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Dit jaar viert Succulenta zijn 75-jarig bestaan. Daarmee zijn we 
op de Duitse zustervereniging na de oudste succulentenvereni
ging ter wereld
Wanneer we terugbladeren in oude jaargangen van ons tijd
schrift, worden we geconfronteerd met de geweldige verande
ringen die in die jaren binnen onze liefhebberij hebben plaatsge
vonden. In feite vormen die veranderingen een weerspiegeling 
van wat er zich in diezelfde tijd in de wereld en de menselijke 
samenleving heeft afgespeeld Crisistijd, wereldoorlog, naoor
logse jaren van opbouw, toenemende welvaart, grotere mobili
teit, groeiende aandacht voor natuurbehoud, dat alles, en nog 
veel meer, heeft zijn weerslag gevonden in Succulenta Ook 
intem heeft zich in die 75 jaar heel wat in de vereniging afge
speeld, zowel in positieve als in negatieve zin.
Terecht heeft het bestuur gemeend het jubileum niet ongemerkt 
te moeten laten passeren. Er is daarom een jubileumcommissie 
ingesteld die sinds september 1992 druk bezig is met de voorbe
reidingen voor de viering.
De eigenlijke viering zal plaatsvinden tijdens het laatste week
end van mei. De bijzonderheden daarover kunt u elders in ons 
tijdschrift vinden. De voorbereidingscommissie is er naar mijn 
mening in geslaagd een zeer aantrekkelijk programma samen te 
stellen. Wat in al die jaren natuurlijk niet is veranderd, is het 
feit dat een feest zonder enthousiaste deelnemers geen feest is. 
Ik herhaal dan ook graag de woorden die de toenmalige voorzit
ter van Succulenta schreef ter gelegenheid van de viering van 
het tweede lustrum in 1929: „Het is nu ongetwijfeld het juiste 
moment voor ieder om te overleggen wat haar of hem te doen 
staat om mede te werken om het feest zoo schoon mogelijk te 
doen slagen”.
De meeste onderdelen van deze viering zijn vooral gericht op de 
eigen leden. Een meer naar buiten gerichte activiteit zal een 
week later plaatsvinden in de vorm van een open dag bij lief
hebbers, in combinatie met de Nationale Hortusdag. Ook daar
voor roepen wij graag uw medewerking in. Door naar buiten te 
treden kunnen we nieuwe leden werven en die zijn nodig om de 
toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.
Wat ledental betreft gaan we overigens gelukkig weer de goede 
kant uit. Dat gegeven, in combinatie met de toekomstvisie die 
spreekt uit de beleidsnota Succulenta 2000, maakt dat ik durf te 
zeggen:
Succulenta is niet 75 jaar oud, maar 75 jaar jong!

Frans Noltee
voorzitter van de jubileumcommissie
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NUMMER 1 16 JUNI 1919

SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Vereeniging van Vetplantenverzamelaars

Secretariaat: G. D. DUURSMA, B 140 HUIZUM bij Leeuwarden

INLEIDING.
Zoo verschijnt dan hierbij eindelijk hef eerste nummer van het orgaan dat ons, 

liefhebbers en verzamelaars van Vetplanten, moet vereenigen. Of het levensvat
baarheid zal hebben? Dit hangt af van Uw aller medewerking, waarop wij nog 
eens een ernstig beroep doen.

Velen gaven zich reeds op als lid, echter zijn er ook nog vele bekende lief
hebbers, die niets van zich lieten hooren. Mogen wij dezulken opwekken, na het 
ontvangen van dit eerste nummer, zich onverwijld als lid op te geven bij den 
Secretaris onzer Vereeniging?

Dan alleen kan ons blaadje op geregelde tijden verschijnen, anders zullen de 
financiën spoedig uitgeput zijn!

Enkele opmerkingen wenschen wij in deze „inleiding” nog ten beste te geven.
In de hieronder volgende Statuten en Huish. Reglement is o.i. het doel en 

streven onzer Vereeniging duidelijk genoeg weergegeven.
Daar wij over het geheele land verspreid wonen, kunnen vergaderingen moeilijk 

worden gehouden, alleen op plaatsen waar zich meerdere liefhebbers bevinden, 
zal het mogelijk zijn onderafdeelingen op te richten en kunnen de leden onderling 
gemakkelijk voeling houden. Ons orgaan, „Succulenta” moet dus in de meeste 
gevallen de mondelinge besprekingen vervangen. In dit blaadje zal elk lid, op 
beknopte wijze, het nieuws uit zijn verzameling kunnen mededeelen, terwijl zij, 
die inlichtingen betreffende Vetplanten of hare verzorging wenschen, verzocht 
worden hun vragen aan den Secretaris onzer Vereeniging toe te zenden, met bij
voeging van 5 cents postzegel indien men persoonlijk antwoord terug verlangt, 
anders worden de vragen in het eerstvolgend nummer beantwoord.

Van welwillende opmerkingen zullen wij steeds, zooveel mogelijk, een dank
baar gebruik maken, terwijl ieder lid, ook door het inzenden van een artikeltje, 
verzocht wordt de gewenschte verscheidenheid in ons blaadje aan te brengen.

En zoo steken wij dan van wal, rekenend op Uw aller sympathie en medewerking!
Dat de jonge Vereeniging moge groeien en bloeien en een klein steentje bijdragen 

tot de verheffing der natuurstudie in het algemeen en der vetplantenliefhebberij 
in het bijzonder!

Het bestuur der N. V. v. V.:
H. W. FERRÉE, Utrecht, Voorzitter.
C. H. PRINS, Haarlem, Penningmeester 
G. D. DUURSMA, Huizum, Secretaris.
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PEDIOCACTUS BRADYI,
EEN REVISIE - 1

Fritz Hochstätter

Hoewel de cactussen in het zuiden 

van de VS goed onderzocht zijn, is 

men het over de classificatie van 

deze planten nog lang niet eens. De 

groep pediocactussen die hier wordt 

besproken, is het onderwerp ge

weest van intensieve veldstudie en 

zaadonderzoek, wat volgens de 

inzichten van de auteur aanleiding 

is voor een revisie.

Het vastleggen van duidelijke, geldige 
geslachtskenmerken bij cactussen zal altijd 
min of meer omstreden zijn. Terwijl 
sommigen op grond van kleine verschillen 
opsplitsingen rechtvaardigen, zijn anderen 
voor een ruimhartige samenvoeging van 
soorten. Wanneer men op de groeiplaatsen 
vele planten kan bestuderen en daarbij de 
ongelooflijke variabiliteit van vele kenmer
ken ziet, moet men wel tot de overtuiging 
komen dat alleen zeer heldere, eenduidige 
genetische kenmerken voor de geslachts- 
differentiëring in aanmerking komen. 
Onderscheidende criteria zijn de bloemen, 
het uiterlijk van de zaden, de kleur, grootte 
en vorm van het plantelichaam, evenals het 
type, het aantal en de inplanting van de 
doorns. Het grote probleem is hoe dit 
exact, vast te leggen. Van wezenlijk belang 
is het vinden van de samenhang en ontwik
kelingslijnen.

Eind vorige eeuw beschreef Engelmann 
Echinocactus simpsonii Britton en Rose 
stelden in 1913 een eigen geslacht op voor 
deze soort onder de naam Pediocactus 
(pedio is Grieks en betekent veld). P. 
simpsonii is de typesoort van het geslacht. 
Bij de systematische indeling spelen de 
zaden een belangrijke rol. Wat betreft de 
soorten rond Pediocactus en Sclerocactus 
komt Hentzschel (1989) op grond van zijn 
onderzoekingen tot de slotsom „dass 
Utahia sileri, Navajoa peeblesianus spp., 
Pediocactus bradyi, Pediocactus despainii 
und Pediocactus winkleri eine eigene 
Entwicklungslinie mit sehr characte- 
ristischen Gestaltungstendenzen auf unter- 
schiedlichem entwicklungsgeschichtlichen
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Niveau darstellen und auf keinen Fall mit 
Pediocactus sensu strictu zu vereinigen 
sind”.
Van sommige experts zoals Hunt en Taylor 
krijgt men de indruk dat ze koste wat kost 
iets anders willen bewerkstelligen en van 
alles gebruiken om hun hergroeperingen te 
rechtvaardigen. Het door Benson als 
specifiek voor Pediocactus opgevoerde 
kenmerk van het openen van de vrucht 
door een verticale scheur, waarbij het 
bovenste deel als deksel achterblijft, kan ik 
niet als specifiek onderschrijven. Het 
openen van de vrucht geschiedt door een 
verticale of onregelmatige scheur, maar 
ook komt het voor dat de vrucht verdroogt 
en zo op de plant blijft zitten. Naast de in 
dit artikel te behandelen taxa kan men dit 
ook waarnemen bij Pediocactus (Navajoa) 
peeblesianus en variëteit, Toumeya papyra- 
cantha en Pediocactus (Utahia) sileri.

Riviersysteem
In zijn ‘riviersysteemgroep’ (zie hiervoor 
verder bij P. bradyi var. bradyi) deelt Heil 
de volgende soorten in: Pediocactus 
know Itonii, P. bradyi, P. peeblesianus met 
zijn variëteiten, P. winkleri en P. despainii. 
Deze soorten groeien alle in de Navajo- 
woestijn op hoogten tussen 1000 en 1800 
m dicht bij de Coloradorivier of een van

zijn zijrivieren. P. knowltonii vormt hierbij 
een uitzondering; hij groeit in Colorado 
aan de rivier de Los Pinos op een hoogte 
van 2000 m.
In zijn tweede groep, die niet in de buurt 
van een rivier groeit, voegt Heil P. simpso- 
nii, P. sileri en P. paradinei samen. Deze 
indeling is niet juist, want ook P. simpsonii 
met variëteiten en P. nigrispinus komen bij 
rivieren voor.
P. bradyi werd in 1962 door Benson 
beschreven. In de navolgende jaren werden 
de cactusgebieden in het zuidwesten van de 
VS intensief afgezocht. Het is de grote 
verdienste van mensen als Busek, Frank, 
Heil, Künzler en Menzei dat ze veel van 
deze in de cultuur moeilijke sclero’s en 
pedio’s op de groeiplaatsen bestudeerden. 
Dit leidde aan het einde van de jaren 
zeventig tot de publikatie van P. winkleri 
door Heil, en een jaar later publiceerden 
Welsh & Goodrich P. despainii.
Sinds 15 jaar bestudeer en vergelijk ik de 
soorten van het geslacht Pediocactus in 
cultuur en in de natuur op vele groeiplaat
sen gedurende alle perioden van het jaar. 
De hieronder behandelde taxa, die op 
slechts enkele honderden kilometers van 
elkaar voorkomen op geïsoleerde plekken 
in de Navajowoestijn, vertonen grote 
gelijkenis qua bloei, doornstructuur, li-

Pediocactus bradyi 
var. bradyi, Coconino 
Co., Arizona, op echi- 
nocereus geënt exem
plaar 
Plantenfotos van de 
schrijver
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Pediocactus bradyi var. 
bradyi, Coconino Co., 
Arizona, cultuurexemplaar 
met kenmerkende gele 
bloem

chaamsbouw en zaad. Derhalve is het niet 
juist ze als drie aparte soorten te voeren. 
De taxa P. bradyi, P. winkleri en P. 
despainii zullen hier op variëteitsrang 
worden samengevoegd tot één soort.

Door mij gevonden populaties hebben de 
veldnummers FDH 055 en 055.0 gekregen 
Het verspreidingsgebied van deze soort in 
de Navajowoestijn bevindt zich op 900 m 
in Arizona tot 1800 m in Utah. De tempe
raturen waar de planten mee te maken 
hebben, gaan in de zomer tot 40 °C, maar 
in de winter gaat de kwikkolom tot onder 
-30 °C. Het hele jaar door valt er wat 
neerslag, met het zwaartepunt in juli tot 
oktober; per jaar gemiddeld 200-250 mm 
In droge jaren is de neerslag 100-125 mm, 
in natte jaren meer dan 300 mm. De
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Pediocactus bradyi Benson

Lichaam enkelvoudig of groepenvormend, halfbolvormig tot ovaal, groen tot grijs
groen, 3-8 cm hoog, 2-9 cm dik, maximaal 5 cm boven de grond uitstekend, in de 
zomer en wintermaanden in de grond teruggetrokken. Knobbels 0,5-7 mm lang, 
0,5-7 mm dik. Areolen elliptisch, deels wollig, wit tot gelig. Doorns voor een deel 
het lichaam bedekkend, middendoorns 0, zeldzaam 1-2; randdoorns 8-18, tot 1 mm 
dik, witgeel, verdikt aan de voet, spits toelopend, onregelmatig gespreid staand, 
1,5-6 mm lang.
Bloem 1-3,5 cm lang, 1-3 cm in doorsnede, perzikkleurig, licht- of donkerroze, 
geel, bronskleurig of abrikooskleung. Bloembladen lancetvormig, de buitenste 
strogeel, perzikkleurig tot roze, de binnenste geel, perzikkleurig, roze of abrikoos- 
kleurig, met een roodachtig bruine, roze of paarse middenstreep. Stempel groen of 
geel, stempellobben groen of geel. Helmdraden en -knoppen geel.
Vrucht groen, in droge toestand roodachtig bruin, glad, naar de basis spits toelo
pend, bovenkant afgevlakt, deksel licht gegolfd, verticaal of onregelmatig open
scheurend of indrogend, 0,6-1,2 cm lang, 0,7-1,2 cm doorsnee.
Zaad bruinachtig tot zwart, zwak glanzend, met knobbelige heuveltjes en onregel
matig gevormde grote tussenruimten, 1,5-3,6 mm lang, 1,6-2,5 mm dik; basaal 
hilum 1,5-1,8 mm lang en 1,5 mm breed.



SEM-opnamen van het zaad van Pediocactus 
bradyi var. bradyi, Coconino Co., Arizona 
SEM-opnamen G. Frank

hoeveelheid zonlicht en de verdamping zijn 
zeer hoog maar niet zo hoog als in de lager 
gelegen woestijnen van Arizona en 
Californië.

Om de extreme weersomstandigheden te 
trotseren, hebben deze planten een 
overlevingsstrategie ontwikkeld, die blijk
baar succesvol is. Na de eerste regen in het 
voorjaar pompt het lichaam zich op en 
daarbij komt het bovenste deel van de 
plant zo’n 4-5 cm uit de grond. Korte tijd 
later volgt de bloeitijd. De vruchten zijn na 
vier tot zes weken rijp. Nadat de vruchten 
opengescheurd of ingedroogd zijn, begint 
de plant ineen te schrompelen. Uiteindelijk 
trekt hij zich volledig in de bodem terug en 
wordt door kleine steentjes en zand bedekt. 
Hij is daarmee onvindbaar geworden. Goed 
beschut worden de hete zomermaanden 
overbrugd, waarna hij in de herfst na 
regenbuien nogmaals tevoorschijn komt. 
Met de komst van de koude winter ver
dwijnt hij weer onder de grond.

Dit kenmerkende patroon van schrompelen 
is ook bij andere soorten uit het geslacht 
Pediocactus waar te nemen. Dit zijn: 
verschillende populaties van P. simpsonii 
en variëteiten uit de staten Idaho, Utah, 
Colorado, Pediocactus (Navajoa) pee- 
blesianus en variëteit, P. paradinei, P. 
knowltonii en de hierna te beschrijven 
variëteiten van P. brevispinus.

De groep soorten die dit schrompeleffect 
niet vertoont, omvat de groot wordende 
vormen van P. simpsonii en zijn variëteiten 
uit Wyoming, Montana, Idaho, Utah, 
Colorado en New Mexico, P. nigrispinus 
en variëteit, P. (Utahia) sileri, waarschijn
lijk is hun grootte, meer dan 30 cm hoog, 
hier debet aan.



Pediocactus bradyi var. bradyi

Lichaam meestal enkelvoudig, soms groepenvormend, lichtgroen, bolvormig tot 
ovaal, 3,5-6 cm hoog, 2,5-5 cm diameter; steekt in de groeifase maximaal 4 cm 
boven de grond uit. Geen ribvorming, knobbels cilindnsch-ovaal, 3-4,5 mm lang en 
breed. Areolen elliptisch, wit of geel behaard, 1,5-3 mm lang, 0,7-1,5 mm breed. 
Doorns dicht het plantelichaam bedekkend; middendoorns 0, bij uitzondering 1-2; 
randdoorns 6-18, wit, gelig, glad, onbehaard, punt naar beneden gebogen, 3-6 mm 
lang, 0,7 mm dik, naaldvormig, bijna rond in doorsnede.
Bloemen onregelmatig rond de schedel verschijnend, 1-6, geel, strogeel of 
crèmekleurig, 1,5-3,2 cm doorsnee; buitenste bloembladen geel, strogeel of 
crèmekleurig, met bruinachtige middenstreep, lancetvormig; binnenste bloembladen 
bleekgeel of crèmekleurig. Stempellobben 6, geel. Helmdraden en -knoppen geel. 
Vrucht groen, 1 cm lang en breed, bij het drogen roodachtig bruin wordend, glad, 
aan de bovenzijde iets afgevlakt, aan de basis spits toelopend, deksel gewelfd, 
verticaal of onregelmatig openend of indrogend.
Zaad donkerbruin-zwart, knobbelig, al dan niet onregelmatig, met kleine gleufjes, 
mat, 2,8 mm lang, 1,7-2 mm breed. Rijpingsduur 4 weken, ongeveer 6 zaden per 
vrucht.
Bloeitijd midden tot eind maart.
Voorkomen: Noord-Arizona, op enigszins vlakke met kalksteenpuin bedekte heu
vels op een hoogte van 900-1000 m.
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Pediocactus bradyi var. winkleri, Wayne Co., Utah, komt in 
de bloeitijd boven de grond uit

L.F. Brady, een geoloog en botanicus, 
ontdekte deze soort aan het einde van de 
jaren vijftig in het noorden van Arizona, 
nabij de Colorado rivier, tijdens het zoeken 
naar fossielen. Het materiaal werd ter hand 
gesteld aan Earle en Benson. Earle en later 
ook het echtpaar Benson ontdekten tijdens 
excursies meer populaties in dit gebied. 
Benson schrijft: „de planten herinneren aan 
Pediocactus know Itonii - all its parts are 
much larger, and the spines are glabrous. 
The differences in the fruits also leave no 
possibility of conftision”.
Aan het einde van de jaren zestig classifi
ceert Backeberg P. knowltonii als variëteit 
van P.bradyi. Hij zegt hierover: „Man 
kann nicht zu Pediocactus simpsonii eine 
Varietät minor stellen, ohne auch bei 
Pediocactus bradyi so zu verfahren. Dieser 
und die Varietät knowltonii sind ausserdem 
viel weniger weit voneinander verbreitet 
als Pediocactus simpsonii und seine 
Varietät”.



