
Lobivia euanthema 198
Lobivia formosa 285
Lobivia formosa v. nivalis 212
Lobivia ferox 196
Lobivia glaugescens 212
Lobivia haematantha v. amblayensis 285

Lobivia haematatantha v. kuehnrichii 285
Lobivia haematantha v. rebutioides 211
Lobivia jajoiana 197
Lobivia mistiensis 212
Lobivia moqueguana 212
Lobivia negricans 211
Lobivia oligotricha 179
Lobivia pampana 212
Lobivia pampana v. borealis 212
Lobivia rebescens 143
Lobivia saltensis v. zapallarensis 212
Lobivia scheerii 212
Lobivia scheerii v. borealis 212
Lobivia winteriana 212
Lophophora williamsii 147-149
Loxanthocereus 36

Maihuenia poeppegii 212
Mammillaria albicans 285
Mammillaria bombycina 211
Mammillaria boolii 212 285
Mammillaria carretii 211
Mammillaria coahuilensis 285
Mammillaria craigii 149
Mammillaria glassii 142
Mammillaria grahamii 149
Mammillaria halei 212
Mammillaria haudeana 252 285
Mammillaria karwinskyana 229
Mammillaria marksiana 285
Mammillaria meridiorosei 229
Mammillaria microthele 114
Mammillaria napina 211 252
Mammillaria nejapensis 229
Mammillaria pectinifera 123
Mammillaria perezdelarosae 211
Mammillaria pondii 142
Mammillaria saboa 252
Mammillaria sanchez-mejoradae 123
Mammillaria scrippsiana 212
Mammillaria senilis 149
Mammillaria schwarzii 229
Mammillaria theresae 123
Mammillaria ucinata 229
Matucana aurantiaca 229
Matucana aureiflora 285
Matucana haynei 287
Matucana myriacantha 287
Matucana oreodoxa 213
Matucana purpureo-alba 286 286
Matucana weberbaurei 287
Melocactus amoenus 54
Melocactus caesius 54
Melocactus curvispinus 270
Melocactus delessertianus 54
Melocactus emestii 270



Melocactus giganteus 212
Melocactus maxonii 54
Melocactus oreas 53
Melocactus salvadorensis 53, 54
Micranthocereus auri-azureus 285
Morangaya pensilis 51
Myrtillocactus geometrizans 212 213

Neochilenia lembckei 187
Neochilenea malleolata 213
Neochilenia setosiflora 143
Neolloydia 41
Neoporteria 143
Neoporteria castanea 229
Neoporteria coimasensis 3
Neoporteria esmeraldana 187
Neoporteria glabrescens 187
Neoporteria krausii 187
Neoporteria laniceps 80, 80
Neoporteria multicolor FR 243 3
Neoporteria multicolor 3, 3
Neoporteria napina 187
Neoporteria occulta 187
Neoporteria odieri 187
Neoporteria villosa 81
Notocactus arachnitis 211
Notocactus crassigibbus 212
Notocactus leprosorum 285
Notocactus linkii 285
Notocactus megapotamicus v. multicolorispinus 
211
Notocactus rauschii 211
Nyctocereus oaxacensis 52

Opuntia cedergreniana 167, 168, 170
Opuntia corrugata 766, 167
Opuntia discolor 169
Opuntia kiska-loro 164, 165. 170
Opuntia longispina 167
Opuntia longispina var. brevisp;ina 167
Opuntia microdisca 765, 766, 167
Opuntia retrorsa 763, 164, 169, 170
Opuntia soehrensii 766, 167-170
Opuntia sphaerica 170
Opuntia sulphurea 167
Opuntia tilcarensis 167, 170
Opuntia utkilio 7 70
Oroya neoperuviana 211

Pachycereus pecten-arboriginum 149
Pelecephora strobiliformis 172
Parodia chrysacanthion 195,196 196,197
Parodia echinus 229
Parodia grandiflora 229
Parodia purpureo-aurea 229
Parodia schuetziana 196

Parodia tayopensis 143
Parodia tilcarensis 196
Pediocactus 138
Pediocactus bradyi 83 257
Pediocactus despainii 83 285
Pediocactus glaucus 89
Pediocactus knowltonii 83
Pediocactus mesae-verdae 82
Pediocactus peeblesianus 30
Pediocactus whipplei 27, 83
Pediocactus winkleri 23 257
Pelecyphora aselliformis 45, 45 149
Peniocereus viperina 69, 69
Pereskia grandifolia 211
Pilocereus braunii 211
Pterocactus speciosus 212
Puna clavarioides 212