Pediocactus bradyi var. 
winkleri, Wayne Co, 
Utah

In 1972 volgt de revisie van Pediocactus 
door Arp, waarbij het geslacht Sclerocac- 
tus in de synoniemie wordt gesteld. 
Benson ontdekte later bij verschillende 
soorten een wezenlijke overeenkomst, die 
ondanks grote verschillen was vast te 
stellen. Het gaat om de structuur en het 
openen van de vrucht. Hij komt tot het 
standpunt, dat de droge vrucht zich met 
een verticale spleet in het ovarium opent 
en later zijdelings openklapt, waarbij het 
bovenste deel als een deksel achterblijft. 
Heil et al. komen in hun revisie van het 
geslacht Pediocactus in 1972 na vier jaar 
zorgvuldige studie in principe tot hetzelfde 
resultaat als Benson. De groeiplaatsen van 
sommige soorten liggen in de onmiddel
lijke nabijheid van grotere rivieren, het
geen leidt tot de riviergroep’.
P. papyracanthus wordt door hen niet tot 
Pediocactus gerekend. Ze zijn van mening 
dat de andere wijze van vruchtopening, de 
afwijkende zaadstructuur en het achterblij
ven van de bloemrest op de vrucht kenmer
ken zijn die een aparte status ten opzichte 
van Pediocactus en Sclerocactus rechtvaar
digen.
Haslinger komt in 1987 tot de overtuiging 
dat Pediocactus bradyi, P. winkleri en 
P. despainii nauw verwant zijn.
Pediocactus bradyi var. bradyi groeit op

licht afgevlakte oeverbanken van de Colo- 
radorivier in het noorden van Arizona, 
goed gecamoufleerd in losse, witte, fijn
korrelige kalksteen. De planten zijn op de 
paar bekende groeiplaatsen moeilijk te 
vinden. Wanneer men het geluk heeft daar 
te zijn na een regenbui, die meestal de 
omvang aanneemt van een korte wolk
breuk, dan zijn de volgezogen planten met 
hun donkere vruchten, die maar net boven 
de grond uitkomen, goed waar te nemen 
tegen de lichte achtergrond. De penwortel, 
stevig verankerd aan kleine steentjes, reikt 
diep in de grond.
De variëteit bradyi groeit slechts op onge
veer 1000 m hoogte en is daarmee, samen 
met P. nigrispinus en variëteiten uit de 
noordelijke staten Washington, Oregon en 
Idaho, de op de minst hoog groeiende 
Pediocactus. Een ander kenmerk van dit 
taxon is de vroege bloei, die onder opti
male omstandigheden midden tot eind 
maart plaatsvindt. Alle andere taxons van 
deze soort bloeien ongeveer vier weken 
later. De rijpe zaden worden door mieren 
en andere kleine diertjes of door de wind 
verstrooid. Dat leidt ertoe dat in een 
begrensd gebied kleine populaties gevon
den worden die bestaan uit planten van 
elke leeftijd. Kleine plantjes of zaailingen 
heb ik bijna niet kunnen ontdekken. In de
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Pediocactus bradyi var. winkleri, 
Wayne Co., Utah, exemplaar met 
kenmerkende wolvorming op de 
areolen

nabijheid groeien Sclerocactus parviflorus, 
Echinocactus polycephalus var. xeranthe- 
moides, Echinocereus engelmannii var. 
variegatus, Opuntia nicholii, Opuntia 
basilaris var. basilaris en een yucca-soort. 
In de buurt van de groeiplaatsen bevindt 
zich een ranger station. De rangers kennen 
dit gebied zeer goed en beschermen de 
dieren- en plantenwereld met zorg.
Van belang is dat de knoppen kort voor het 
opengaan kegelvormig worden. Dit feno
meen is ook te zien bij P. nigrispinus, 
P. paradinei, P.knowltonii en de meeste 
populaties van P. simpsonii. Bij de popula
ties van P. simpsonii in de noordwestelijke 
staten Montana, Idaho en Wyoming zijn de 
knoppen kort voor het opengaan meer 
bolvormig.

Pediocactus bradyi var. bradyi groeit 
meestal solitair en bereikt niet de grootte 
van P. bradyi var. winkleri. Bij uitzonde
ring ziet men 1 of 2 middendoorns. De 
areolen zijn nauwelijks behaard. Het 
aantal, de lengte en de sterkte van de 
randdoorns is groter dan bij P. bradyi var. 
despainii. Met zijn bloemkleur van geel, 
strogeel of crèmekleurig onderscheidt hij 
zich van de beide andere variëteiten De 
door mij gevonden populaties zijn FH 055 
en 055.0

Wordt vervolgd.

Postfach 510, 6800 Mannheim, Duitsland.
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KIEMKRACHT
Gerard de Lange

Omdat het zaaien van cactussen ooit werd 
gepropageerd als de ‘ruggegraat’ van onze 
hobby, kocht ik een zaaibakje bij een 
tuincentrum en zaad bij het clichéfonds 
van Succulenta. Mijn keus viel, na uren 
wikken en wegen, op het geslacht Thelo- 
cactus. Volgens de beschrijving in de 
zaadlijst: fraai bedoornde planten, vrij 
gemakkelijk bloeiend, met onvergelijkbaar 
mooie, nogal grote bloemen. Ook vond ik 
de toevoeging bij één der soorten „bicolor 
var. tricolor, hoogst intrigerend”. Och, een 
kleurtje extra is mooi meegenomen, niet
waar? De waarschuwing dat het niet echt 
een ‘beginnersplant’ was, vermocht mij 
met mijn anderhalf jaar lange succulenten
ervaring niet te ontmoedigen. Ik stroopte 
mijn mouwen op en volgde nauwgezet de 
aanwijzingen op onder het hoofdstuk 
‘zaaien’.
Het hele assortiment Thelocactus, voorzo
ver verkrijgbaar, werd in porties van 20 
zaadjes aan de aarde toevertrouwd. Gezien 
de striktheid waarmee ik alle instructies 
had opgevolgd meende ik te mogen reke
nen op een opkomst van minstens 98%. 
Een snelle berekening leerde mij dat ik 
voor het verspenen ongeveer 260 potjes 
nodig zou hebben. Ik kocht ze alvast en dat 
was dat..!
In diezelfde periode was een bevriend 
zaadhandelaar met een flinke partij mam- 
millariazaad blijven zitten. Overigens was 
het geen wonder dat hij het aan de straat
stenen niet kwijt kon. Het zaad was min
stens driejaar oud, het waren gemengde 
mammillaria-soorten en bovendien verpakt 
in porties van 10.000 zaden. Niemand had 
er enige interesse voor... nou ja, niemand? 
Ik bezwoer hem de partij vooral niet weg 
te gooien, want ik (jazeker) zou er immers

altijd nog zaaiproeven mee kunnen doen! 
De handelaar ging zich specialiseren in 
palmen, dus kon ik zonder gewetensbe
zwaar zijn cactuszaad inpalmen. Het was 
meteen bingo! Voor dit nobele doel schonk 
hij mij gul de hele handel, een doos met 
een flink aantal zakjes, gelabeld Mamm. 
gem. 10.000.
Ik vulde een viertal piepschuim bakken 
van 40x60 cm met aarde, strooide daarop 
met royale hand een bijna dekkende laag 
zaad en hield toch noch een aantal zakjes 
met zaad over. Ervan uitgaande dat van die 
ouwe troep hoogstens een kwart zou 
ontkiemen, verdeelde ik met de losse hand 
ook dat restant over de vier zaaibakken 
zodat er geen aarde meer was te zien. Hup, 
een paar handen scherp zand er over heen 
en het geheel omplakt met een stuk half- 
transparant plasticfolie. De vier bakken 
kregen voorlopig een plaatsje buiten, half 
onder de heg, nog beschermd door een 
paar oude eenruiters waar ze precies onder 
pasten.

In verband met de renovatie van onze 
woning kwam de tuin vol te liggen met 
puin en ander bouwafval en zo werd het 
weinig wetenschappelijke experiment 
vooreerst aan het gezicht onttrokken. 
Meteen daarna zijn we voor een tijd van 
zes weken verhuisd naar een ruilwoning 
met alle ellende van dien. Daarna had ik 
het voorlopig veel te druk met de herin
richting van mijn woning.
Ondertussen ging het niet goed met mijn 
thelo-zaailingen, Ze waren wel op-, maar 
ook omgekomen. Ik verdacht één of andere 
schimmel (nee, niet die van Sinterklaas) 
daarvan. Jammer, niks aan te doen. Had ik 
maar beter moeten opletten of Superol
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moeten gebruiken. Ook de twee plantjes 
die ik aanvankelijk had weten te redden, 
legden alsnog van pure ellende het loodje. 
Pech dus. Niks geen bicolor of tricolor. 
Het werd herfst, de verbouwing van de 
woning was voltooid en ik was bezig de 
tuin op te ruimen en winterklaar te maken, 
enthousiast geholpen door mijn zoontje die 
wél goed groeide. Met een onnozel klein 
kruiwagentje vervoerde hij brokken puin 
en plankjes naar de grote container van het 
bouwbedrijf naar onze woning. Hij was 
het, die mijn ‘experiment’ herontdekte toen 
hij me vanonder de heg toeriep of ik hem 
wilde helpen die ‘kisten met mos’ op zijn 
kruiwagen te tillen zodat hij ze in de 
container zou kunnen dumpen.
Stomverbaasd en ongelovig bekeek ik zijn 
vondst. De benaming ‘mos’ was botanisch 
niet juist maar was wel een prima indicatie 
voor de opkomstdichtheid van deze onbe
zonnen zaaiproef. Stel u voor: geen mos, 
maar duizenden en nog duizenden naamlo

ze mammillaria’s stonden zich in elk van 
de vier bakken letterlijk te verdringen. Ze 
puilden over de randen en hadden zich hier 
en daar als een opbollende zode uit de 
aarde geworsteld. Grote grutten, wat een 
pure oerkiemkracht. Gekweld bekeek ik 
nog even mijn voorraad potjes van 6x6 cm. 
Omdat u helemaal niet nieuwsgierig bent 
wat er verder is gebeurd, zal ik daar niet 
over uitweiden. Maar wel vraag ik u: wat 
doet iemand die zo graag wat nieuwe 
soorten Thelocactus wil hebben en hij 
krijgt anderhalf miljoen naamloze 
mammillaria’s..? Juist .! Nog steeds hoor 
ik nu en dan het kruiwagentje piepen. Nog 
hoor ik mijn zoontje vragen of hij goed 
had ‘gehelpt’. En geheel naar waarheid heb 
ik geantwoord: „Ja hoor, dit had ik zelf 
niet gekund.” Twee dagen later was de 
container verdwenen.

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure

Boekbespreking
Steve Hammer. The genus Conophytum. Succulent 
Society of South Africa. 283 bladzijden. ISBN 
0-620-17633-4. Prijs ± ƒ 180,-.
In september 1990 had ik het genoegen de con
ventie van de Britse zustervereniging in Reading 
bij te wonen. Een van de voordrachten die mij het 
best is bijgebleven was New Mesemhs for the 
nineties door Steve Hammer. Wat vooral opviel in 
zijn verhaal was de combinatie van gedegen 
onderzoek, oog voor bijzondere details en een 
groot gevoel voor humor. Diezelfde zeldzame 
combinatie spreekt ook uit zijn pas verschenen 
boek over het geslacht Conophytum. Door de 
enorme hoeveelheid namen in dit geslacht was zo 
langzamerhand een chaotische toestand ontstaan. 
Het zal zeker voor een deel daaraan te wijten zijn 
dat deze schitterende plantjes in onze liefhebberij 
zo worden ondergewaardeerd. Ongetwijfeld zal 
niet iedereen het met Hammers opvattingen eens 
zijn, maar dat er hoognodig een flinke snoeibeurt 
nodig was, staat buiten kijf. De schrijver is in dat

opzicht bepaald niet kinderachtig geweest: zo 
heeft hij bijvooibeeld onder Conophytum hilobum 
niet minder dan 98 soorten samengevoegd.
Het boek is op voorbeeldige wijze uitgegeven en 
bevat ruim 250 fraaie kleurenfoto’s en een aantal 
verspreidingskaarten. Een sleutel ontbreekt, maar 
door de vele afbeeldingen en de uitgebreide tekst 
kan men met behulp van dit boek de meeste 
conophytums toch redelijk snel op naam brengen. 
Wat veel lezers zal aanspreken, is het feit dat in 
het boek ook de nodige aandacht aan de verzor
ging en vermeerdering van deze planten wordt 
besteed.
Het spreekt vanzelf dat een boek van deze allure 
niet goedkoop kan zijn. Naar mijn mening is het 
echter zijn aanschafprijs meer dan waard.

Frans Noltee
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht
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CERRO ACAHAY
Frank Vandenbroeck

In het zuiden van Paraguay, in de 

provincie Paraguari en zowat 80 km 

zuidelijk van de hoofdstad 

Asunción, ligt een klein bergmassief 

dat de naam Cerro Acahay draagt. 

Het massief beslaat slechts 100 km 

en de hoogste toppen reiken slechts 

500 m hoog.
Gedeeltelijk overzicht van de habitat van Eriocactus schu- 
mannianus op de flanken van de Cerro Acahay

De Cerro Acahay (Spaans, cerro betekent 
berg) is op zichzelf beschouwd een verras
send verschijnsel aangezien de bergforma- 
tie in een volkomen vlak, zelfs hier en daar 
moerassig gebied ligt. De berg is een 
bekende groeiplaats van Eriocactus 
schummanianus (Nic.)Backbg.
Bij een zoektocht op de berg stuit men 
aanvankelijk op verspreide kleine boerde
rijtjes en het landschapstype doet enigszins

aan Europese alpenweiden denken. De 
steilere wanden zijn dicht bebost. Met een 
jaarlijks gemiddelde neerslag van 1450 mm 
en een gemiddelde temperatuur van 22 °C 
kon zich hier een weelderig bosvegetatie- 
type ontwikkelen. Daar we ons hier in een 
overgangsgebied van subtropen naar tropen 
bevinden, zijn bepaalde boomsoorten 
tijdens het koude seizoen bladverliezend. 
Midden in deze moeilijk doordringbare 
bosgebieden komen her en der verspreid 
open plekken van ruwe granietblokken 
voor, waar zich een merkwaardige vegeta
tie heeft ontwikkeld. Het was dus zaak 
deze open rotspartijen te bereiken met het 
oog op het vinden van Eriocactus. 
Na een vergeefse zoektocht treffen we 
uiteindelijk een vriendelijke campesino die 
in een houten hut tussen de citrusbomen op
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de flanken van de Cerro Acahay huist. Hij 
kent de planten die we zoeken en zal ons 
de volgende dag naar de groeiplaatsen 
leiden.
Onze gids voert ons aanvankelijk naar 
dicht woud. Afdalend door weelderige 
vegetatie bereiken we de loop van een 
kleine rivier met helder water, kleine 
watervallen en rustige poelen. De tegeno
verliggende helling van de vallei is naar 
het noordoosten gericht en bij het opklau
teren ervan vinden we tussen bomen en 
lianen epifytische orchideeën, typische 
varens en Rhipsalis spec.. Naarmate we 
stijgen neemt het aantal xerofyten toe: 
meestal zijn het epifytische of zich tussen 
de rotsen slingerende cactussen zoals 
Rhipsalis, Epiphyllum, Lepismium cruci
forme en Mediocactus coccineus. Lepis
mium cruciforme is een zich vanuit een 
centraal groeipunt vertakkende plant met 
leden die gewoonlijk drie scherpe ribben

Oude exemplaren van Eriocactus schumannianus be
groeid met korstmossen

hebben, bezet met areolen die opvallend 
lange grijswitte haren dragen. De planten 
vertonen kleine rode bessen in de areolen. 
Mediocactus coccineus lijkt een taaiere 
hardere plant met gewoonlijk drie ribben. 
De plant wordt vele meters lang en slingert 
zich vaak rond boomstammen en takken. 
Nog hoger duiken exemplaren van 
Brasiliopuntia brasiliensis op. Het bos 
wordt nu lichter en we zien open rotshel
lingen naderen. Er verschijnen de eerste 
exemplaren van Monvillea, slanke, slinge
rend en kruipend groeiende zuil cactussen. 
Aan de grens van bos en rotspartij groeit 
een halfliggende en kruipende Piptan- 
thocereus. Hier duiken ook de eerste 
groepen Tillandsia op, tussen en op de 
rotsen liggend. Het gaat om T. tenuifolia, 
een soort met, zoals de naam het zegt, fijne 
ietwat weke groenige bladeren.
Bij het betreden van de open zone met 
rotsblokken gaat een wereld van nieuwe 
vreemde vormen voor ons open: we wor
den geconfronteerd met een hoogst merk
waardige associatie van planten die volko
men verschilt met de vegetatie van de 
omgeving.
Al spoedig vinden we exemplaren van 
Eriocactus. De planten wortelen tussen de 
grote ruwe rotsblokken en zijn in groten 
getale aanwezig. De wortels van de planten 
zijn zeer lang en stevig en reiken diep 
tussen de rotsblokken. Reeds bij jonge 
planten is dit merkbaar. Oudere exempla
ren moeten over een meterslang wortelstel
sel beschikken.
Oudere planten vormen vaak groepen: ze 
spruiten meestal midden op de oudste 
stam. Er zijn nog weinig bloeiresten en er 
valt bijna geen zaad meer te oogsten (in 
juli, dit is de winterperiode in Paraguay). 
Sommige solitair groeiende planten berei
ken een hoogte van 1,5 m. Het grootste 
gedeelte van dergelijke planten is ver
weerd. Slechts het bovenste kwart van de
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plant is groen en vertoont het kenmerkende 
doornenkleed, terwijl het overige deel van 
de plant ruw verweerd is en vaak bezet met 
verschillende soorten kleurrijk korstmos. 
Zeer opvallend is een oranjegeel korstmos, 
dat de planten gedeeltelijk met borstelige 
kransen omhult.
E. schutnannianus is een reeds van ouds 
bekende plant. Hij werd in 1893 beschre
ven door een zekere Nicolai onder de naam 
Echinocactus schutnannianus en dit aan de 
hand van een geïmporteerd exemplaar van 
slechts 7 cm hoogte en 9 cm doorsnee. 
Later werd het geslacht Eriocactus (in 
1942 door Backeberg opgesteld) onderge
bracht bij Notocactus, zodat men thans 
vaak van notocactus spreekt. De namen 
Eriocactus grossei en Eriocactus 
ampliocostatus wijzen vermoedelijk slechts 
vormen of variëteiten van E. schumannia- 
nus.
E.  schumannianus is een frisgroene plant 
met talrijke scherpe ribben (ongeveer 45), 
bezet met goudgele tot bruine dunne 
buigzame doorns. Ook bij deze soort vindt 
men de voor Eriocactus typische schuine, 
naar het zonlicht gerichte schedel van de 
plant. De areolen in het centrum van de 
schedel vormen meestal veel wol, zodat 
een witwollige kop ontstaat.
Mooi contrasteren de groengele eriocactus- 
sen met de donkere rotsblokken, nog 
mooier staan ze tussen de grijswitte kolo
nies van Tillandsia rupestris. De begelei
dende vegetatie is trouwens fascinerend. 
Tussen en op de rotsen groeien de eerder 
genoemde tillandsia 's. Soms worden de 
eriocactussen er volledig door omsloten. 
Hier en daar vindt men groepen van de 
grote witviltige Tillandsia decomposita, die 
niet alleen merkwaardig is vanwege het 
imposante formaat, maat tevens door zijn 
lange omgekrulde bladeren. Beide til- 
landsia-soorten liggen wortelloos op en 
tussen het gesteente. De kleine Tillandsia

disticha zit epifytisch op grotere planten, 
ook op eriocactus, of hecht zich op het 
gesteente.
Van de bromelia ’s groeien alom de geel- 
bloeiende groepenvormende Dyckia flori- 
bunda en enkele kokerbromelia’s, zoals 
Aechmea polysticha, die grote bloeiassen 
met rode schutbladeren en blauwe bloemen 
heeft, en de groter wordende Aechmea 
pulchra. Als kleinere planten vinden we er 
een Peperomia, witroze bloeiende bego
nia’s en zich tussen de rotsen slingerende 
tradescantia’s. Een grotere orchideeënsoort 
draagt zware doosvruchten. Hier en daar 
komt een struikvormige witbloeiende 
Jatropha voor met brandbaren op de blade
ren. Monvillea paxtoniana waagt zich soms 
wat verder van de bosrand weg en slingert 
zich over het gesteente. Ietwat dieper 
tussen de rotsblokken verscholen groeit een 
kleine soort koningsvaren met de typisch 
bruine sporenaren.
Ecologisch gezien zijn deze rotsformaties 
eilanden midden in het subtropisch woud. 
De evolutie heeft hier een reeks levens
vormen samengebracht die perfect zijn 
aangepast aan deze omgeving: zongebla
kerde granietblokken met veel doch snel 
vervloeiende regen in de beschutting van 
vochtig omringend woud. We hebben een 
weids, wat heiig uitzicht over de vlakte in 
noordoostelijke richting, verder zijn we aan 
alle kanten door beboste heuvels omringd. 
De vegetatie op deze rotsen straalt gaafheid 
en ongereptheid uit. Een zeldzame en 
kostbare belevenis in de wereld van van
daag.

Van Akenstraat 66 1850 Grimbergen België.
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NOTOCACTUS UEBELMANNIANUS
NILSONII

R. Doek

Vroeger dachten we dat notocactus- 

sen geel bloeiden. Er zijn nu talloze 

soorten en variëteiten bekend die 

rood bloeien, of eigenlijk in de lila- 

achtige kleur die we bij cactussen 

aantreffen en we voor het gemak 

rood noemen. De variëteit die hier 

wordt voorgesteld, is nog niet zo 

lang geleden in het Braziliaanse Rio 

Grande do Sul ontdekt.

Notocactus uebelmannianus var. nilsonii 
werd in 1981 door Francisco Stockinger en 
Ari Nilson ontdekt op een steenachtig 
plateau ten zuidoosten van Minas do 
Camaqua in Rio Grande do Sul. Dit pla
teau is omringd door verschillende weide
gebieden waarin koeien grazen. Uit bo- 
demproeven van het plateau bleek dat de 
pH 5,2 bedroeg. Notocactus uebelmannia
nus var. nilsonii groeit in gezelschap van 
een geelbloeiende opuntiasoort. Verder 
groeit er niets op deze standplaats, behalve 
wat graspollen. De plant kreeg in 1981 het 
veldnummer FS 137 mee en werd de 
daarop de volgende jaren uitvoerig bestu
deerd. In 1990 werd de vindplaats nog
maals bezocht door Gerloff, die zijn veld- 
nummer Gf 25 aan de plant toekende. 
De plant werd door Günther Königs be
schreven (1990), die hem vernoemde naar 
Ari Nilson, een botanicus die zich inzet 
voor het behoud van cactussen op de 
standplaats in Brazilië.
De verschillen ten op zichten van Notocac-
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tus uebelmannianus HU 78 zijn:
- de vorm is kleiner en gedrongener
- meer wol in de kop van de plant
- sterkere en iets lichtere bedoorning
- kleinere bloemen
- opvallend heldere paarse bloemkleur 
- zaden duidelijk anders van structuur. 
In het algemeen is de plant gemakkelijk uit 
zaad te kweken Binnen drie jaar heeft men 
al bloeibare planten De wintertemperatuur 
moet tussen de 5 à 8 °C liggen. De plant 
kan zeer goed tegen felle zon en krijgt dan 
de kenmerkende gedrongen groeivorm. 
Deze notocactus kan in tegenstelling tot 
zijn soortgenoten beter tegen droogte en 
mag in de wintermaanden beslist geen 
water hebben

Mocht uw interesse in deze nieuwe noto- 
cactus-variëteit zijn gewekt, kunt u tegen 
een kleine vergoeding bij onderstaand 
adres driejarige planten verkrijgen.

St. Vincentiusstraat 7, 5981 VK Panningen

Literatuur
Königs, G. - Erstbeschreibung Notocactus uebel

mannianus var. nilsonii - Internoto 4 (1990)
Schater, G. - Die Gattung Notocactus - Dresden

1980

Notocactus uebelmannianus nilsonii

Lichaam: gedrukt kogelrond, glanzend grijsgroen, tot 8 cm breed en 6 cm lang. De 
kop is lichtelijk ingedrukt en bedekt met wollige pluizen en doorns. Wortels fijn 
vertakkend, wit-geelachtig. Ribben 16-22, ongeveer 15 mm breed

Bloem: 2,5 tot 3 cm lang, geopend 4 cm breed. De kleur is helder paars, naar 
binnen toe wat lichter van kleur. De plant is zelfsteriel.

Vrucht: meestal met 80-100 zaden.

Zaad: 1,2 mm breed en 0,8 mm lang
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KENT U ZE NOG?
Ludwig Bercht

In Succulenta vindt u veel beschrij

vingen van planten. Personen blij

ven echter meestal op de achter

grond. Hier kunt u kennis maken 

met enkele coryfeeën uit de wereld 

van cactuskenners.

Als voorzitter van de internationale Ar- 
beitsgruppe Gymnocalycium was ik na
tuurlijk aanwezig op ons voorjaarsweekend 
in Eugendorf (bij Salzburg). Zulke week
einden groeien steeds meer uit tot een 
ontmoetingsplaats voor experts en alge
meen geïnteresseerden. Al enkele jaren 
mogen we daar onder andere Werner 
Uebelmann begroeten, die voor mij onder
tussen een goede vriend is geworden. 
Tijdens het zogenaamde ‘gemütliches 
Zusammensein’ vertelde Werner me dat hij 
bij het opruimen van zijn kantoor een foto

was tegengekomen die vele herinneringen 
bij hem opriep. De foto is hierbij afge
drukt. Hij is genomen tijdens het door 
Uebelmann georganiseerde Pinkstercongres 
in 1970 door wijlen de heer Dickmann. 
Afgezien van het droevige feit dat niet alle 
personen op deze foto nog in leven zijn, 
zullen enkelen onder u uitroepen: „goh, 
wat ziet hij er nog jong uit!” Echter, voor 
de meeste lezers zijn misschien alleen de 
namen nog bekend. Derhalve is dit een 
aanleiding de gefotografeerde personen 
kort aan u voor te stellen.

Werner Uebelmann heeft als eigenaar/ 
directeur van Sukaflor vele cactussen 
geïmporteerd, geëxporteerd, vermeerderd 
en natuurlijk verkocht. Alhoewel de me
ningen verdeeld zijn over het hoe en wat, 
heeft hij zonder meer zeer veel bijgedragen 
aan het profileren van onze liefhebberij. 
Hij heeft een grote financiële ondersteu
ning gegeven aan de exploitatie en studie 
van de succulente flora van Brazilië. Ter 
ere van zijn grote verdiensten is het cactus
geslacht Uebelmannia naar hem vernoemd 
en dragen vele soorten in andere geslachten 
zijn naam.

Leopoldo Horst woonde in Arroio da Seca 
in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. 
Hij ontwikkelde een interesse in cactussen. 
Hij bood een aantal planten onder zijn 
aanduiding ‘H’, gevolgd door een nummer, 
ter verkoop aan. Dat was begin jaren 
zestig. Uebelmann onderkende ogenblikke
lijk dat hier vele toen nog onbekende 
soorten werden aangeboden. Enkele afspra
ken tussen beide heren volgden. In de loop 
der daarop volgende jaren zijn vele planten 
naar Europa verstuurd, bestudeerd en
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verkocht. De naam Horst leeft voort in 
verschillende cactussen die door hem zijn 
ontdekt en naar hem zijn vernoemd. Na 
zijn dood zet zijn zoon Kurt-Ingo het 
bedrijf van zijn vader voort. Plantenhandel 
is door CITES niet meer toegestaan, maar 
veel cactussen worden gekweekt uit het 
door hem geleverde zaad. Daarnaast maakt 
hij met enkele Europeanen studiereizen 
door Brazilië.

Of men nu in Nederland of daarbuiten over 
Brazilië en zijn cactussen spreekt, zonder 
twijfel valt de naam van Albert Buining. 
Voor wie Succulenta een warm hart toe
draagt, moet hij een begrip zijn. Hij heeft 
onze vereniging door de moeilijke oorlogs
jaren en jaren erna geloodst; hij heeft ook 
gezien dat onze hobby weer geheel op
bloeide. Voor de oorlog reeds een bekend 
expert met betrekking tot rebutia’s, ontwik
kelde hij zich tot een allround kenner van 
cactussen. Hij was mede-oprichter van het 
IOS, die thans voor velen van ons helaas 
wat te wetenschappelijk is geworden Toch 
zullen de meesten de naam Buining verbin
den met Braziliaanse cactussen. Samen met 
Horst heeft hij alle oude H-vindplaatsen

weer bezocht en op volgende reizen vele 
nieuwe planten gevonden. Zijn enorme 
verdiensten liggen in het feit dat hij de 
wetenschappelijke bewerking op zich nam 
van alle door Horst gevonden planten. Een 
positieve stortvloed van nieuwbeschrijvin- 
gen ontstond (waarbij de nauwe samenwer
king met Nol Brederoo niet vergeten mag 
worden). Zijn monografie over Discocac- 
tus is na zijn overlijden door enkelen 
afgerond en gepubliceerd; ook over het 
geslacht Melocactus lag reeds veel klaar. 
Zijn naam is verbonden met het geslacht 
Buiningia en vele soorten.

Centrale figuur van de andere drie perso
nen is zonder twijfel Walter Rausch. Deze 
goede vriend van mij is zonder twijfel de 
grootste expert van het geslacht Lobivia. 
Aanverwante geslachten en sympatnsch 
groeiende soorten mogen ook rekenen op 
zijn aandacht. Midden jaren zestig maakte 
hij zijn eerste reis naar Zuid-Amerika. 
Sindsdien zijn planten met een veldnum- 
merverwijzing ‘WR’ niet meer weg te 
denken uit onze verzamelingen. Als men 
het Zuidamerikaanse landschap kent, kan 
men zich indenken welke inspanningen
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deze man zich moest getroosten om zijn 
geliefde planten in de natuur te kunnen 
bestuderen en vele nieuwe species te 
ontdekken. Ingewijden kennen het verhaal 
van het vinden van Gymnocalycium tilli- 
anum door Rausch en zijn reisgenoten. Op 
de gymno-bijeenkomsten is hij een wel
kome gast en overal een gevierd spreker. 
Vele planten zijn door hem beschreven, 
sommige naar hem vernoemd. Zijn boek 
over Lobivia weerspiegelt slechts een klein 
gedeelte van zijn enorme kennis.

Ernst Zecher is het prototype van de 
aimabele Wener. Samen met Rausch is hij 
in Zuid-Amerika geweest en verschillende 
malen in andere cactusgebieden en het is 
vooral aan hem te danken dat vele WR- 
nakomelingen hun weg naar de liefhebbers 
hebben gevonden. Als Gartenmeister van 
de succulentenafdeling van de Botanische 
Tuinen van Schönbrunn beheert hij een

grote collectie bijzondere planten en een 
groot deel van het WR-materiaal. Pronk
stuk van de collectie is zonder meer de 
eeuwenoude fockea. In Oostenrijk is deze 
bescheiden vakman een begrip in de 
succulentenwereld.

De laatste in het rijtje is een Nederlander, 
Dirk van Vliet. In de Haagse cactusgelede
ren een goede bekende. Indertijd legde hij 
contact met Rausch, hetgeen resulteerde in 
een gezamenlijke reis naar Zuid-Amerika. 
Zijn interesse lag bij notocactussen. Aan 
deze reis hebben we onze Notocactus 
vanvlietii te danken en ook de reisverhalen 
over het vinden van Gymnocalycium 
ragonesei en G. tillianum. Thans woont hij 
in Zuid-Brazilië.
Ik hoop, dat u het met mij aardig vond 
deze personen nader te leren kennen.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

BORZICACTINAE
8 . BOLIVICEREUS SAMAIPATANUS

Het geslacht Bolivicereus werd in 1951 
door de Boliviaanse botanicus Prof. Car- 
denas beschreven met als enige soort B. 
samaipatanus, genoemd naar de vindplaats 
Saimapata, een dorp in de Boliviaanse 
provincie Florida. De planten groeien daar 
in de valleien van de oostelijke Andeshel- 
lingen op een hoogte van ongeveer 1900 
m. Het verspreidingsgebied van deze soort 
is niet erg groot en overlapt gedeeltelijk 
dat van Cleistocactus waarmee Bolivice
reus waarschijnlijk nauw verwant is.
Lange tijd is Bolivicereus een monotypisch 
geslacht gebleven: B. samaipatanus was 
bijna 30 jaar de enige soort. In 1981 
kwamen daar drie nieuwe soorten bij, allen 
door Ritter gevonden en beschreven. Deze

Rob Bregman

soorten zijn ook afkomstig uit min of meer 
hetzelfde gebied als B. samaipatanus. In de 
veldnummerlijst van Knize worden (nog 
onbeschreven) ‘bolivicereus-soorten’ 
vermeld die afkomstig zijn uit de streek 
rond Ayacucho in Peru, een heel stuk 
noordelijker. Verder kennen we nog Boli
vicereus serpens die uit Noord-Peru af
komstig is (zie het artikel van Pullen, 
1992) en vooral daarom door Ritter in een 
ander geslacht, Borzicactella, is geplaatst. 
Er is dus op dit moment geen duidelijkheid 
omtrent de exacte omvang van het ver
spreidingsgebied van Bolivicereus.
B . samaipatanus behoort tot de gemakke
lijkst bloeiende, klein blijvende cereussen 
van Zuid-Amerika. De bloemen verschij-
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nen in groten getale, al aan planten die 
nauwelijks een decimeter lang zijn. Het is 
dan ook een populaire en veel in de verza
melingen voorkomende soort.
De plant onderscheidt zich van andere 
zuil vormige Borzicactinae vooral door de 
bloem. Backeberg was hiervan zeer onder 
de indruk, reden waarom hij de omslag van 
zijn Kakteenlexikon met een foto van B. 
samaipatanus sierde. De bloemen verschij
nen meestal aan het bovenste deel van de 
stammetjes en zijn prachtig paarsrood. De 
rand van de bloemblaadjes is lichter van 
kleur. De bloemvorm is uitgesproken 
zygomorf: de zoom van de bloem is scheef 
zodat de bovenste bloemblaadjes verder 
uitsteken dan de onderste. De binnenste 
bloemblaadjes zijn korter dan de buitenste, 
een kenmerk dat zich bij Hildewintera in 
extrema heeft ontwikkeld en dat zich bij 
Bolivicereus mogelijk in een voorstadium 
bevindt. Het stuifmeel en de stempels zijn 
violet gekleurd. De kleurcombinatie van 
violet en rood is voor bepaalde vogels (in 
dit geval kolibries) blijkbaar aantrekkelijk, 
want bij onder andere een aantal fuchsia- 
soorten, die ook door kolibries worden 
bestoven, komt dezelfde combinatie voor. 
Een opmerkelijk bloemkenmerk betreft de 
aanwezigheid van een ring van bruine 
haartjes onderin de bloembuis boven de 
nectarkamer. Deze haarring is vergelijk
baar met een diafragma en heeft waar
schijnlijk dezelfde functie, namelijk het 
verhinderen dat er van de nectar wordt 
gesnoept door dieren die geen bestuivers 
zijn.
De grasgroene stammetjes met de bruine 
areolen maken herkenning eveneens ge
makkelijk, hoewel deze kenmerken geen 
hoge taxonomische waarde hebben. Aan
vankelijk zijn de ongeveer 2 cm dikke 
stammen recht, later buigen ze over de 
potrand heen en vormen ze aan de basis 
nieuwe takken.
De vrucht heeft sterke overeenkomst met

die van Cleistocactus en is een tamelijk 
kleine, sappige bes die bij rijpheid indroogt 
en onregelmatig openscheurt. De zaden 
lijken meer op die van Borzicactus s.s., ze 
zijn alleen wat langer dan breed en het 
hilum is sterker ingezonken.
Het wordt eentonig, maar ook het geslacht 
Bolivicereus heeft volgens de IOS geen 
bestaansrecht meer. In dit geval is daar wel 
iets voor te zeggen. Het probleem is alleen 
of Bolivicereus bij Borzicactus of bij 
Cleistocactus moet worden ondergebracht, 
omdat Bolivicereus met beide geslachten 
overeenkomsten heeft. De IOS omzeilt dat 
probleem door het geslacht Borzicactus 
niet te erkennen en heeft dus Bolivicereus 
in Cleistocactus geplaatst. Wat mij betreft 
zou Bolivicereus beter in Borzicactus 
passen vanwege de ‘normaal’ gevormde, 
geopende bloem en de vrij grote, geknob
belde zaden.
De cultuur is gemakkelijk De plant is 
tevreden met elk grondmengsel en hoeft 
niet per sé volle zon te hebben. In de 
schaduw zullen er echter minder bloemen 
verschijnen. De groei is relatief snel. In de 
winter verdient het aanbeveling om de 
temperatuur niet onder de 5 °C te laten 
dalen en de potgrond (of lava) niet geheel 
te laten uitdrogen, anders kan het groeipunt 
afsterven, zoals ook nogal eens bij cleisto- 
cactussen gebeurt.
Rijke bloei gedurende de hele zomer, 
schitterende bloemen, probleemloze 
kweek, relatief klein blijvend, ziedaar een 
aantal eigenschappen waardoor deze plant 
niet alleen een uitgesproken liefhebbers- 
plant kan worden genoemd maar zeker ook 
een plant voor beginners. Warm aanbevo
len!

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam
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GEWASBESCHERMING
Peter Knippels

Na de serie artikelen over bestrijding van 
plagen wordt hier extra aandacht besteed 
aan het voorkomen ervan.
Besmetting, waarbij wordt gedoeld op 
schimmels en dierlijke belagers, hoeft niet 
alleen afkomstig te zijn van andere planten 
in de kas, ook de directe buitenwereld is 
een potentiële besmettingsbron. Om de 
oorzaak van het optreden van een ziekte of 
plaag te weten te komen, is het van belang 
de omgevingsfactoren en de kans op 
besmetting te leren kennen. Dit komt er op 
neer dat we de weersomstandigheden 
nauwkeurig moeten volgen en registreren. 
Als u het weer gedurende langere tijd volgt 
en dit koppelt aan de aanwezigheid van 
bepaalde insekten of schimmels, kunt u 
zelf concluderen wanneer u een bepaald 
ongedierte of een plaag in de kas zal 
kunnen verwachten.
Zo is bijvoorbeeld gebleken dat bladluizen 
in het algemeen pas later in het voorjaar 
massaal uit hun eieren te voorschijn ko
men. Ze komen niet in het vroege voorjaar 
uit, er is immers buiten nog geen eten voor 
ze. Voor hun verspreiding zijn ze af
hankelijk van de wind. Dus door in het late 
voorjaar bij winderig weer de kas niet te 
luchten - of een beperkte tijd en in be
perkte mate - kan de kans op bladluizen 
worden verkleind of worden voorkomen. 
Planten in de nabijheid van de kas kunnen 
een besmettingsbron zijn. Zo kunnen 
onkruiden of planten in de tuin waardplant 
zijn voor dierlijke belagers. Doordat de 
meeste beestjes kunnen vliegen of zich met 
de wind kunnen laten meevoeren, is het 
mogelijk dat de planten in uw kas in één 
zuchtje wind worden besmet. Zorg der
halve in ieder geval voor goede onkruid- 
bestrijding. Dit element hebt u zelf in de

hand.

Meten is weten
Schimmels en dierlijke belagers kunnen 
resistent worden tegen middelen waarvoor 
ze oorspronkelijk wel gevoelig waren. Dit 
kan gebeuren wanneer deze middelen 
herhaaldelijk worden gebruikt. Bij volle
dige resistentie is het bestrijdingsmiddel 
totaal onbruikbaar geworden. Bij gedeelte
lijke resistentie is de effectiviteit van het 
middel afgenomen. Dit houdt in dat fre
quenter zal moeten worden gespoten om 
goede bestrijding uit te kunnen voeren. 
Drie factoren zijn belangrijk bij het ont
staan van resistentie:
- De aard van het te bestrijden organisme. 
Vooral zich snel vermenigvuldigende 
organismen kunnen resistent worden.
- De aard van het middel. Resistentie zal 
niet tegen alle middelen optreden.
- De frequentie van toepassing. De kans op 
resistentie neemt toe bij herhaaldelijke 
toepassing van één middel, of meer dan 
één middel uit dezelfde groep. Als er 
resistentie is tegen één middel uit een 
bepaalde chemische groep, houdt dit tevens 
in dat er resistentie is tegen alle andere 
middelen uit die groep.
Het voorkomen van resistentie omvat een 
aantal maatregelen:
- Beperk door hygiëne in de kas het optre
den van ziekten en plagen.
- Beperk de bespuitingen tot een minimum. 
- Wanneer bespuitingen nodig zijn, vermijd 
dan het herhaaldelijk gebruik van één 
middel of een aantal middelen uit één 
groep. Dit betekent dat men middelen uit 
verschillende groepen (na 2 à 3 maal 
gebruiken) dient af te wisselen.
Laatstgenoemde twee punten kunnen als



volgt praktisch worden ingevuld. Door in 
de toekomst het gebruik van gewasbescher
mingsmiddelen systematisch te registreren, 
kunt u in gaten houden wanneer voor het 
laatst is gespoten en wanneer eventuele 
herhaal- of vervolgbespuiting nodig is. 
Daarnaast kunt u volgen hoe vaak, welk en 
hoe veel middelen zijn gebruikt. Hierdoor 
kunt u zelf de kans op resistentie tegen 
bepaalde middelen beperken. Aan de 
registratie kan ook op eenvoudige wijze 
het effect op de te bestrijden ongedierte of 
ziekten worden gekoppeld.