Rebutia 117 182
Rebutia caniguerali 182
Rebutia fulviseta 212
Rebutia fusca 213
Rebutia heliosa 285
Rebutia krugeri 182
Rebutia mentosa 182
Rebutia padcayensis 211
Rebutia pulchra 182
Rebutia steinbachii 116 182
Rebutia taratensis 182
Rebutia tiraquensis 182
Rebutia vizcarrae 182
Rebutia xanthocarpa 212

Schlumbergera kautskyi 212
Schlumbergera truncata 213
Sclerocactus 19 137 140
Sclerocactus contortus 19
Sclerocactus franklinii 45
Sclerocactus glaucus FH29.3 91, 91
Sclerocactus glaucus 6, 89, 97 138
Sclerocactus glaucus (franklinii) 89, 97
Sclerocactus gradyi nom.nud. 25
Sclerocactus havasupaiensis 19 187, 188
Sclerocactus havasupaiensis roseus 19
Sclerocactus intermedius 19
Sclerocactus mesae-verdae 31 82 81, 82, 83 138
Sclerocactus nyensis 138
Sclerocactus parviflorus 19, 79, 26 138 139 140 
187 189 190
Sclerocactus parviflorus FH43 22
Sclerocactus parviflorus FH45.6 26
Sclerocactus parviflorus FH46 20
Sclerocactus parviflorus FH47 27
Sclerocactus parviflorus FH49 22
Sclerocactus parviflorus FH49.2 24
Sclerocactus parviflorus FH50 20



IV

Sclerocactus parviflorus FH69.007 26
Sclerocactus parviflorus FH69.109 21
Sclerocactus parviflorus FH69.13 24
Sclerocactus parviflorus FH69.15 25
Sclerocactus parviflorus FH69.4 20
Sclerocactus parviflorus blessingiae 19
Sclerocactus parviflorus intermedius 19
Sclerocactus parviflorus parviflorus 23
Sclerocactus polyancistrus 25 138 191
Sclerocactus spinosior 190
Sclerocactus spinosior var. schleseri 138
Sclerocactus spinosior var. spinosior 138
Sclerocactus terrae-canyonae 23
Sclerocactus wetlandicus 31, 45, 85, 85
Sclerocactus wetlandicus ilseae 87 138
Sclerocactus wetlandicus ilseae FH0700 87 86
Sclerocactus whipplei 28 138 139 191
Sclerocactus whipplei FH55 30
Sclerocactus whipplei heilii 27
Sclerocactus whipplei intermedius 19
Sclerocactus whipplei pygmaeus 27
Sclerocactus whipplei reevesii 23
Sclerocactus whipplei var. roseus 139
Sclerocactus wrightiae 31 32 138
Soehrensia bruchii 195
Soerensia korethroides 229
Stenocactus eruca 212
Stenocactus stellatus 211
Sulcorebutia 116, 117, 118, 119, 120, 121
Sulcorebutia JK 82 179 205 180
Sulcorebutia albissima 121 182
Sulcorebutia arenaceae 118, 122 181
Sulcorebutia canigueralii 285
Sulcorebutia hoffmanniana 122 182
Sulcorebutia krahnii 118 182
Sulcorebutia lepida 124
Sulcorebutia losenickyana 180, 182
Sulcorebutia mentosa 121
Sulcorebutia muschii 285
Sulcorebutia pampagrandensis 181. 182
Sulcorebutia purpurea 182
Sulcorebutia rauschii 119 182
Sulcorebutia steinbachii 116 117 118 179
Sulcorebutia tarabucoensis 182
Sulcorebutia taratensis 181
Sulcorebutia tarijensis 182
Sulcorebutia tiraquensis 118
Sulcorebutia torotorensis 181, 182
Sulcorebutia tunariensis 181, 182
Sulcorebutia verticosior 181
Sulcorebutia verticillacantha 179, 181, 182
Sulcorebutia verticillacantha var. aureiflora 182
Sulcorebutia verticillacantha var. chatajillensis 180
Sulcorebutia verticillacantha var. verticosior 181