Een zelf te maken „registratieformulier” 
zou er zo uit kunnen zien:

Schimmels
Schimmels kunnen eenvoudig en goed 
worden bestreden, maar u kunt ook de 
mogelijkheden voor schimmelgroei mini
maliseren. Hierbij dient te worden gedacht 
aan het werken met schoon plantmateriaal 
en het goed schoon en voldoende droog 
houden van de kas. Dit laatste kan in het 
najaar en voorjaar worden gerealiseerd 
door de kas „droog te stoken”, door niet 
overvloedig water te geven of het door de 
planten met opgenomen water op de 
tabletten of de grond te laten lopen.

Aakwerf 9, 1804 MZ Gouda

REGISTRATIEFORMULIER

DATUM ONGEDIERTE NAAM MIDDEL HOEVEELHEID 
MIDDEL

OPPERVLAKTE 
BESPUITING

JAAR

TOTAAL

........................... ............................
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Opuntiaproblemen op de Bovenwindse 
Eilanden van de Kleine Antillen

P. Wagenaar Hummelinck

Een origineel verslag van het opun- 

tiaonderzoek op de Kleine Antillen 

door de auteur en andere onderzoe

kers

Tijdens mijn zoölogische verzamelreizen 
naar de Bovenwindse Eilanden van de 
kleine Antillen kon ik de verleiding niet 
weerstaan om af en toe ook eens naar 
cactussen te kijken. Hierbij had ik bijzon
dere belangstelling voor opuntia’s omdat 
bij deze schijfcactussen determinatie in het 
veld dikwijls niet mogelijk was.
Ook bij nadere bestudering van het verza
melde materiaal (dat zich in het herbarium 
van de rijksuniversiteit Utrecht bevindt) 
gaf dit nog tal van problemen. Het raadple
gen van Britton & Rose’s standaardwerk 
over de Cactaceae bracht geen uitkomst, 
zodat met verlangen werd uitgekeken naar 
Howards „Flora of the Lesser Antilles” in 
de hoop dat deze de oplossing van veel 
vraagstukken zou kunnen geven.
Toen dit niet het geval bleek te zijn, 
besloot ik mijn losse aantekeningen over
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VERENIGINGSNIEUWS - 1

De secretaris van de afdeling de Achterhoek is 
verhuisd. Het adres van mevr. A. Heijnen luidt 
thans: Kuipersweg 9, 7107 BC 
Winterswijk -Kotten, tel 05430-64314.

Het adres van de voorzitter van Gooi en Eemland 
is niet correct vermeld in het voorgaand nummer. 
Daarom nog even opnieuw: De Heer
J. Rijnders, Elbert Mooylaan 48, 1241 BE 
Kortenhoef, tel. 035- 560314

De secretaris van de afdeling Flevozoom is 
verhuisd. Het nieuwe adres luidt: Mevr. J.H. 
Bruynis-de Vries. Lange Haeg 199, 3853 
EG Ermelo. Tel.: 03417-57209

Hetzelfde overkomt de secretaris van Zwolle. Zijn 
adres luidt: De heer A.B. Pullen. Rinkslag 19, 
7711 MX Nieuwleusen. 05296-2284.

JAARVERSIAGEN AFDELINGEN
Wij vragen Uw medewerking, de jaarverslagen 
van Uw afdeling (secretaris èn penningmeester) zo 
spoedig mogelijk in te zenden. Het is voor allen 
plezierig, als deze stukken in de verenigingsver- 
slagen kunnen worden verwerkt. Vanzelfsprekend 
kunnen functionarissen, die vragen of problemen 
hebben bij de heren Krijnen/van Alten aankloppen 
voor informatie en assistentie.
Totaan de deadline ontvangen:Delzijl, Fryslân, 
Groningen, Nijmegen, Tilburg

VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Kandidaten voor de functies van voorzitter en 
penningmeester kunnen zich tot eind februari 
melden bij de secretaris. De huidige voorzitter 
heeft op 1 december 1993 zijn functie ter 
beschikking gesteld. De penningmeester treedt dit 
jaar statutair af en is niet herkiesbaar.

JAARVERSLAG PLANTENCENTRALE
Dit jaar kreeg ik van verschillende leden weer 
veel planten toegestuurd voor de beginnerspakket- 
jes. Hiervoor wil ik iedereen weer hartelijk 
bedanken, want zoals U weet kan ik niets doen 
voor de beginnende leden als ik niet genoeg 
planten in voorraad heb. In totaal zijn er 72 pakjes 
verstuurd.
Helaas hebben we de ruil/verkoop activiteit 
moeten beëindigen, daar er het afgelopen jaar 
totaal geen belangstelling voor was. Éen en ander 
heb ik uitgelegd in een artikeltje over de

plantencentrale. elders in dit blad.
De prijs voorde pakjes wordt in het nieuwe jaar f 
7,50, daar de portokosten door de invoering van 
de “belbezorging” aanzienlijk verhoogd zijn. 
Mevr. E. van Die-van Wijnen.

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK
Dit jaarverslag van de Succulenta-bibliotheek zal 
het laatste zijn, dat door ondergetekende wordt 
verzorgd.
In het verslagjaar 1993 werd door 27 leden 
gebruik gemaakt van de bibliotheek. Dit betekent 
een afname van ca 50 % ten opzichte van 1992. 
Deels is dit helaas veroorzaakt door een chronisch 
tijdgebrek van ondergetekende. Onder de 
gebruikers waren 10 leden, welke voor het eerst 
gebruik maakten van de bibliotheek.
In totaal werden 45 pakjes met boeken en 
tijdschriften verstuurd. Het totaal aantal 
uitgeleende tijdschriften en boeken bedroeg circa 
100.
Voor wat de fotocopieën betreft, er werden voor 4 
leden ongeveer 120 fotocopieën gemaakt uit 10 
verschillende boeken of tijdschriften. Dit betekent 
een vooruitgang ten opzichte van 1992.
Het aantal boeken werd met 7 stuks uitgebreid, 
waaronder het 8e deel van het Euphorbiajournal 
en de Agaves van continentaal N-Amerika van 
Gentry. Bovendien werden we verblijd met een 
schenking van Mevrouw Verduyn-de Bruin, 
namelijk het nieuwe Conophytumboek van St. A. 
Hammer. Ook werden de deeltjes 9 en 10 van 
Bradleya opgenomen in de bibliotheek.
Verder werd ook in 1993 de catalogus van de 
bibliotheek op diskette bijgewerkt.
Ook in 1993 hielden een aantal lezers de boeken 
zonder toestemming langer in hun bezit, dan is 
toegestaan (1 maand!).
De situatie is zelfs zo, dat door het niet terug 
sturen van boeken en/of tijdschriften, er enkele 
als verloren moeten worden beschouwd.
Ik hoop, dat de mijn opvolger even veel plezier 
zal belevenaan de noodzakelijke activiteiten en 
wens haar of hem daarmee een ook voor de 
vereniging nuttige periode toe.
J.Ch.A. Magnin.

BOEK: CACTUSSEN
Zojuist verschenen het boek Cactussen bij de 
uitgeverij Helmond B.V. Dit boek is een 
uitgebreid encyclopedistisch werk met circa 1100 
foto’s, de prijs bedraagt f 59,90. In de maanden 
maart tot en met mei zal dit boek voor leden van 
Succulenta worden asangeboden tegen een 
ledenprijs van f 47,90. Nadere inlichtingen bij het 
secretariaat en verder in het aprilnummer.
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75 JARIG BESTAAN SUCCULENTA 
JUBILEUMWEEKEND 28 EN 29 MEI - 
GLOBAAL PROGRAMMA

Zaterdag 28 mei
9 .30- 10.00: Ontvangst deelnemers ALV met 

koffie
10 .00-12.00: Algemene Ledenvergadering
12 .00 : Aanvang plantenbeurs
12 .00-13.30: Pauze met lunchverkoop
13 .00: Opening plantententoonstelling
13.30- 14.30: Lezing
14.30- 15.15: Pauze
15.15- 16.00: Diawedstrijd
16.00- 16.30: Pauze
16.30- 18.00: Workshops
18.00 : Sluiting plantenbeurs en einde

Hortusdeel zaterdag
‘s avonds : Samenzijn met prijsuitreikingen 
diawedstrijd en plantenkeuring
Zondag 29 mei
10.00 : Aanvang plantenbeurs en openstel

ling plantententoonstelling
10.30- 11.30: Lezing
11.30- 13.00: Pauze
13 .00-14.00: Lezing/diashow
14 .00-14.45: Pauze
1 4.45-16.00: Planten- en boekenveiling
1 6.00 : Einde plantenbeurs en einde jubi-

leumweekend
Zalen 10 minuten voor aanvang open, in principe 
alleen toegankelijk voor leden van Succulenta.

HERHALINGEN

VOOR HET WEEKEND ZIJN WE OP ZOEKEN 
NAAR EEN CEREMONIEMEESTER(S) EN EEN 
VEILMEESTER. Informatie hieromtrent treft u in 
het decembernummer (1993) van Succulenta.

Data
- tot 1 februari kunt nog boeken en planten 
aangeven voor de veiling.
- tot 1 maart kunt u dia's opsturen voor de 
diawedstrijd op-sturen aan Peter Knippels 
(Aakwerf 9 2804 MZ Gouda).
- tot 1 mei aanmelden voor deelname aan de 
plantenkeuring.

VOOR MEER INFORMATIE: IN HET 
OKTOBERNUMNMER (1993) ZIJN DE 
REGLEMENTEN VAN DEZE DRIE ACTIVITEI
TEN AFGEDRUKT.

Tafelverhuur plantenbeurs
In het jubileumweekend wordt in samenwerking 
met de afdeling Leiden in de Orangerie 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). Geinteresseerden moeten snel 
reageren, het aantal beschikbare tafels is beperkt.

H(m-)otelaccomodatie in de nabijheid van Leiden 
-Motel De Gouden Leeuw (Van der Valk), 
Veurseweg 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;
- VW Leiden, Stationsweg 210 te Leiden, tel.: 
071-146846.

Nationale Hortusdag
De Stichting Nederlandse Plantentuinen (SNP) te 
Utrecht organiseert in samenwerking met de Horti 
jaarlijks de Nationale Hortusdag. Deze Hortusdag 
vindt plaats op de eerste zaterdag van juni en staat 
in het teken van een bepaald thema. De 
meewerkende tuinen ontvangen op deze dag ca. 
15.000 bezoekers.
In 1994 zal de Nationale Hortusdag plaatsvinden 
op 4 juni en zal in het kader van het 75 jarig 
bestaan van Succulenta in het teken staan van 
Succulenta, succulenten en de verzorging ervan. 
De individuele plantentuinen zullen in samenwer
king met de afdelingen zorgdragen voor de 
organisatie en invulling van de dag. Het 
programma kan per tuin verschillen, gestreefd 
wordt naar een ‘standaardpakket' per tuin. Dit 
standaardpakket omvat in ieder geval een zakje 
succulentenzaad, met toelichting, als presentje 
voor iedere bezoeker. In het volgende nummer van 
Succulenta zal een overzicht gepubliceerd worden 
van de deelnemende tuinen en hun specifieke 
activiteiten op deze dag.
Voor informatie over de Nationale Hortusdag en 
de Landelijke Open Dag bij Liefhebbers kunt u 
contact opnemen met Cees de Bruin, tel.: 078 - 
162451.

In de volgende Succulenta:
- Volledig programma jubileumweekend te Leiden 
en plattegronden (28 en 29 mei).
- Overzicht te veilen planten en boeken.
- Overzicht deelnemers Open Dag bij Liefhebbers 
(4 juni).
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-Overzicht deelnemende plantentuinen aan de 
Nationale Hortusdag (4 juni).

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan 
kunt u de vol-gende personen bellen: Cok 
Grootscholten (01740-27795), Jos Huizer 
(02522-30255), Peter Knippels (01820-37364) of 
Frans Noltee (078-124200).

De liefhebbers van succulenten, die veel zaaien en 
zodoende planten over hebben, die zij willen 
afstaan voor beginnerspakketjes. kunnen deze 
(zonder pot of aarde en allen tijdens vorstvrij 
weer)opsturen naar onderstaand adres. De 
portokosten worden vergoed (Graag gironummer 
opgeven!)
De gevers kunnen bovendien drie wensplamnten 
opgeven. Ik zal proberen één van die wensen te 
vervullen.
Mevr. E. van Die-van Wijnen
Molenweg 56
6741 KM Lunteren.
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PLANTENCENTRALE
De plantencentrale bestaat zoals bekend uit twee 
activiteiten. In de eerste plaats hebben we via ruil- 
en/of te kooplijsten die door leden, die overtollig 
plantenmateriaal hebben, opgesteld worden. Dat 
brengt veel weik met zich mee voor de 
betreffende leden terwijl de respons van de leden 
daarop jammergenoeg in het algemeen zeer pover 
bleek te zijn. De verklaring hiervoor moet 
hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in het 
gemak, waarmee men op beurzen direct de planten 
die men hebben wil, kan uitzoeken en kopen. Dit 
zonder de rompslomp van de eerder genoemde 
lijstenprocedure. Om die reden heb ik dan ook het 
bestuur voorgesteld deze activiteit van de 
plantencentrale te beëindigen. Het bestuur stemde 
hiermee in.
Gelukkig echter verheugt de andere activiteit van 
de plantencentrale zich in een groeiende 
belangstelling. Deze activiteit is het helpen van de 
beginnende cactus en vetplantenliefhebbers aan 
het starten van een eigen verzameling door middel 
van beginnerspakketjes.Deze leden kunnen een 
pakketje toegezonden krijgen, waarin ongeveer 12 
soorten plantjes. (1 pakje per jaar, maximaal 3 jaar 
lang).
Toezending volgtna ontvangst van f 7.50 op 
postbankrekening nr 3960475 ten name van 
Succulenta Plantencentrale te Lunteren, onder 
vermelding van “beginner 1994“
Leden uit België kunnen Bfrs 150 storten op 
rekening 000-11-41-809-22 bij de Belgische 
postgirodienst ten name van Succulenta- 
Eindhoven.

PROPAGANDAMATERIAAL, BOEKENVER
KOOP EN VERENIGINGSARTIKELEN
Propagandamateriaal kan, tegen portovergoeding. 
bij mevr van Die aangevraagd worden.
Er zijn op dit moment verkrijgbaar:
-“Wat betekent die naam” een verklarend 
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 10,-/Bfrs 300.
-Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 
7,70/Bfrs 150.
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 
verkrijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80.
- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs f 8,— 
Bfrs 160.
Alle artikelen franco thuis.
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 Ook Succulenta's 
van vóór 1960 zijn welkom. De boeken worden 
jaarlijks op een ledenvergadering aangeboden. 
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouder- 
slaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-1083.

KALENDERS 1994 (Op is op!)
Er zijn nog een aantal van deze kalenders in 
voorraad. U kunt deze (niet franco) verkrijgen 
tegen elk aannemelijk bod. Stelt U zich hiervoor 
in verbinding met mevr, van Die.



INSTELLINGEN-2

CLICHÉFONDS
Zoals gebruikelijk geven wij U een overzicht van de soorten uit de zaadlijst van het Clichéfonds, waarvan 
op 9 januari 1994 nog voldoende voorraad aanwezig lijkt.
Het aantal bestellingen neemt wel wat. maar nog niet veel af, zodat er alle kans is, dat bij het uitkomen 
van Succulentadit overzicht niet meer geheel juist is. Houdt er dus terdege rekening mee,dat een aantal 
van de hier vermelde soorten geen voorraad meer aanwezig is. Betaal dus niet tevoren maar pas na 
ontvangst van de zaden en rekening.
Alle hieronder genoemde soorten kunt U bestellen per porti èn per 5 porties voor de prijs van 4. Dit geldt 
ook voor de soorten van f 2,50 per portie. De nog aanwezige zaden worden ongelimiteerd verkocht aan de 
bestellers in volgorde van binnenkomst van hun bestelling.
Zoals gebruikelijk is het minimumbedrag van de bestelling f 7,50 (exclusief portokosten). Op bestellingen 
voor een kleiner bedrag wordt door ons niet gereageerd.
Voor Uw bestelling kunt U gebruik maken van het bij de zaadlijst gevoegde bestelformulier of U kunt Uw 
bestelling vermelden op een vel papier. Vergeet Uw adres niet en vermeldt voor- dan wel achteraf betaalt. 
De volgende nummers lijken op dit moment nog voldoende voorradig:

ACA t/m 10,13 t/m 15, 40; DR 01,02;
02,03,07,08,10,11,13 17,19,23 t/m 30,34 t/m RHL 01; EU 01 t/m 03;
t/m 15; 44,46; ROC 04,06; FO 02;
ANC 01,02; HAM 01,02,04; SCL 01 t/m 07; GI 02 t/m 10;
ARI 01 t/m 05,07, 08; HIL 01; SEE01; GL02;
ARM 01; LOB 01 t/m 10,12 t/m SET 01, HA 01,03 t/m 05;
AST 30,32 t/m 35; SOEO1 t/m 03; IB 01;
03,06,08.11,12,14; LOP 02,03; STI 01,02; 1PO1;
AUC 01; LOX 01,02,04; STO01, 02 ; JA 01;
AZT01, MAL 001,003 t/m SUL 01 t/m 14; LI 01 t/m 27,30 t/m
AZU 01; 010,012 t/m021,024 THE 01 t/m 14,17 t/m 40;
CAR 01; t/m 030,032 t/m 20,22 t/m 25; LM 01 t/m 03;
CELO1; 037,041 t/m 062,066 TRI 01,03 t/m 05; MA O1 t/m 04;
CERO1 t/m 03; t/m 072, 074,077 t/m TUR ME01;
CLE O1 t/m 04; 081,083 t/m 088,090 01,03,10,11,13,20,21; OD O1 t/m 04;
COP 05 t/m 07; t/m 099,101,102,104 UEB 02; OX01;
COR 01 t/m 03; t/m 107,109, 111,114 VAT 01; PC Ol;
COY 04 t/m t/m 118,120,121,126; WEI 01 l/ml3; PE01;
06,12.13,17; MAT 01 t/m 10,13 t/m WIL 02; PL 01 t/m 06;
DIC 01; 17; AG 04,06,07,09,10,13 POOI t/m03;
ECA 02,03,05; MEL01 t/m 16,18 t/m t/m 16; PS01;
ECC 02 t/m 17,20 t/m 34; AL 05,06,08,09; RH 01,02;
25,31 t/m 33,35,39 t/m MIA 02,04; AN 01 t/m 04,06. RU 01 t/m 05;
48,50; MIL 01 t/m 03; 07,09.11,12; AO 01,03 SE 02,03,05,06,08 t/m
ECF 01,03,05 t/m NBE 01,02; t/m 10; 10,12,14 t/m 16;
07,09; NCH 04,06,27t/m AR 01 t/m 13; ST01;
ECM 02; 29,33,34,36,37,39.40,4 BJ 01; TCO1;
ECN 01,02,05 t/m 11, 3; BM 01,02; TQO1 t/m 03;
13 t/m 16,18,19; NEP 01 t/m 07,12 t/m BO 01; TY01.
ERA 01; 17; BU 01,02;
ESC 03,05 t/m NER 01,02; CD 01; Van alle gemengde
08,10,12 t/m 14; NOT 01 t/m 28,30; Cl 03 t/m 10; soorten uit de Zaadlijst
ESP 03,04,06; OPU 01,03; CN 01 t/m 10; lijkt nog voldoende
FER 01 t/m 07,09 t/m PAR 01 t/m 21, CP 01 t/m 06,09 t/m voorraad aanwezig.

11; PED 02,03; ii; Aleen van MIX LI
FRA 06 t/m 10; PFE01.02; DC 01; zullen er wel weer
GYC 03 t/m 05,07; PYR 01 t/m 05; DE 01,02; weinig porties van
GYM 01,02,04,06.08 REB O1 t/m 14,16 t/m DOOI; 1000 zaden voorradig

zijn.
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Richt Uw bestellingen naar:
J A. Schraets, Beheerder Clichéfonds
Geuldersedijk 2,
5944 NH ARCEN
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VERZOEK.
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Van enkele afdelingen zijn de activiteiten (nog) 
niet in de navolgende opsomming opgenomen. Bij 
het ter perse gaan van dit nummer waren hun 
programma's nog niet bekend. Teleurgestelden 
verwijzen wij gaarne naar het volgende nummer 
van het verenigingsnieuws.

Afd. Achterhoek.
10 feb. Jaarvergadering plus dia’s.
10 mrt Dialezing door H. Viscaal over de 

tuinen van Tenerife.
14 apr. Voorbereiden tentoonstelling. Zaaien 

en tips.
plaats: E.N.O. gebouw
Woerdseweg Groenlo 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Arnhem.
13 jan. Jaarvergadering
10 feb. Dia-lezing door J. Pot over Sulcore-

butia's
10 mrt Dia’s van eigen leden 
plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging 
“Tuindorp” achter het pand Floralaan 18 
Wageningen 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België.
25 feb. Lezing door Franck Van Den Broeck 

over hoogtepunten uit mijn reizen.
25 mrt Lezing door Robert Van Avetbeke 

over Melocactussen.
29 apr. Lezing door G. Linssen over moei

lijke planten
plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw 
de Bavaylei 116 1800 Vilvoorde 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Eindhoven.
14 feb. Jaarvergadering
14 mrt Lezing door de heer Genotte over

insecten en plantenziekten
11 apr. Lezing door de heer L. Bercht over 

de plantenflora van Paraquay.
plaats: Wijkgebouw ‘t Slot. 
Kastelenplein 167 Eindhoven 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Fryslan.
8 feb. Lezing J. Essers.
8 mrt Onderling planten ruilen en uitslag 

kweekwedstrijd.
12 apr. Lezing door Wim Alsemgeest over 

Echinomastus, Escobaria en Matu- 
cana.
23 apr. reisje naar....

plaats: Zalencentrum Tivoli
Huizumerlaan 59 Leeuwarden
aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gooi-en Eemland.
10 feb. Lezing door Jos vrenken over de 

Echinocereï en ik.
10 mrt i.v.m ziekte van de heer Rubingh 

wellicht een andere inleider..
14 apr. Lezing door Ben Zonneveld over 

vetplanten voor buiten.
23 apr. Excursie naar het westland.
plaats: Simon Stevinweg 146,ingang Lieve de 
Keylaan Hilversum
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch.
21 feb. 2) Lezing R. van Donkelaar, Euphor

bia
14 mrt ’) Lezing W. Dams, Mexico 2000,1
11 apr. 2) Frans Noltee, Namaqualand 
plaats: ’) Herberg De Prins, Hoogstraat 50, 
Berlicum of 2) zaal Zidewinden. Julianastraat 1, 
Sprang Capelle; aanvang: 20.00 uur

Afd. Groningen.
17 feb. Videodemonstratie door Piet van 

Veen en Dick Munniksma
10/13 mrt Tuinshow Martinihal.
17 mrt Gezamenlijke lezing door Cees v/d 

Wouw over Afrikaanse succulenten
21 apr. Kasbezoek bij de Vries in Drachten.
23 apr. Gezamenlijk reisjenaar de VU in 

Amsterdam. Ubink in Kudelstaart en 
Ploeger in de Bilt.

plaats: 15 dec. Jaarvergadering.
TIJDELIJK Scholencentrum de Vinkenborgh, 
Tracertijnstraat 12,aanvang 19.00 uur.
aanvang: 19.30 uur

Afd.Den Helder e.o.
12 feb. Lezing door ben Zonneveld over 

Sempervivum en Jovibarba. species 
en cultivars.

26 mrt Lezing door Paul Shirley over Cero- 
pegia.

16 apr. Lezing A. Klaassen over orchideeën.
plaats: Centrum voor Natuuronderwijs “De
Groene Poolster" Pasteurstraat 6 Den Helder
aanvang: 13.45 uur



Afd. Hoeksche Waard
10 feb. Quiz, samensgesteld door Jan 

Magnin
10 mrt Dialezing door Nico Uittenbroek 

over de Floriade 1992.
14 apr. Discussie over zaaien, cultuur en 

kweken.
plaats: Natuur Educatief Centrum bij de
Rijkshaven Numansdorp
aanvang: 20.00 uur

Afd. Nijmegen
1 feb. Praatavond zaaimethode
1 mrt Lezing door de heer Linsen over 

Astrophytum
5 apr. Lezing door de heet Grootscholten 

over cactussen en vetplanten
plaats: Opleidingscentrum "t Vanck
Energieweg 19 Nijmegen
aanvang: 20.00 uur

Afd. Tilburg
21 feb. Thema-avond
14 mrt Lezing door G. Linssen over de mini 

en maxi: cereï en cereusachtigen in 
de kas

11 apr. Thema-avond
24 apr. Plantenbeurs in de Kasteelhoeve,
plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstr 256, Tilburg 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Utrecht e.o.
10 feb. Jaarvergadering
plaats: Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a
Utrecht
aanvang: 20.00 uur

Afd. Voorne-Puttenen Rozenburg
14 feb. Diavond, verzorgd door Johan de 

Vries
14 mrt Lezing door Robert Mayer over de 

Mesa Garden in Nieuw Mexico
11 apr. Dialezing door Simon Kooy over 

Chileense cactussen.
plaats: Het Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 5
Vierpolders (Gem Brielle)
aanvang: 19.30 uur

Afd. Ysselstreek
25 feb Zwerftocht door Succulentenland, 

een speelse plantenavond
25 mrt Lezing door Paul Shirley over Cero- 

pegia
29 mrt Onderlinge ruilavond
plaats: Autodistribution van Rijn
Manegestr 3 Deventer aanvang: 20.00 uur
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Afd. Zaanstreek
4 feb. Jaarvergadering.
4 mrt Lezing door L. Bercht over planten

uit Paraguay.
8 apr. Lezing H. de Looze over de Zomer 

in Mexico.
24 apr. Beurs van Cactussen en vetplanten 
plaats: kantine van de sporthal De Springplank 
Saenredamstraat 34 Assendelft
aanvang: 20.00 uur

Afd. Zuid Limburg
1 feb. Lezing door W. Dams over het eerste 

cactuscontact.
1 mrt Lezing A.B. ter Brugge over Succu

lenten in de West Kaap.
5 apr. Praktijk avond met o.a. Zaaien, enten 

en stekken.
plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12
Schimmert
aanvang: 19.30 uur

Afd. Zwolle
22 feb. Dialezing “Tuinen rond Barcelona”

door Ton Pullen.
22 mrt. Doe avond.
26 apr. Dialezing over Zuid-Afrikaanse vetplanten 

door C. Grootscholte.
plaats: Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum
voor Tutnbouwonderwijs
Prinses Margrietstraat 2 Zwolle
aanvang: 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Cactusvrienden Limburg
21 feb. Alpenflora door A. De Roeck
21 mrt Bloemschikken met als thema “Pa

sen” door P. Dams
18 apr. Chili door D. Jacobs
plaats: Cultureel Centrum
Dekenstraat 40 Heusden Zolder
aanvang: 20.00 uur

9
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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 
velband 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 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 advertentierubriek.

1994

28 februari
Sluiting inbreng voor Jubileum planten- en 
boekenveiling

28 februari
Sluiting deelname Jubileum Dia wedstrijd

22/30 april 
Jubileum-verenigingsreis Spanje (onder 
voorbehoud)

24 april
Cactussen- en vetplantenbeurs van de afdeling 
Zaanstreek

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. 
Plaats: Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te 
Haarlem nabij station en Ripperdakazerne.
Deelnamekosten f. 6,= per tefel/dag (2m) op f. 4,= 
per meter. Open van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis! Bel voor opgave/inlichtingen: G. Koerhuis, 
Weteringstraat 34, 2023 RV Haarlem 023-262624 
of Th. Droog, Zwitserlandstraat 4, 2034 BL 
Haarlem 023-364325

7 mei
Cactus- en Vetplantenbeurs afdeling Fryslan. 
Deze keer echter niet in de kantine van het 
A.O.C.. Wegens bouwwerkzaamheden op een 
andere, gemakkelijk te vinden plaats aan de 
Huizemerlaan in de zalen van Tivoli. Het is 
dezelfde straat, die U altijd al bent ingereden om 
het A.O.C. te bereiken. Parkeren is geen probleem. 
Alles is gelijkvloers en de weg wordt aangegeven. 
Openingstijden van 9.00 tot 15.00 uur. Tafelbuur 
p/m f4 liefhebbers, f7,50 handelaren.
Contactadres: A. Veenstra, Bernhardlaan 48 a, 
9291 HP Kollum, tel.: 05114-51966.

12 mei (hemelvaartsdag)
De afdeling Achterhoek organiseert een grote 
cactustentoonstelling en beurs in- en om het 
E.N.O. gebouw aan de Woerdenseweg te Groenlo 
(achter de “Grolsch") De openingstijden zijn van 
10 tot 17 uur en de toegang is gratis. Info: Mevr. 
A. Heijnen. tel 05430-64314.

12 t/m 23 mei.
I.v.m. 75jrg bestaan SUCCULENTA organiseert 
GRONINGEN een succulentententoonstelling bij 
de borg VANHILDERSUM (nabij Leens, weg 
Groningen naar Lauwersmeergebied). Toegangs
prijs f 5,-, inclusief bezoek tuinen borg 
Verhildersum. Geopend van 10.30 tot 17.00 uur. 
Let op 16 mei gesloten!! Tijdens de tentoonstel- 
lingsperiode verkoopbeurs op 14 mei. De tafelhuur 
bedraagt f5,- p/m. Aanmeldingen voor de 
verkoopbeurs aan W. ten Hoeve, Watermolendijk 
2, 9761VH Eelde. tel. 05907-95523. Na storting 
van het verschuldigde huurbedrag op gironummer 
3015398 van W. ten Hoeve is de reservering 
definitief.

15 mei
Goudse cactusbeurs

28/29mei
Jubileummanifestatie/Voorjaarsvergadering 

Zaterdag 28 mei
9.30- 10.00: Ontvangst deelnemers ALV met 

koffie
10.00-12.00: Algemene Ledenvergadering 
12.00 : Aanvang plantenbeurs
12.00-13.30: Pauze met lunchverkoop 
13.00 : Opening plantententoonstelling
13.30-14.30: Lezing 
14.30-15.15: Pauze
15.15-16.00: Diawedstrijd 
16.00-16.30: Pauze 
16.30-18.00: Woikshops 
18.00 : Sluiting plantenbeurs
‘s avonds : Samenzijn met prijsuitreikingen 
diawedstrijd en plantenkeuring



Zondag 29 mei
10.0 0 : Aanvang plantenbeurs en openstel

ling plantententoonstelling
10.30- 11.30: Lezing
11.30- 13.00: Pauze
13 .00-14.00: Lezing/diashow
14 .00-14.45: Pauze
14.45- 16.00: Planten- en boekenveiling
16.00 : Einde plantenbeurs en einde jubi-

leumweekend
Zalen 10 minuten voor aanvang open, in principe 
alleen toegankelijk voor leden van Succulenta.

Tafelverhuur plantenbeurs
In het jubileumweekend wordt in samenwerking 
met de afdeling leiden in de Orangerie 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). Geinteresseerden moeten snel 
reageren, het aantal beschikbare tafels is beperkt.

4 juni
Nationale Hortusdag
De Stichting Nederlandse Plantentuinen (SNP) te 
Utrecht organiseert in samenwerking met de Horti 
jaarlijks de Nationale Hortusdag. Deze Hortusdag 
vindt plaats op de eerste zaterdag van juni en staat 
in het teken van een bepaald thema. De 
meewerkende tuinen ontvangen op deze dag ca. 
15.000 bezoekers.
In 1994 zal de Nationale Hortusdag in het kader 
van het 75 jarig bestaan van Succulenta in het 
teken staan van Succulenta, succulenten en de 
verzorging ervan.
De individuele plantentuinen zullen in samenwer
king met de afdelingen zorgdragen voor de 
organisatie en invulling van de dag. Het 
programma kan per tuin verschillen, gestreefd 
wordt naar een standaardpakket’ per tuin. Dit 
standaardpakket omvat in ieder geval een zakje 
succulentenzaad, met toelichting, als presentje 
voor iedere bezoeker.

4 juni
Beurs afdeling Amsterdam i.s.m. de firma Ubink 
te Kudelstaart.

EVENEMENTENKALENDER - 2

4/5 juni
Show en beurs Zuid Limburg, incl tentoonstelling 
tekeningen Carla Wolters. Georganiseerd onder 
het motto “Bizarre Vormen" in de botanische 
tuin van Kerkrade. (10-17 uur) m.m.v. onze 
“buren” van Belgisch Limburg en Aken. Entree f 
3,50, kinderen gratis. Route: autoweg E39, N281, 
afslag Heerlen Zuis/Kerkrade. Vanaf Station 
Heerlen bus 42/46, halte Terwinselen. Tafelbuur 
bedraagt f 7,50 pm/pd. Inl. J.Essers, Hokkelen- 
bergstraat 8, 6444 AG Brunssum. (045-251191)

16 juni
75e verjaardag van de vereniging SUCCU
LENTA.

18-22 augustus 1994
XXIIIrd congress International! organisation for 
succulent plantstudy IOS, Wageninngen. the 
Netherlands.

28 augustus
Cactus en Vetplantenbeurs van het Oosten in de 
Hanzehof te Zutphen. (05423-84695)

10/11 september
E L K. te Blankenberge in België

14/22 oktober
Jubileum-verenigingsreis Spanje (onder voor
behoud)

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 
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

11
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VRAAG
EN

AANBOD

Opgaven voor nr 2 van 1994 moeten vóór 28 
februari 1994 bij Mevr. J.M. Smit-Reesink, Prins 
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne
kom zijn. Leden van Succulenta mogen éénmaal 
per jaar gratis een advertentie in deze rubriek 
zetten. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop gevraagd: Het praktische cactusboek in 
kleuren van Haage (ISBN 9003 922403 
W.J.Thieme en Cie Zutphen). Alie van Essen, 
Oenerweg 37. 8161 PK Epe. Tel. 05780-21788.

Te koop gevraagd: zaailingen en stekken van 
cactussen. Ik geef 25 a 50 cent per stuk. Ook 
gevraagd: 3 kweekbakken op stroom en oude 
jaargangen Succulenta van 1950 tot 1975. 
W.Talsma, Treubstraat 6, 2221 AL Katwijk

Aangeboden: Woestijnrooszaden en zware 
planten Caudexvormend (geen Adenia), klimmer, 
dagbloeier, bloem lilatrompetvormig. Euph.bu- 
pleurifoliazaden en eenj. planten. Euph.obesaza- 
den. Amarylliszaden (botanisch), kleur rood, 
bloem franjevormig. P.Dirven, Frans Halsstraat 22, 
4715 BX Rucphen. Tel. 01654-1675.

Te koop: W.Haage: Kakteen von A bis Z, 750 blz, 
f 50,-. Buining: Discocactussen, 223 blz, f 20,-, 
Rowley: Groot Succulentenboek, 254 blz., f 25,-. 
Succulenta: Wat betekent die naam?. 164 blz, f 
15,-. Pavey: Fotoboek Cactiland, f 15,-. Elsevier: 
Cactussen en Vetplanten, 250 blz., f 15,-. Olivier 
Leeser: Alles over cactussen en vetplanten, 143 
blz., f 15,-. Keppel en Koesen: Groot cactussen en 
Vetplantenboek, 144 blz., f 25,-. Gordon Rowley: 
Groot Succulentenboek, 255 pag. f 35-, Verkade 
Cactusalbum (1931), f 50,-.
Electrische waterpomp voor het watergeven in de 
kas (met 5m slang en verdere toebehoren), f 35,-. 
Alles in een koop f 290,- excl. verzendkosten. 
G.P.Geldof. Tel. 05752-2280.

Afd Nrd en Midden Limburg

CACTUSVOEDING
volgens recept Jan Hovens 

meest geschikte voeding voor alle substraten 

Prijs per liter ƒ 3,- (excl. statiegeld)
(Vanaf 5 liter ƒ 2,50)

G. Linssen Venlo tel 077-823 812
J. Schraets Arcen tel 04703-2913

CACTUSSEN-EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

DOUG EN VICKY ROWLAND, 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON 

BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

DIETER 
SCHIERENBERGb.v.
Old rare books-periodicals- 
Collections on Natural 
Sciences etc 
Prinsengracht 485-487 
1016 HP Amsterdam 
tel :020-622 57 30 
fax: 020-626 56 50

Wij zoeken van het maandblad SUCCULENTA 
de jaargangen 1 t/m 29, 34, 41 t/m 63.
Kunt U ons helpen? Neem dan contact met ons 
op.

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.



Opuntia dillenii met zijn opval
lend gele bloemen met een 
langwerpig vruchtbeginsel, St. 
Eustatius, juli 1949

opuntia’s op de Bovenwindse Eilanden in 
Succulenta op deze wijze samen te vatten, 
in de hoop dat hierdoor enkele problemen 
iets duidelijker naar voren zouden kunnen 
komen.

Cactuseilanden
Uit de flora’s van Boldingh had ik de 
indruk gekregen dat ik mij na mijn kennis
making met de Benedenwindse cactuseilan
den bij uitstek, Aruba, Bonaire en Curaçao, 
van de cactusvegetatie van de Boven
windse eilanden St. Maarten, Saba en St. 
Eustatius niet te veel moest voorstellen. Dit 
bleek juist wat betreft de mate waarin het 
uiterlijk van het landschap door deze 
planten wordt bepaald, maar onjuist wat 
betreft het op naam brengen van het verza
melde plantenmateriaal
Bij een eerste verkenning van de heuvels 
ten oosten van Philipsburg op St. Maarten 
vond ik daar in 1937, toen veel terrein nog 
niet met bungalows was volgebouwd, 
prachtige groepen melocactus en fraaie 
veldjes mammillaria tussen sierlijke stam
metjes cephalocereus. Verder meende ik

een vijftal soorten opuntia te kunnen 
onderscheiden, waarvan slechts O. dillenii 
en O. triacantha herkenbaar waren. In 
hetzelfde jaar noteerde ik voor Saba acht 
soorten, waaronder vijf opuntia’s, waarvan 
ik alleen O. dillenii herkende.
Howard (1989) behandelt in zijn flora 
achtereenvolgens de volgende opuntiasoor- 
ten: O. cochenillifera, O. curassavica, O. 
dillenii, O. elatior, O. ficus-indica, O. 
rubescens, O. triacantha en O. wentiana. 
De duidelijk niet-inheemse O. cochenilli
fera en O. ficus-indica zullen hier verder 
niet ter sprake komen.
Veel aanvullende gegevens staan in het 
artikel van Howard & Touw (1992). 
Uitvoerige beschrijvingen van O. curas
savica, O. elatior en O. wentiana vindt 
men in de „Recueil des Travaux botani- 
ques” (1938) en Succulenta (1940), terwijl 
Opuntia (Consolea) rubescens uitvoerig in 
Succulenta (1989) is behandeld.