Tephrocactus articulatus 34
Tephrocactus weberi 212
Thelocactus bicolor 212
Thelocactus hastifer 123
Thelocactus rinconensis v. freudenbergeri 211
Thelocephala 183
Thelocephala aerocarpa 186
Thelocephala duripulpa 186, 187
Thelocephala esmeraldana 186, 187 231
Thelocephala fankhauseri 183, 184, 185, 186
Thelocephala fulva 186, 187
Thelocephala glabrescens 186, 187
Thelocephala krausii 186, 187
Thelocephala lembckei 186, 187
Thelocephala longirapa 186, 187
Thelocephala malleolata 186 187 231
Thelocephala malleolata var. solitaria 186
Thelocephala napina 186, 187
Thelocephala napina lanigera 187
Thelocephala nuda 186, 187
Thelocephala odieri 186, 187
Thelocephala reichei 186, 187
Thelocephala species 183, 186 230 230
Thelocephala tenebrica 183, 186, 187
Thelocephala weisseri 183
Thephrocactus molinensis 211
Thrixanthocereus cullmannianus 124
Toumeya papyracantha 30 138
Trichocereus atacamensis v. pascana 195,196
Trichocereus pachanoi 148, 149
Turbinicarpus 114
Turbinicarpus jauemigii 113, 114, 115
Turbinicarpus roseiflorus 40
Turbinicarpus bonatzii 43
Turbinicarpus schmiedickianus v. dickisoniae 285
Turbinicarpus schwarzii 77, 79
Turbinicarpus schwarzii rubriflorus frank var.
nov. 77,77

Uebelmanniabuiningii 245 249
Uebelmannia buiningii v. nigra 249
Uebelmannia flavispina 245 248 248
Uebelmannia gummifera 245 246 246
Uebelmannia meninensis 245 246 247
Uebelmannia pectinifera v. pseudopectinifera 245 
247
Uebelmannia pectinifera 245 247 248

Weingartia 117 181 182
Weingartia neumanniana 181
Werckleocactus tonduzii 211
Wilcoxia papillosa 69
Wilcoxia striata 69
Wilcoxia viperina 69
Winterocereus 37



Andere (Vet)planten

Acacia 38 132
Ada aurantiaca 282
Adansonia digitata 274
Adenia globosa 258
Adonium obesum 260
Adromischus 175
Aeonium arboreum 63
Aeonium komeliuslemsii 60
Aeonium tabuliforme 211
Agave angustifolia 123, 142
Agave arubensis 10 104, 104 219 223
Agave atrovirens 142
Agave boldinghiana 5 107 108 219 222
Agave calderonii 211
Agave cocui 5, 8 214 214 219 223
Agave cocui v. laguayrensis 220
Agave colimana 123
Agave compacta 211
Agave karatto 5 217 219 222
Agave langlassei 123
Agave lechugilla 114
Agave marmorata 142 211
Agave parrasana 211
Agave parvidentata 211
Agave petiolata 5 219 222
Agave rutteniae 5, 10 219 223
Agave schottii 213
Agave sebastiana 142
Agave sisaliana 220 222
Agave trankeera 217 218 219
Agave utahensis var. kaibabensis 187
Agave vivipara 5, 6 104 105 107 216 219 223
Agave vivipara cabaiensis 6
Agave vivipara cuebensis 6
Agave werklei 212
Agave petiolata 104, 106
Agave macropulmis 141
Airampae 164
Airampoae 163, 164, 167
Aloë arborescens 129
Aloë chabaudii 133
Aloe ferox 131
Aloe marlothii 128, 131, 132
Aloe parvibracteata 132
Aloe polyphylla 123
Aloe rupestris 131
Aloe saponaria 285
Aloe sessiliflora 131, 132
Aloe suprafoliata 129, 130
Aloe vanbalenii 133
Aloinopsis rubrolineata 152, 153
Anacampseros alstonii 203,204
Apocynaceae 133
Aptenia cordifolia 285

Argaria spinosa 57
Asclepiadaceae 141 191

Boophane disticha 133
Brunsvegia natalensis 130

Calibanus hookeri 259
Capparis 38
Caralluma 112
Caralluma arabica 272
Caralluma burchardii 62, 63
Caralluma europaea 62, 62 236
Caralluma flava 272
Caralluma hesperidum 65
Caralluma joannis 62, 63
Caralluma mammilaris 236
Caralluma munbyana 65
Carboprotus acinaciformis 278
Carboprotus edulis 271 278
Ceropegia 191
Ceropegia bulbosa 272
Ceropegia crassifolia 145, 191
Ceropegia woodii 234 261
Chamaerops humilis 56
Cinnabarinea 117
Combretum 132
Commiphora 38
Conophytum calculus 270
Copiapoa humilis 211
Conophytum minutum 270
Conophytum pellucidum 271
Conophytum pillansii 272
Conophytum violaciflorum 271
Crassula quathambensis 123
Crassula schimpen 285