Libra
Opuntia curassavica is een laagblijvende, 
sterk vertakte plant met slechts 3-7 cm
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lange, felbedoornde, min of meer ovale 
leden. Deze laten zeer gemakkelijk los en 
hechten zich dan aan alles waarmee ze in 
aanraking komen. De ongeveer 5 cm grote 
bloem heeft bloemdekslippen van om
streeks 2,5 cm lengte, die als regel geel, 
soms zalmkleurig zijn.
Dit is de zelden bloeiende librá of kaka di 
pushi, die voor kort alleen van Aruba, 
Bonaire, Curaçao en het Venezolaanse 
eiland Tortuga bekend was. Howard zag 
deze plant in 1962 en 1970 echter ook op 
Renonda (ten noorden van Montserrat). „In 
the interim a similar plant was found on St. 
Eustatius on Signal Hill in 1977”, zodat 
nu wel moet worden aangenomen dat O. 
curassavica (als ingevoerde plant?) ook 
buiten zijn Benedenwindse areaal voor
komt.
Opuntia dillenii wordt tot meer dan 3 m 
hoog en heeft tot 20 cm grote schijven met 
stevige doorns die dikwijls wat gekromd 
zijn en een lengte van 5 cm kunnen berei
ken. De bloemen zijn opvallend citroengeel 
en 6-8 cm groot. De grootste rijpe vrucht 
werd gevonden op Prickly Pear Island bij 
Anguilla in juni 1949. Deze vrucht was 
peervormig en 8 bij 3 cm groot.
In overeenstemming met het in de litera
tuur opgegeven enorme verspreidingsge
bied van Florida tot Noordelijk Zuid- 
Amerika en zijn veelvuldig voorkomen 
dicht bij zee, kon worden verwacht dat O.

dillenii op alle bezochte eilanden zou 
worden aangetroffen. De plant groeide 
zowel op zandig strand als op een rotsach
tige ondergrond. Uitzonderlijk was het 
voorkomen op de oosthelling van de Great 
Hill op Saba (ongeveer 350 m hoog) en de 
top van Brimstone Hill op St. Kitts (220 m 
hoog).
Als mogelijke verklaring voor het voorko
men van bepaalde moeilijk te determineren 
vormen beschouwen enkele auteurs het 
gemak waarmee deze soort hybriden zou 
kunnen vormen. Howard & Touw (1992) 
schrijven „In the Lesser Antilles obvious 
hybrids are recognized between O. dillenii, 
O. triacantha, O. dillenii and O. rubescens. 
Opuntia elatior wordt meer dan 4 m hoog 
en heeft meestal 15-25 cm lange leden die 
ovaal zijn of omgekeerd eivormig, met 
recht afstaande doorns die 6 cm lang 
kunnen worden. De bloemen zijn tot 9 cm 
groot en hebben zalmkleurige of wat 
geel gestreepte ongeveer 3 cm lange dek
bladen.
De herkomst van deze soort is onbekend, 
Curaçao is een mogelijkheid. Het versprei
dingsgebied is groot; West-Indië, Midden- 
Amerika, Colombia en Venezuela. Howard 
vond O. elatior op Saba, Renonda en 
Montserrat. Hij vermoedt „ that many 
plants called Opuntia tuna in floras of the 
Lesser Antilles should be reffered here”.
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Een verrassing was de vondst 
van Opuntia dillenii in juli 1973 
op 350 m hoogte op de oosthel
ling van de Great Hill op Saba. 
Deze soort komt bij voorkeur 
dicht bij zee voor



Opuntia dillenii is op bijna elk eiland te vinden, zoals hier op la Désirade samen met O. elatior in oktober

Planten die ik, al is het soms onder voorbe
houd, tot deze soort zou willen rekenen, 
werden gevonden op St. Maarten, Saba, St. 
Eustatius, St. Kitts, Barbuda en La Dési
rade. Onverwacht was het voorkomen van 
een aantal gezond uitziende planten in 
gezelschap van Pilosocereus en Melocactus 
op Pelican Bay, een rotsachtig eilandje 
voor de zuidoostkust van St. Maarten. De 
veelvormigheid van de Westindische O. 
elatior zou volgens sommige onderzoekers

Opuntia elatior is op verschillende eilanden te 
vinden, vaak op plaatsen waar hij waarschijnlijk 
verwilderd is, zoals bij deze planten van Little Bay 
op St. Maarten in juni 1955
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kunnen worden veroorzaakt door hybridi- 
sering met O. dillenii.

Consolea
Opuntia rubescens is een meer dan 5 m 
hoge schijfcactus die opvalt door zijn 
seinpaalachtige vertakking, ongedeelde 
stam en asymmetrische leden die met 
talrijke lange doorns zijn bezet. Over de 
bloemen schrijft Howard 
„Flowers mostly terminal, commonly 
proliferous in long chains; perianth yellow, 
possibly aging to red-orange, petals to 2 
cm long, spreading; ovary oblong, 2-3,5 
cm long, areoles with spines. Fruit obovoid 
to subglobose, 5-8 cm long’ ’.
Verspreiding Puerto Rico, Maagdeneilan
den, St. Maarten, St. Barts, St. Kitts, 
Barbuda, Antigua, Montserrat, Guadeloupe 
en La Désirade. Deze soort zou ik graag 
Consolea rubescens willen noemen. Dit op 
grond van enkele kenmerken, in het bij
zonder een stamper met een brede richel 
aan zijn basis, die de stijl als een manchet 
omvat. Aan de moeilijkheden die zich 
voordoen bij de naamgeving van deze 
soort werd in de 68ste jaargang van Succu

lenta uitvoerig aandacht besteed. Het 
materiaal dat op Puerto Rico en de Maag
deneilanden werd verzameld, bleek enigs
zins verschillend van dat van Anguilla en 
Barbuda. Howard en Touw schrijven 
„Plants which appear to be hybrids bet- 
ween O. rubescens and O. dillenii are 
common on the island of Barbuda. These 
tall plants have the habit of O. rubescens, 
but the spines are subulate, yellow, flatte- 
ned, and clearly those of O. dillenii'' 
Deze grote planten hebben het uiterlijke 
van O. rubescens, maar de doorns zijn 
identiek aan die van O. dillenii, priemvor- 
mig, afgeplat, geel.”
Dit verschijnsel was mij destijds niet 
opgevallen, wel werden er op een aantal 
vindplaatsen planten met asymmetrische 
stengelleden waargenomen, zonder dat 
hiervoor een goede verklaring kon worden 
gegeven.
Opuntia triacantha is laagblijvend en 
sterk vertakt, leden min of meer ovaal, 
5-10 cm lang en 1,5-2 cm breed. De leden 
zijn fel bedoornd en laten gemakkelijk los. 
De bloemen zijn bijna 5 cm in doorsnee, 
bloembladeren geel, tot 2 cm lang. Dit zijn

Op het eilandje Tintemarre 
ten oosten van St. Maarten 
steekt Opuntia (Consolea) 
rubescens als een seinpaal 
boven het struikgewas uit in 
juli 1973
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Opuntia triacantha die het veldwerk op 
de Kleine Antillen soms zo moeilijk 
maakt bij Frigate Bay op St. Kitts in juli 
1955

Op Barbuda vindt men bij Co- 
drington Village hoogopgaande 
planten die de indruk wekken 
hybriden te zijn tussen Opuntia 
rubescens en O. triacantha
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Op St. Croix in juni 1955 waren 
de schijven van Opuntia tria- 
cantha meer ovaal

de ‘suckers’ die op de Nederlandse boven
windse eilanden ‘Spanish ladies’ worden 
genoemd. Howard schrijft hierover „No 
cactus in the area is more troublesome to 
the collector because of the easily detached 
pads and the retrorse tips to the spines, 
which either tear the flesh on removal or 
leave behind organic material that inevita- 
ble festers”.
Britton en Rose (1920) geven als versprei
dingsgebied op: Puerto Rico tot Guade- 
loupe. Howard (1989) specificeert de 
Kleine Antillen: St. Maarten, St. Barts, 
Saba, St. Eustatius, St. Kitts, Nevis, Anti
gua, Renonda, Montserrat, Guadeloupe, la 
Désirade, Les Saintes en St. Lucia. O. 
triacantha zag ik verder ook op Anguilla 
en Barbuda, steeds bij voorkeur op plaat
sen waar de oorspronkelijke vegetatie sterk 
te lijden had gehad of was verdwenen. 
De planten van de Maagdeneilanden leken 
onderling iets verschillend en hadden een 
wat ander karakter dan die van de meer 
oostelijk gelegen eilanden. Soms bleek de 
soort zo moeilijk te omgrenzen dat hybridi
satie voor de hand lag.

Spanish ladies
Opuntia wentiana is de meest algemene 
cactus van de Benedenwindse Eilanden. 
Hij voelt zich het meest thuis op terreinen, 
waarvan het oorspronkelijke plantendek 
grondig werd verstoord. De op deze plek
ken 1,5-2 m hoge planten bestaan uit 10-20 
cm lange, zwaar bedoornde schijven. In de 
jeugdfase laten de schijven gemakkelijk los 
en hechten zich dan bijvoorbeeld aan ieder 
lichaam waarmee zij in contact komen. De 
bloemen zijn 4-6 cm in doorsnee en de 
binnenste kroonbladeren zijn opvallend 
geel en ongeveer 3 cm lang Tot voor kort 
werd aangenomen dat het verspreidingsge
bied van O. wentiana tot de Beneden
windse Eilanden en het woestijngebied van 
het naburige vasteland was beperkt. Na de 
vermelding van Howard van een vondst op 
Grenada moet worden aangenomen dat 
deze soort ook buiten dit gebied is te 
vinden Zelf verzamelde ik op Point Sali
nes in het droge zuidelijkste deel van 
Grenada materiaal dat best van O. wen
tiana zou kunnen zijn
Opuntia antillana is door Britton & Rose 
(1920) beschreven als een laagblijvende 
plant met 7-20 cm lange leden. De gemak-
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kelijk loslatende leden hebben geelachtige 
doorns, de bloemen zijn geel, 5-7 cm lang. 
De typelocaliteit is Basse-Terre op St. 
Kitts. De soort komt voor op de Maagde
neilanden, Puerto Rico en Hispaniola. 
Diverse planten op een aantal eilanden 
voldoen aan deze beschrijving, zoals de 
meest algemene opuntia van de Signal Hill 
op St. Maarten, die sprekend lijkt op O. 
wentiana van de Venezolaanse eilanden. 
Omdat O. antillana op O. dillenii lijkt, 
werd door Britten en Rosé aan hybridisatie 
tussen O. antillana en O. triacantha ge
dacht. Een citaat uit het artikel van Ho
ward en Touw (1992) luidt: „The First 
author has examined many stands of 
opuntia in the town and the vicinity of 
Basse Terre on St. Kitts and concludes that 
plants fitting the description of O. antil
lana are indeed hybrids of O. dillenii and 
O. triacantha. Similar plants have been 
found in the plain near Signal Hill on St. 
Eustatius”.
Aan O. wentiana werd in deze kwestie, die 
tijdens mijn verblijf op de eilanden nog 
niet mijn aandacht had, geen betekenis 
toegekend en ook in de flora van Stoffer

(1984) is geen spoor van opuntia-proble- 
matiek te vinden.
Howard (1989) heeft O. antillana niet 
meer genoemd en ook voor mij is deze 
soort één van de vele problemen gebleven.

Cromhoutstraat 38, 6971 AV Brummen
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EUPHORBIA SUSANNAE
Frans Noltee

Deze euphorbia is bij de meeste 

liefhebbers geen onbekende, maar 

de cultuur levert nogal eens proble

men op, aangezien het zoals bij 

meer euphorbia’s niet altijd even 

duidelijk is, wanneer de plant wil 

groeien.

Deze kleinblijvende euphorbia bestaat als 
jonge plant uit een korte dikke stam met 
12-16 ribben. Aan deze hoofdstam, die is 
voorzien van een lange penwortel, ver
schijnt bij het ouder worden een krans 
korte dikke zijscheuten. Deze zijn tot 3,5 
cm dik en 5-8 cm lang en soms ook weer 
voorzien van zijscheuten. Doordat de 
toppen gelijk met het maaiveld liggen, zijn 
de planten in de natuur moeilijk te vinden. 
Het blad is zo sterk gereduceerd dat er nog 
slechts een haarachtige, al snel afvallende 
punt van over is. De kleine bloeiwijzen 
verschijnen met vele tegelijk rond de top 
van de hoofdstam en de zijscheuten. Ze 
zijn eenslachtig en de plant is tweehuizig, 
zodat men minimaal twee planten nodig 
heeft voor zaadwinning.
De soort werd in 1929 door Marloth 
beschreven, nadat hij in 1925 was ontdekt 
door Susanna Muir, de vrouw van Dr. John 
Muir naar wie ook een aantal succulenten 
is vernoemd. Het is eigenaardig dat de 
anders zo nauwkeurige Jacobsen de naam 
van de plant met een z spelt, dus suzannae. 
E. susannae, die slechts in de Kleine
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Karroo in Zuid-Afrika voorkomt, is door 
zijn bijzondere uiterlijk een gewilde lief- 
hebbersplant. Dat wil nog niet zeggen dat 
het ook een gemakkelijke plant is. Vaak 
komt men dan ook geënte exemplaren 
tegen. Ik moet bekennen dat ik zelf ook 
problemen met het wortelecht kweken van 
deze soort heb.
Misschien ligt de sleutel voor succes in de 
herkomst van de plant. Voorzover mij 
bekend wordt hij altijd als zomergroeier 
behandeld De Kleine Karroo is echter een

winterregengebied en herbergt vele succu
lenten die we hier als wintergroeiers 
behandelen zoals bijvoorbeeld Gibbaeum. 
Het is dus heel goed mogelijk dat we deze 
plant ‘s zomers wat droger en ‘s winters 
wat vochtiger moeten houden. De bloei 
valt trouwens bij ons ook in de winter
maanden, met als gevolg dat meestal 
relatief weinig zaad wordt gevormd.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

REACTIES VAN LEZERS
Bestrijding van ongedierte

Met verbazing heb ik in het oktobernum
mer de reactie van mevrouw van Ling op 
het artikel over bestrijding van ongedierte 
gelezen. Ik wil hier ingaan op twee frag
menten uit het verhaal van mevrouw van 
Ling.
In de eerste plaats vraagt mevrouw van 
Ling zich af waarom het wordt aangeraden 
gebruikte aarde in de afvalbak te gooien en 
niet op de composthoop. Er wordt aangera
den om planten die niet goed groeien te 
verpotten in verse aarde of een ander 
oppotmedium. De reden van dit advies ligt 
erin dat het onbekend is waarom de plant 
slecht of niet groeit. Als aan de plant niets 
zichtbaar is wat als oorzaak kan worden 
aangemerkt, wordt de slechte groei veelal 
gerelateerd aan het oppotmedium. Wat er 
mis is met de grond weet je niet. Zo kan er 
sprake zijn van een opeenhoping van

voedingszouten (bijvoorbeeld bij planten 
die langer in dezelfde grond of hetzelfde 
medium staan), een tekort aan deze zouten, 
een verkeerde structuur van de bodem 
enzovoort. Een mogelijkheid is ook dat 
zich in de bodem ongedierte bevindt dat de 
wortels aantast (aaltjes, nematoden, 
bacteriën, schimmels enzovoort). Als je 
mogelijk besmette grond op de compost
hoop gooit, zal je later het ongedierte of de 
ziekte verspreiden. Insekten en andere 
ongedierte, schimmels, bacteriën en nema
toden kunnen door middel van eieren, 
sporen of door zich in te kapselen een 
aantal jaren (!) minder gunstige omstandig
heden overleven. Oude of gebruikte grond 
weggooien is inderdaad minder 
milieuvriendelijk, maar je bespaart jezelf 
op termijn een hoop ellende door de grond 
geheel te verwijderen. Is het gezegde niet 
„voorkomen is beter dan genezen”?
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Het tweede punt waar ik me hogelijk over 
verbaasd heb, is eigenlijk meer de alge
mene toonzetting van het gemak waarmee 
mevrouw van Ling blijkbaar naar bestrij
dingsmiddelen grijpt. Ze beschrijft dat 
ongedierte alleen kan worden bestreden 
door regelmatig te blijven spuiten, ook al 
is geen ongedierte meer zichtbaar. Van dit 
soort typeringen word ik eerlijk gezegd 
moedeloos en vraag ik me af of mensen 
echt niet willen leren. Zo (te) veel en zo 
(te) vaak spuiten is nergens voor nodig, is 
duur en is slecht voor jezelf maar vooral 
voor het milieu. Te veel en te vaak spuiten 
is slechter voor het milieu dan grond in de 
afvalcontainer gooien. Heeft mevrouw van 
Ling daar wel eens bij stil gestaan? 
Bestrijden van ongedierte dient verant
woord te gebeuren. Hierbij kun je gebruik 
maken van de volgende punten.
- Het heeft absoluut geen nut om regelma
tig te spuiten, „ook al zie je geen onge
dierte”. Ongedierte kun je pas bestrijden, 
bijvoorbeeld door middel van spuiten, als 
het ongedierte zichtbaar is op de plant of 
de door hen veroorzaakte beschadigingen. 
In het geval van spuiten: na de eerste maal 
spuiten dient het 2 tot 3 maal te worden 
herhaald, om de 5 tot 10 dagen. De tussen
tijd is afhankelijk van de levenscyclus van 
het ongedierte. Bij spuiten worden wel de 
volwassen dieren gedood, maar niet de 
eieren. Door nu een aantal malen het 
spuiten te herhalen, zullen (bijna) alle 
diertjes worden gedood.
- Altijd gebruikmaken van hetzelfde mid
del zal tot resistentie van het ongedierte 
tegen het middel leiden. Dit kan al optre
den na drie tot vier maal spuiten met 
hetzelfde middel. Een zwaardere dosis van 
hetzelfde middel werkt ook niet. Afwis
selen van verschillende middelen is dus 
noodzakelijk.
- Bij de keuze van het bestrijdingsmiddel 
kan men letten op het soort middel. De

zogenaamde systemische middelen worden 
door de plant opgenomen en opgeslagen. 
Zo’n middel werkt dus gedurende een 
langere tijd. Dierlijke belagers kunnen niet 
overleven op de behandelde plant.
Grijp pas naar de chemische bestrijdings
middelen als het echt niet anders kan. Deze 
middelen zijn, zoals mevrouw van Ling 
aangeeft voor Undeen, wel biologisch 
afbreekbaar. Het ‘biologische’ zegt niets 
over de toxiciteit (of giftigheid) van een 
middel. Dergelijke middelen zijn veelal 
slecht voor de gezondheid van mensen. De 
effecten zijn vaak pas op langere termijn 
merkbaar. Om de vergelijking van me
vrouw Van Ling door te trekken: radioac
tief uranium is ook biologisch afbreekbaar, 
maar over kernenergie en over de opslag 
van het uranium doet iedereen moeilijk. 
Niemand wil het in zijn achtertuin hebben 
vanwege de langdurige risico’s die het met 
zich meebrengt voor de volksgezondheid.

Peter Knippels

Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda

Naschrift redactie
Van Ling heeft volgens haar artikel wel 
degelijk eerst weinig mileubelastende 
middelen als spiritus gebruikt. Ook brengt 
zij het onderwerp recycling ter sprake. Dat 
recycling niet in alle gevallen mogelijk is, 
wordt door Knippels aangegeven. De term 
‘biologisch afbreekbaar’ wordt niet altijd 
juist gehanteerd. De term houdt in dat 
levende organismen, veelal micro-organis- 
men zoals bacteriën, de betreffende stoffen 
kunnen afbreken. Het afbraakproces levert 
deze organismen gewoonlijk energie op. 
Radioactief uranium is als mineraal niet 
biologisch afbreekbaar, er valt niets af te 
breken. Deze stof kan hoogstens via een 
fysisch proces in andere verbindingen 
worden omgezet.
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OP DE VINDPLAATSEN IN HET 
RAYONES-DAL

Don Esteban

Tijdens mijn laatste twee studiereizen naar 
de groeiplaatsen van verschillende Noord- 
mexicaanse cactussen had ik het twij
felachtige genoegen enkele keren het in de 
titel genoemde zeer mooie dal te doorkrui
sen.
De weg tussen de dorpen Galeana in het 
zuiden en Rayones in het noorden heeft 
onder cactusvrienden die door het noorden 
van Mexico trekken, maar ook bij onze 
Mexicaanse begeleiders, de naam een zeer 
gevaarlijke verbinding te zijn. Dit is niet 
alleen vanwege het feit dat hier cactussen 
groeien die staan op de bijlage 1 van de 
Conventie van Washington, maar ook 
omdat in de hogere dalen tussen de weinig 
toegankelijke bergen waarschijnlijk drugs 
worden verbouwd. Het wekt natuurlijk 
wantrouwen bij de bewoners als vreemde
lingen door deze bergen trekken. Als bij 
militaire controles planten of zaden van 
deze beschermde cactussen worden gevon
den, kan dit reden zijn voor lange gevan
genisstraffen.