Dasylirion longissimum 212
Delosperma tradescantioides 211
Dendrobium nobile v. cooksiana 280
Dichrostachys cinerea 132
Dudleya brittonnii 229
Dudleya ingens 229
Dudleya pulverulenta 229

Ebracyeola montis-melkei 200 200
Echeveria camicolor 267 267
Echeveria colorata 123
Echeveria elegans v. hemandensis 229
Echeveria gibbiflora 142
Echeveria gigantea 229
Echeveria laui 123, 142
Echeveria schaviana 142
Echeveria uhlii 123
Edchinopsis montana 235



VI

Edchinopsis obscura 235
Edithcolea grandis 38, 38
Euphorbia 99-101, 101, 103
Euphorbia balsamifera 59 260
Euphorbia banae 285
Euphorbia bongolavensis 285
Euphorbia bupleurifolia 101
Euphorbia canariensis 101 285
Euphorbia cylindrifolia 101
Euphorbia decaryi 101
Euphorbia echinus 57, 58, 60
Euphorbia eyassiana 264 264
Euphorbia ferox 101
Euphorbia greenwayi 229
Euphorbia gymnocalycioides 171
Euphorbia handiensis 271
Euphorbia inarticulata 271
Euphorbia inermis 101
Euphorbia horrida 101
Euphorbia meloformis 101
Euphorbia milii 100, 101
Euphorbia obesa 100, 101
Euphorbia obtusifolia 58 61 101
Euphorbia obtusifolia regis-jubae 58,
Euphorbia officinarum 56 57 101
Euphorbia pachypoioides 212
Euphorbia piscidermis 171
Euphorbia platygona 101
Euphorbia resinifera 55 56 99
Euphorbia subpeltatophylla 285
Euphorbia teniuspinosa 265
Euphorbia tirucallii 101
Euphorbia triangularis 101
Euphorbia turbiniformis 171
Euphorbiaceae 99, 100, 141

Faucaria tigrina 211
Fockea comaru 212
Fockea edulis 262
Fockea natalensis 262

Gletserranonkel 159
Grewia 38

Haworthia limifolia var. ubomboensis 133
Haworthia maughanii 285
Haworthia truncata 285
Herreanthus meyeri 285
Hoya australis 202
Hoya kerrii 202
Hoya keysii 202
Huemia 112
Huemia pillansii 285
Huemiopsis decipiens 97

Jatropha 99, 102

Jatropha podagrica 102
Jensenobotrya lossowiana 285

Kalanchoe marmorata 270
Kleinia anteuphorbium 59, 62
Kleinia neriifolia 212
Kleinia odora 59

Lewisia rediviva 256 257
Lithops geyeri 211
Lithops herrei 211

Manfreda 141
Manfreda brachystachya 123
Monadenium 99, 103
Monadenium ellenbeckii f. caulopodium 102

Nerium Oleander 259

Oligacantha 164
Orbea cooperi 285
Orbea variegata 212
Orbeanthus conjunctus 236
Orostachys iwarenge 229
Othonna clavifolia 212
Othonna euphorbioides 263
Othonna graveolens 263
Othonna herrei 263
Othonna retrorsa 212

Pachycymbium decaisneanum 65
Pachypodium lamerei 259
Pachypodium saundersii 132, 133
Pelargonium oblongatum 270
Periploca aphylla 269
Piaranthus spec. MBB 5036 110
Pinguicula esseriana 211
Portulacaria afra 204
Pyrenacantha malvifolia 38, 39

Rhazya stricta 268
Rhipsalis lumbricoides 211
Romulea 60

Sedum acre 156
Sedum album 156
Sedum alpestre 156
Sedum annuum 158
Sedum atratum 158
Sedum dayphyllum 153
Sedum minimum 123
Sedum morganianum 212
Sedum reflexum 156
Sempervivum alpinum 157
Sempervivum arachnoideum 156, 157, 158, 155
Sempervivum montanum 757, 158



Sempervivum tectorum 157
Senecio anteuphorbium odorus 59
Senecio grantii 263
Solanaceae 147
Stapelia gigantea 112, 133
Stapelia grandiflora 112
Stapelia schinzii v. angolensis 212
Stapelia spec. 111
Sterculia 38

Sulphurea 164, 167

Tetracanthae 123

Villardia aperta 123
Viviparae 107

Yucca camerosana 229
Yucca thompsoniana 141
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