Regenval
Op 18 januari 1992 ontmoetten wij ‘s 
morgens vroeg onze mexicaanse cactus
vriend in Saltillo. De dagen ervoor had het 
daar sterk geregend, maar dit gaf geen 
aanleiding tot sombere gedachten. De reis 
voerde ons over goede highways door 
Monterrey tot Montemorelos. Van daaraf 
waren de wegen eerst ook nog goed aange
legd, maar ze waren vaak bezaaid met 
stenen en daardoor bijna niet berijdbaar. 
Tot overmaat van ramp hing er ook nog 
een dichte nevel, die evenwel voor ons 
verhulde hoe dicht we soms langs steile 
hellingen reden. Het was dank zij de 
rijkunsten van onze vriend dat wij deze 
etappe zonder grote problemen volbrach
ten.
Voordat we de afslag richting Galeana 
namen, wilde onze Mexicaanse vriend ons 
beslist nog een groeiplaats van Ariocarpus 
scapharostrus Boedeker laten zien. Nu 
werd het ons duidelijk hoe weersafhanke
lijk men is; door de sterke regenval werd

Ariocarpus scapharostrus 
nabij Rayones 
Fotos van de schrijver
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Aztekium ritteri op 
de groeiplaats

de straat gekruist door een zijriviertje van 
La Boquilla en deze hindernis was noch te 
voet noch per auto overwinbaar. Daar 
stonden we, dicht bij een groeiplaats van 
ariocarpus, zonder er te kunnen komen.

Zweetdruppeltjes
Na deze teleurstelling gingen we op weg 
naar Galeana om daar te zoeken naar 
Turbinicarpus swobodae Diers. Dit was het 
eigenlijke doel van deze tocht. Helaas 
moesten we onze plannen wijzigen, want 
door alle oponthoud tijdens de reis was het 
te laat geworden om de niet ongevaarlijke 
beklimming nog te ondernemen. In plaats 
daarvan onderzochten we het onderste deel

van de berg en vonden daar wonderschone, 
bloeiende exemplaren van Mammillaria 
winteriae Boedeker. De planten hadden een 
maximale doorsnee van 40 cm en pronkten 
met kransen van relatief grote gele bloe
men. Kleine planten van deze mammillaria 
lijken veel op de in dezelfde habitat 
voorkomende Thelocactus matudae 
Sanchez-Mejorada et Lau, maar als bij 
deze laatste de grote, magentakleurige 
bloemen in de schedel verschijnen, is 
iedere verwisseling uitgesloten.
Door het wegvallen van de beklimming 
naar Turbinicarpus swobodae hadden we 
veel tijd over, die we op de terugweg naar 
Rayones gebruikten om in enkele kloven

Mammillaria winteriae 
noordelijk van Galeana
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nabij de straat te zoeken naar bestanden 
van Aztekium ritteri Boedeker ex Berger. 
Inderdaad hadden we het geluk de planten, 
deels massaal, op de steile, brokkelige 
gipswanden te vinden. In de smalle kloven 
krijgen de planten zo goed als geen direct 
zonlicht, hetgeen misschien een aanwijzing 
is voor de cactusvriend die cultuurproble
men met deze planten heeft. Onze Mexi
caanse gids kon het niet laten enkele 
mummies te verzamelen om de daarin 
aanwezige zaden later te kunnen oogsten 
en uit te zaaien Dit zou ons spoedig een 
adrenalinestoot bezorgen, want we waren 
nauwelijks van onze ‘parkeerplaats’ ver
trokken toen voor ons op de eenspoorsweg 
een kiepauto opdook, waar geen stenen op 
vervoerd werden, maar waar een groep 
zwaar bewapende soldaten op had plaats
genomen. Men kan zich indenken, dat toen 
deze stopte om ons gewoon door te laten, 
we reeds menig zweetdruppeltje hadden 
weggewist.
Weer terug op de asfaltweg constateerden 
we, dat de waterstroom van hedenmorgen 
tot een belachelijk klein stroompje was 
ingekrompen en niets stond ons in de weg 
alsnog de groeiplaats van Ariocarpus 
scapharostrus op te zoeken. De habitat 
bestaat uit een heuvel waarvan de boven
laag bestaat uit fijn, grijs steensplit. In dit

substraat stonden ze dan, de tepels slechts 
enkele millimeters boven de aarde uitste
kend; de ‘scaphis’ waren zo uitstekend 
gecamoufleerd. Op deze plek waren de 
planten zo stevig dat men ze bijna voor 
Ariocarpus trigonus Schumann zou hou
den. Op de groeiplaats hadden we aange
nomen dat de tepels van de planten door de 
aanhoudende vochtigheid hun typische, 
rimpelige vorm hadden verloren. Thuis
gekomen vertelden cactusvrienden ons dat 
dergelijke planten zonder precieze her
komst reeds jarenlang in cultuur zijn en 
daarbij de stevige vorm van de tepels niet 
verliezen.
Na dit interessante slot in het Rayones-dal 
gingen we terug naar Saltillo, waar we laat 
in de avond aankwamen. De volgende dag 
hielden we ons rustig in de omgeving van 
Saltillo om enigszins bij te komen van de 
lange, niet ongevaarlijke tocht van de dag 
ervoor.
Dit artikel draag ik op aan mijn cactus
vriend Walter Schumak, die helaas veel te 
vroeg en op tragische wijze is gestorven.

Vertaling: Ludwig Bercht
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EEN MAATJE TE GROOT..?
2. SOEHRENSIA BRUCHII

Ton Pullen

Deze soort vormt grote bolvormige plan
ten, die door spruiten tot groepen kunnen 
uitgroeien. In de vrije natuur horen deze 
planten thuis in Argentinië. Het lichaam 
telt meer dan veertig ribben, waarop de 
lichtwollige areolen staan. Op die areolen 
staan ongeveer 10-15 randdoorns en circa 
4 middendooms. De grote, rode bloemen 
verschijnen nabij de schedel van de plan
ten. De afgebeelde planten zijn in volle 
bloei gefotografeerd op 3 mei 1993 in de 
cactustuin Costa i Llobera, op de Mont- 
juïch in Barcelona.
Van deze soort schijnen ook planten met 
afwijkende bloemkleur voor te komen. De 
Japanner Yto (1962, 1981) heeft een aantal 
van deze kleurvarianten beschreven. Er 
bestaat ook een variëteit nivalis Fric, een 
dichter en witter bedoornd ecotype, dat op 
grotere hoogte groeit.
De soort werd oorspronkelijk door Britton 
& Rose (1922) beschreven als Lobivia 
bruchii. Backeberg stelde het geslacht

Soehrensia op en bracht onze plant daarin 
onder. Friedrich stelde de soort vervolgens 
onder Echinopsis, hij heet dan Echinopsis 
bruchii (Br & R.)Friedr. Deze naam doet 
ons liefhebbers wat vreemd aan, immers, 
de gemiddelde cactusliefhebber ziet een 
echinopsis als een plant met lange, grote, 
vaak geurende nachtbloemen en er zullen 
weinig liefhebbers zijn die de afgebeelde 
plant zonder verder nadenken als Echinop
sis zouden hebben gedetermineerd. Niette
min sluit Hunt (1992) zich bij deze opvat
ting aan. De meeste liefhebbers zouden 
eerder vrede hebben met Lobivia als 
geslachtsnaam, denk ik.
Voorlopig handhaaf ik zelf maar even de 
naam Soehrensia. Jonge planten kunnen in 
onze verzamelingen ongeveer als lobivia’s 
worden gekweekt, zullen echter pas op 
latere leeftijd bloeien.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen.

Soehrensia bruchii, Costa i
Llobera, 3 mei 1993 
Foto van de schrijver
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FAUCARIA NEMOROSA L. BOLUS EX
L.E. GROEN

Ben Groen

Een nieuwe soort bestaat niet, 

hoogstens was hij nog niet (h)er- 

kend door de mens. Soms blijft de 

erkenning lang uit, in dit geval meer 

dan vijftig jaar.

Taxonomische status
In Zuid-Afrika, het land van oorsprong, 
komt Faucaria zeer verspreid voor in 
grotere en kleinere populaties in het oosten 
van de Kaapprovincie. Deze populaties zijn 
vaak genetisch geïsoleerd en verschillen 
onderling vaak iets. De populaties zelf zijn 
meestal vrij uniform, waardoor het beeld 
ontstaat van een groot aantal lokale soorten 
of variëteiten. Deze lokale verschillen zijn 
vrij vaak in soortsbeschrijvingen vastge
legd, die taxonomisch bij nader onderzoek 
zelden van enig belang blijken.
In enkele gevallen komt het voor dat zo’n 
afwijkende populatie wel belangrijke 
taxonomische kenmerken heeft. Zonder 
levend studiemateriaal kan over de taxono
mische status echter geen beslissing wor
den genomen. Onderstaande nieuwbeschrij- 
ving is een goed voorbeeld van een derge
lijk geval, waarvan na vele jaren de nog 
bestaande populatie is teruggevonden.

Faucaria is een van de bekendere geslach
ten uit de familie Aizoaceae. De planten 
zijn sinds het begin van de 18e eeuw 
bekend en vrij algemeen in cultuur in 
succulentencollecties. De planten ontlenen 
hun sierwaarde aan de bladeren, die 
meestal tanden op de bladranden dragen. 
De bladkleur varieert van grijsachtig wit 
tot glanzend groen. De grote gele bloemen 
zijn alleen laat in de middag tot ‘s avonds 
open. In cultuur in West-Europa verschij
nen ze in de herfst.

Herbarium
In het Zuidafnkaanse Bolusherbarium in 
Kaapstad lagen drie herbariumvellen die 
niet goed konden worden gedetermineerd. 
De planten deden vaag aan Faucaria 
subintegra denken, vanwege de typisch 
bolle zijkant van de bladeren en de gedege
nereerde tanden op de bladranden. De 
bladeren waren echter zoveel langer en 
smaller dat het herbariummateriaal moei
lijk tot deze soort kon worden gerekend. 
De planten op deze herbariumvellen waren 
in 1937 en 1939 afzonderlijk verzameld 
door twee verzamelaars in de buurt van 
Alicedale in het oosten van de Kaapprovin-

39



Faucaria nemorosa

cie. De beroemde Louisa Bolus had het 
materiaal onderzocht en een korte notitie in 
de kantlijn vermeldde: „is mogelijk slechts 
een variëteit van F. subintegra’’. Ze 
refereerde waarschijnlijk naar de habitat 
door de plant F. nemorosa (‘uit het bos’) 
te noemen.
Zonder verder gegevens of materiaal kon 
de status of identiteit van deze herbarium- 
exemplaren niet worden vastgesteld.
In 1991 was ik zelf in de gelegenheid om 
Zuid-Afrika te bezoeken. Zoals zovelen 
voor mij, heb ik ook de botanische tuinen 
in Kirstenbosch, Kaapstad bezocht. In de 
succulentenkassen aldaar kwam ik een 
faucariaplant tegen, die erg aan boven
staande herbariumexemplaren van 
„F. nemorosa” deed denken. Bladvorm en

-tekening waren hetzelfde en de levende 
planten weken sterk af van de rest van de 
faucaria-collectie. De plant was in 1985 op 
dezelfde lokatie verzameld als bijna 50 jaar 
eerder.
De beheerder van de collectie, Ernst van 
Jaarsveld, had de plant zelf verzameld. 
Volgens hem was de plant op de lokatie 
schaars en groeide wat verborgen in de 
bosjes.
Ondanks alle informatie en met de hulp 
van een gerenommeerd botanicus lukte het 
mij niet de plant op de aangegeven plaats 
te vinden. Het levende materiaal gaf in 
combinatie met het herbariummateriaal 
echter voldoende gegevens om de soort te 
beschrijven.

Kenmerken
Plant stammetjes vormend, aan de voet vertakkend, polvormend. Hypocotyl iets knolvor
mig verdikt, wortels draadvormig.
Stengels tot 15 cm lang, 0,7-1,3 cm doorsnee, aan de top bebladerd, bladloze deel met 
0,5-1 cm lange, goed zichtbare intemodiën.
Bladeren tegenoverstaand, 3-5 bladparen dicht bijeen bij groeipunt, aan de voet vergroeid, 
langwerpig-lancetvormig, iets driehoekig in het bovenste gedeelte, 2,5-4,5 cm lang, 
0,9-1,4 cm breed, langwerpig-lancetvormig; bladhelften vaak niet symmetrisch, naar de 
top toe gekield; kiel vaak asymmetrisch geplaatst, bovenzijde vlak; elke bladrand met 
(0-)2-4 gereduceerde tanden, deze kleiner dan 1 mm, naalden 0,1-1 mm lang of afwezig.
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Epidermis dof grijs-groen, zacht, zonder witte punten of vlekken, met talrijke kleine 
subepidermale idioblasten, die zichtbaar zijn als donkergroene punten.
Kelkbladeren 5, 0,8-1,2 cm lang, aan de basis 0,3-0,65 mm breed. Kroonbladeren 70-90, 
in 3-4 rijen, geel, de punt uitgeschulpt of stomp, naar de basis toe duidelijk smaller 
wordend, enkele van de meest naar binnen geplaatste kroonbladeren heel smal, lijnvor
mig, (15-)20-25 mm lang, (l-)2-2,3 mm breed in het bovenste gedeelte, aan de basis 
(0,1)0,2-0,5 mm breed, enkele kroonbladeren heel klein en spits.
Meeldraden talrijk, 5-8 mm lang, helmknoppen geel, 1 mm lang, stuifmeel geel. Klieren 
5, olijfgroen. Stempels 5, draadvormig, 1 cm lang, in jonge bloemen korter of even lang 
als meeldraden, in oude bloemen langer. Bloembodem 0,7-0,9 mm doorsnee, 0,8-0,9 mm 
lang. Vruchtbeginsel top vijflobbig, vrijwel vlak, alleen in het middelpunt iets verheven, 
0,8 mm lang.
Zaaddozen lang aan plant blijvend, 4-9,5 mm breed, vruchtsteel 1-2 mm lang, tot 4 mm 
breed, 1 mm dik, donkerbruin. Zaden donkerbruin, peervormig, 1,3-1,5 mm lang, 0,9-1.0 
mm breed.
Verspreiding: zeer zeldzaam, één populatie bekend in het oostelijk deel van de Kaappro
vincie, nabij Alicedale. Ecologie: 2-4 m hoog doornachtige xerofytische vegetatie, door 
Acocks (1988) als Valley Bushveld (Acocks nr 23) aangeduid. Portucalaria afra, ken
merkend voor het vegetatietype Spekboomveld, is talrijk op de lokatie. De Geologische 
formatie op standplaats is Ecca-schalie. De planten groeien verspreid tussen laag struikge
was op klei op 600 m boven de zeespiegel. De populatie groeit gemengd met een grote 
populatie Faucaria felina ssp. britteniae.
Bloeiperiode op het zuidelijk halfrond van juni tot september, op het noordelijk halfrond 
omstreeks oktober.
Faucaria nemorosa L. Bolus ex L.E. Groen.
Faucaria nemorosa L. Bol. nom in sched. (BOL)
Species nova foliis molliter succulentibus glaucis, sate longioribus, angustioribusque, dentatis, (dentes 
tamen obsolescentes) distincta.
Typus: Archibald 960. coli. 29.7.1937, RSA. Cape 3326 AA (BOL, holo!)

Herbarium
Archibald 960 (BOL, holo); G. Britten s.n. (BOL); E. van Jaarsveld, NBG 878/85 (pl. viv., NBG, WAG)

Met dank aan Ernst van Jaarsveld voor gegevens 
en foto en aan prof. H.C.D. de Wit voor de La
tijnse diagnose.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom

Literatuur
Acocks, J.P.H. - Veld types of South Africa -

Memoirs of the Botanica! Survey of South 
Africa 57 - Pretoria (1988)
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Summary
Three herbariumsheets in the Bolus herbarium, collected in the thirties can be referred to a living popula- 
tion in the Eastern Cape. They represent a new species: Faucaria nemorosa, related to F. subintegra L. 
Bolus with a similiar habit. F. nemorosa differs from the latter by its longer and smaller leaves, which are 
less turgid and concolorous greyish green.



EEN TERUGBLIK VAN EEN OUD-
VOORZITTER 1

S.K. Bravenboer

Wie heeft er een beter overzicht van 

het verenigingsleven dan de voorzit

ter? We laten in de loop van het 

jubileumjaar een aantal gewezen 

voorzitters aan het woord over hun 

tijd in Succulenta.

Een bloeiende Chamaecereus silvestrii van 
mijn vrouw is de aanleiding tot onze 
liefhebberij geweest. Het was midden in de 
oorlog, dus niet de beste tijd om zoiets te 
beginnen. Ik zag er eerst niet zoveel in, 
maar na de bloei heb ik dat plantje maar 
eens verpot. En jawel hoor, het groeide en 
bloeide het volgend jaar volop. Er kwamen 
spoedig nieuwe soortjes bij en de liefheb
berij groeide mee.

In de oorlogswinters was het wel moeilijk 
om ze totaal zonder verwarming in het 
leven te houden (we moesten ook voor ons 
zelf knokken om er heelhuids door te 
komen), maar het lukte.
In 1947, tijdens een vakantie in Rockanje, 
ontdekten we de kleine kwekerij van Freek 
Hoogvliet, waar we hartelijk werden 
ontvangen. We kochten een aantal planten 
en Freek maakte ons lid van Succulenta. 
Dat was het begin. Een paar jaar was ik 
‘verspreid wonend lid’. Op de eerste 
Grasheuvelbijeenkomst in 1950 kregen we 
vele nieuwe vrienden en kennissen, maar 
ook handenvol nieuwe plantjes. Inmiddels 
hadden we een klein kasje in de tuin en het 
hek was van de dam.
In 1953 is mijn vrouw samen met W. Mol 
uit Hengelo op verzoek van het hoofdbe
stuur begonnen met het verzenden van 
jonge plantjes voor de nieuwe leden. Mol 
stopte al spoedig en daarna hebben we 
samen een aantal jaren de verzending 
verzorgd. De vele twee- en driejarige 
cactussen en vetplanten die ik toen reeds 
had opgekweekt, kwamen dus goed van 
pas.
In 1953 ontmoetten we de secretaris van de 
afdeling Rotterdam en werden we lid van 
deze afdeling. In 1955 werd ik op verzoek 
van het hoofdbestuur bibliothecaris van de 
vereniging en ik kwam toen vanzelf steeds 
meer in het landelijke werk terecht.
In 1957 vierde de afdeling Rotterdam het 
zesde lustrum met een grote tentoonstelling 
van een maand lang in een 200 m2 grote 
kas op het Weena in het centrum. Meer 
dan 3000 bezoekers, ondanks de hete 
junimaand Er kwam een stroom nieuwe
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leden en ik heb toen een beginnerscursus 
gemaakt die een flink aantal trouwe leden 
opleverde. Van voorzitter van de 
lustrumtentoonstelling werd ik in 1958 
voorzitter van de afdeling Rotterdam. Dat 
bleef zo twaalf jaar. Naderhand in 1967 en 
1977 heeft Rotterdam nog twee tentoon
stellingen gehouden in kassen van Dier
gaarde Blijdorp, wederom met enorm 
succes.
Ondertussen was er landelijk ook genoeg 
werk, de diverse Grasheuvelbijeenkomsten 
en later een studiegroep in Wageningen die 
nog later naar kasteel Hoekelom in Benne- 
kom ging. Inmiddels was ook het Succu- 
lentarium in Wageningen opgericht. Met 
een aantal anderen werd ik in de commis
sie voor deze verzameling gekozen. De 
bibliotheek verhuisde naar Hannie Vnezen- 
dorp en weer later naar Jan Magnin, die 
nog steeds bibliothecaris is. In 1968 trad 
Buining af en werd Blaauw voorzitter. In 
1969 volgde ik van Beek op als vice- 
voorzitter. Er was in die jaren veel werk in 
Succulenta, vergaderingen, weekeinden, 
conferenties enzovoort. Veel activiteiten en 
stromen nieuwe leden. In 1974 trad 
Blaauw af als voorzitter en werd ik in zijn 
plaats gekozen. In de jaren zeventig kwa

men er verschillende nieuwe afdelingen 
bij. Een aantal oprichtingsbijeenkomsten 
woonde ik bij en heb ook veel andere 
afdelingen tijdens hun bijeenkomsten 
bezocht. Voor de verspreid wonende leden 
hebben we excursies georganiseerd.
Ik heb het werk in de vereniging altijd met 
plezier gedaan, maar door verschillende 
omstandigheden heb ik in 1979 mijn 
functie als voorzitter neergelegd. Natuur
lijk ben ik wel de gang van zaken in 
Succulenta met belangstelling blijven 
volgen. Door zo’n lange periode in een 
vereniging actief te zijn, krijg je vele 
vrienden en kennissen. Van velen uit de 
beginjaren na 1945 zijn er verschillende 
ons ontvallen. Maar alles gaat door, ook 
Succulenta, en er zijn toch steeds weer 
nieuwe mensen die met elkaar de vereni
ging levend houden Wij, mijn vrouw en 
ik, feliciteren Succulenta, het bestuur en 
alle leden met het 75-jarig bestaan en 
hopen dat de vereniging nog jaren op 
dezelfde voet kan doorgaan. Verder hopen 
we in mei bij de viering aanwezig te zijn 
en vele bekenden en onbekenden te ont
moeten.

Kwartellaan 34, 3135 KD Vlaardingen
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CAUDICIFORME SUCCULENTEN 2
Peter Knippels

Dioscoreaceae
De bekendste vertegenwoordiger van de 
familie der Dioscoreaceae is het geslacht 
Dioscorea (of Testudinaria). Dit geslacht 
komt voor in Zuid-Afrika en in Mexico en 
omvat een groot aantal soorten. Het ge
slacht is herkenbaar aan de bolvormige 
caudex, die in de natuur meer dan 1 meter 
in doorsnede kan worden, aan het kurkach- 
tige oppervlak van de caudex en aan de 
hartvormige bladeren.
De bekendste vertegenwoordiger Diosco
rea elephantipes kent Zuid-Afrika als 
oorspronkelijke groeiplaats. De plant wordt 
in het Nederlands olifantspoot genoemd. 
De bolvormige caudex van D. elephantipes 
is op jonge leeftijd nog glad, op oudere 
leeftijd ontwikkelt de plant de typische

Discorea elephantipes

veelhoekige knobbels, die van een kurk- 
achtige substantie zijn. De plant vormt 
hartvormige bladeren aan éénjarige ranken. 
De niet succulente bladeren zijn lichtgroen 
van kleur en circa 6 cm. in doorsnede. Bij 
oudere planten zijn de bladeren veelal iets 
groter.
De verzorging van D. elephantipes is niet 
moeilijk. De plant verlangt een lichte, 
zonnige standplaats met dien verstande dat 
de caudex bij voorkeur niet in direct 
zonlicht staat. In de groeiperiode (zomer) 
verlangt de plant veel water. Indien in de 
groeiperiode de rank(-en) afsterf(-en)t, 
vormt de plant bijna direct nieuwe ranken. 
De plant kan in de rustperiode (november 
tot april) droog gehouden worden. De 
minimumtemperatuur in de winter is 10 - 
12 °C De plant is erg gevoelig voor spint.

7.Euphorbiaceae
De familie der Euphorbiaceae (wolfsmelk- 
achtigen) omvat circa 300 geslachten en 
ruim 6.000 soorten. De bekendste succu
lente geslachten zijn Euphorbia, Jathropha 
en Monadenium. Deze geslachten kennen 
caudiciforme vertegenwoordigers. 
Voorbeelden van Euphorbia’s met een 
caudex zijn E. primulifolia en E. trichade- 
nia. Euphorbia primulifolia is een klein 
blijvende soort die voorkomt op Madagas- 
car op de savannen in de hooglanden (ca. 
1500 m. hoogte). De plant vormt een 
ondergrondse caudex (10 - 15 cm. lang en 
ca. 7 cm. dik) met een kurkachtige opper
vlak. De caudex loopt uit in één of meer 
zeer korte stengels die vlak boven het 
grondoppervlak eindigen in een rozet van 6 
- 12 ovale, gekartelde en/of gegolfde 
bladeren. Deze bladeren vallen af in de 
rustperiode. De bloeiwijze bestaat uit een
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bloemstengel (+ 4 cm lang) die eindigt in 
een scherm van 2 tot 4 bloemen (vergelijk 
de bloeiwijze van E. millii; de christus- 
doorn). E. primulifolia bloeit aan het einde 
van de groeiperiode. De kleur van de 
bloemen varieert van wit tot roze. Net als 
andere Euphorbia-soorten van Madagascar 
kan deze soort “warm” gekweekt worden. 
In de rustperiode moet men voorzichtig te 
zijn met watergeven in verband met rotten 
van de caudex.
Euphorbia trichadenia komt voor in het 
gebied begrensd door Angola, Transvaal 
(Zuid-Afrika), Zimbabwe en Natal (Zuid- 
Afrika). De bladeren zijn ca. 6 cm. lang, 
lancetvormig (dun) en gelijken op gras. 
Hierdoor valt de plant niet op in het groei- 
gebied. De ondergrondse, houtige caudex 
kan een omvang bereiken van 20 cm.. 
Vermeerdering vindt plaats door middel 
van zaad.
Het geslacht Monadenium komt voor in 
tropisch oost Afrika, van Somalië tot 
Zuid-Afrika. Het geslacht komt niet voor 
in de Kaap-provincie in Zuid-Afrika en 
niet op Madagascar. In totaal zijn er ± 50 
Monadenium-soorten bekend, waarvan er 
30 aangeduid kunnen worden als caudici- 
form. Deze 30 bezitten - in meer of min
dere mate - een ondergronds (of deels 
ondergronds) opgezwollen wortelgestel of 
wortelknollen met of overblijvende of 
éénjarige stengels/bladerkronen. Bekende 
Monadenium-soorten met een caudex zijn 
M. erubescens (Somalië), M. majus 
(Ethiopië) en M. montanum (Kenia en 
Tanzania).
Een minder bekende caudiciforme Mona
denium, maar die de moeite waard is, is 
M. stoloniferum uit Kenia (stoloniferum 
betekent uitlopers dragend) Deze klein 
blijvende plant bezit wortelknollen, die 
onder of gedeeltelijk boven de grond 
groeien. De dunne groene stengels zijn 
overblijvend, mits men de plant in de

rustperiode niet geheel laat uitdrogen. De 
kruipende stengels kunnen bij contact met 
de grond nieuwe wortelknollen vanuit de 
okselknoppen vormen. De blaadjes zijn 
vlezig, ruitvormig, 2 - 2,5 cm lang en 1 - 
1,5 cm. breed. Aan de bovenzijde zijn de 
bladeren groen en aan de onderzijde bruin/ 
paars of groen. Bloemen, met een diameter 
van 0,5 tot 1 cm., verschijnen aan de top 
van de stengels, nadat de plant eerst blade
ren heeft gevormd.

Fouquieriaceae
De familie der Fouquieriaceae omvat één 
geslacht: Fouquieria (vernoemd naar de 
Franse arts P E. Fouquier, levend in de 
eerste helft van de 19e eeuw). Het geslacht 
omvat 8 soorten, die voorkomen in Mexico 
en in het zuid-westen van de USA. De 
soorten kunnen getypeerd worden als 
xerofyt. De soorten vormen struiken met 
doornige takken, die een gezwollen sten- 
gelbasis (caudex) kennen. Deze caudex 
wordt pas op een latere leeftijd gevormd 
De jonge plant van Fouquieria splendens 
(soortaanduiding betekent schitterend of 
stralend) vormt een grijs-bruin gekleurde, 
dunne houtige stam. De plant komt oor
spronkelijk voor in noord Mexico en in de 
USA. In de natuur wordt F. splendens tot 2 
m. hoog en is sterk vertakkend.
De kortgesteelde bladeren zijn dun, ovaal 
van vorm met een ronde top, 4 - 5 cm. 
lang en 1 - 1,5 cm. breed en lichtgroen van 
kleur. De bladeren sterven in de rustpe
riode af, maar de bladsteel blijft achter als 
stekel. De stekels zijn bruin van kleur. Op 
oudere leeftijd (ca. 5-7 jaar na zaaien) 
vormt de plant een caudex. Deze caudex 
bevindt zich aan de onderzijde van stam, 
juist boven de grond. De oude bast barst 
open, zodat de groen gekleurde caudex 
zichtbaar wordt. De planten zijn erg gevoe
lig voor ongedierte (luizen, trips en spint). 
Bij bestrijding van de dierlijke belagers
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laat de plant direct zijn blad vallen, veelal 
eindigt hiermee de verdere groei voor dat 
seizoen. In de rustperiode kunnen de 
planten een lage temperatuur (7-10 °C) 
verdragen. Overigens gaat de plant groeien 
op het moment dat je watergeeft, onafhan
kelijk van het seizoen. Ik houd de plant 
volledig droog in de winterperiode en in de 
vroege lente; watergeven doe ik pas vanaf 
begin mei. Vermeerdering geschiedt door 
middel van zaaien. Stekken is in principe 
ook mogelijk, maar dan vormt de plant 
geen caudex. Nog iets opmerkelijks over 
de cultuur: bij mij groeien de planten het 
best als ze net verpot zijn. Als ik een jaar 
oversla, groeien de planten nog nauwelijks 
en kwijnen ze langzaam weg. De planten 
zijn ruim 6 jaar oud (gezaaid april 1987), 
zijn nu 10 cm. hoog en bestaan uit één 
stammetje.

9.Moraceae
De familie der Moraceae omvat omstreeks 
60 geslachten en ruim 2.000 soorten en 
komt voor in de warme klimaatzones (met 
name de subtropen). In het algemeen zijn 
het “bomen, struiken of kruiden die melk
sap bevatten. De bladeren zijn verspreid en 
enkelvoudig, soms diep ingesneden of 
handledig met stengelomvattende stipulae, 
die een ringlidteken op de stengel nalaten. 
De bloeiwijze is schijf-, beker- of zakvor
mig, ook wel staaf- of bol vormig en omvat 
éénsiachtige bloemen. Beide geslachten 
(m/v) kunnen op één plant (éénhuizig) of 
op verschillende planten (tweehuizig) 
voorkomen en hebben soms een tweetallig 
bloemdek, dat na de bloei vlezig wordt. Er 
kunnen één, twee of vier meeldraden 
aanwezig zijn. Het vruchtbeginsel is bo- 
venstandig en één- of tweehokkig. Op het 
vruchtbeginsel kunnen één of twee stijlen 
aanwezig zijn. De vrucht is een noot, vaak 
massaal met bloemdek en bloeiwijze 
versmolten tot een vlezige verzamelvrucht

Fouquieria splendens

(syncarpium, b.v. de vijg)” (Summa, 
1973-1978). Bekende geslachten zijn Ficus 
en Dorstenia.
Het geslacht Dorstenia (vernoemd naar de 
Duitse botanicus Theodore Dorsten, 1492 - 
1551) omvat ca. 200 soorten, met als 
voornaamste verspreidingsgebied de tro
pen. Van de 200 soorten kunnen er + 30 
aangeduid worden als succulent Deze 
succulente vertegenwoordigers komen voor 
in Afrika en in de Arabische landen en 
kunnen aangeduid worden als stamsuccu- 
lenten.
Dorstenia heeft een opmerkelijke bloei
wijze. De “bloem” omvat een groot aantal 
vrouwelijke en mannelijke bloemen, die op 
één bloembodem zijn ingeplant. De vrou
welijke bloem omvat slechts een vruchtbe
ginsel met één of twee stempels, die boven 
het bloembed uitsteken. Om deze vrouwe
lijke bloemen staan mannelijke bloemen 
gegroepeerd, die veelal slechts twee 
meeldraden omvatten. De vrouwelijk 
bloem produceert slechts één vrucht. Deze 
vrucht wordt door een met water gevulde 
cel in de bloembodem omhoog gedrukt, tot 
op een gegeven ogenblik de druk te hoog 
is geworden en de vrucht loslaat van de 
bloembodem en met kracht wordt weg
geschoten. In cultuur verlangen Dorstenia- 
soorten in de zomer redelijk veel water. In
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de winter kunnen de planten droog en 
warm (18 °C) overwinteren. In de rustpe
riode verliezen de planten hun bladeren.

Wordt vervolgd

Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda.

Uit Succulenta nr 1 van 16 juni 1919

Bibliotheek.
Van den Heer J. A. H. Eberson te Utrecht voor onze vereeniging in dank 

ontvangen:
1. Karei Hirscht: „Bilder aus dem Kakteen, Zimmergarten" 1903.
2. F. Fobe „Die Kakteen und ihre Kultur" 1910.
3. W. O. Rother „Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen 1910.
3. F. Thomas „Zimmerkultur der Kakteen" 1913.
Wie onzer lezers een overtollig werk op het gebied van Vetplantenkunde bezit, 

wordt beleefd verzocht dit ten behoeve onzer Vereeniging af te staan, desnoods in 
bruikleen.

Leden kunnen op aanvraag bij den Secretaris deze werken in bruikleen ont
vangen voor den tijd van 14 dagen. Echter wordt telkens niet meer dan één num
mer aan hetzelfde lid verstrekt. Als de leestijd verstreken is wordt het boek franco 
teruggezonden, terwijl dan tevens het porto voor de heenreis wordt bijgevoegd.

Beschadigde of verloren geraakte boeken moeten tegen inkoopsprijs worden 
vergoed.

RECTIFICATIE

Op pagina 287 van het decembernummer 
1993 is een verkeerde naam vermeld bij de 
daar geplaatste foto.
Matucana purpereo-alba moet zijn Matu- 
cana haynei. Onze excuses hiervoor. U 
ziet:: "Haastige spoed is zelden goed!"
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Een vereniging als Succulenta ontleent zijn bestaansrecht aan 
een gemeenschappelijke doel van haar leden In dit geval is het 
gemeenschappelijke doel de optimalisering van de succulenten
hobby De vereniging biedt daartoe voor haar leden faciliteiten 
als een tijdschrift, instellingen als bibliotheek en Chchéfonds 
etc Dit soort zaken kunnen misschien ook wel plaatselijk 
geregeld worden maar nooit op zo’n basis, niveau en schaal als 
landelijk Deze activiteiten vormen de belangrijkste bestaans
rechten van onze vereniging. Een andere hoofdtaak van de 
vereniging is de functie als bindmiddel, coördinator en stimula
tor van lokale activiteiten Deze activiteiten vinden dan plaats in 
de afdelingen Deze afdelingen zijn vrij zelfstandig in hun 
beleid, de binding met de vereniging loopt veelal via ons blad 
en de jaarvergaderingen Op deze jaarvergaderingen verschijnen 
gewoonlijk de afdelingsvertegenwoordigers, aangevuld met een 
kleine selectie van de gewone leden
Leden die zelden of nooit aan landelijke activiteiten meedoen, 
kunnen weinig binding met de vereniging voelen De afdeling is 
hun vereniging en zij achten de landelijke vereniging van 
weinig belang.
Slechts zelden wendt het hoofdbestuur zich direct tot de leden 
Alleen al de minimale bestaffing van uw hoofdbestuur maakt 
het onmogelijk. Maar soms is het nodig, zoals bij het uitstippe
len van de toekomstig beleid Het jubileumjaar van onze vereni
ging is een prima gelegenheid voor een persoonlijke benadering 
van alle leden Het hoofdbestuur heeft gemeend dat een enquête 
de beste manier is om uw mening te vernemen De uitgebreide 
vragenlijst geeft uw bestuur bij voldoende respons een inzicht 
van wat er binnen Succulenta leeft De vragen spreken voor zich 
maar toch wil ik twee vragen wat nader toelichten De eerste 
vraag betreft het probleem van die leden die alleen afdelingslid 
zijn en geen contributie aan de landelijke vereniging bijdragen 
We weten allen dat deze ‘illegale’ leden er zijn, mogelijk kent u 
er een of meerdere. Speciaal aan die leden vraagt het bestuur of 
dit eigenlijk wel kan. Men maakt toch ook gebruik van de 
diensten van de vereniging.
Aansluitend op deze vraag blijft het probleem van de verspreid 
wonende leden In tegenstelling met de ‘illegale leden’ maken 
zij geen optimaal gebruik van de faciliteiten van de vereniging 
Uw bestuur zal uiteraard zich richten naar de uitslag van deze 
enquête. En op een variant van de slogan in dit verkiezingsjaar 
geldt hier: Niet invullen is ook invullen.

Ben Groen



EEN PARK IN DE VERENIGDE STATEN:
JOSHUA TREE NATIONAL MONUMENT

Wim Alsemgeest

In de staat Californië, daar waar twee 
natuurgebieden elkaar ontmoeten, twee 
verschillende grote ecosystemen, bepaalt 
door de natuurlijke vegetatie ligt het 
Joshua Tree National Monument, genoemd 
naar Yucca brevifolia.
Het Noordelijke gedeelte ligt in de Mojave 
Desert (woestijn), dat hoger namelijk tot 
1600 meter en daardoor koeler en natter is 
dan het zuidelijke gedeelte, dat in de 
Colorado Desert ligt. Deze Colorado 
woestijn is een uitloper van de zeer grote 
Sonoran Desert, die doorloopt tot diep in 
Mexico en Baja California.
De Sonoran Desert wordt beheerst door de 
Creosote Bush, Larrea divaricata, een niet 
succulente struik. De Noordelijke Mojave 
desert wordt door de Joshua tree, Yucca 
brevifolia beheerst
Ook groeien in het park, dat 335.000 
hectare groot is, nog enkele andere 
Yucca’s, waarbij de Mojave Yucca, Yucca 
schidigera opvalt door de krullende draden 
aan de bladeren, waar de Indianen touw en 
kleding van maakten. Ook aten zij de 
groene vruchten.
Natuurlijk leven er ook veel dieren in het 
park, de meesten houden zich echter steeds 
verborgen, behalve de hagedissen, deze 
beestjes zie je voortdurend tussen de 
vegetatie wegschieten.
Ook komt er nog een derde ecosysteem in 
het park voor, bestaande uit vijf kleine 
palmoases te midden van de woeste en 
droge omgeving. Deze palmoases hebben 
hun bestaan te danken aan soms zelfs 
geheel onder het oppervlak verdwenen 
riviertjes.
In het nu drooggevallen Pinto Basin, dat in 
het midden van het park, ligt stroomde

vroeger een rivier. Indianen trokken door 
het gebied, later aan het eind van de 18e 
eeuw is er gezocht naar goud. Nu zoeken 
mensen uit wereldsteden als Los Angeles 
na 4 uur autorijden rust en schone lucht. 
Wij hebben het park in het najaar van 1982 
bezocht. Het was toen vrij koel weer In 
het voorjaar van 1988 was het zelfs koud 
en regenachtig. En in het voorjaar van 
1989 heerste er een hittegolf met een wind 
blazend als een föhn. Het is de moeite 
waard werkelijk ieder weggetje in het park 
af te rijden en niets over te slaan. Een dag 
is dan ook te kort om alles te zien. In het 
park kan echter gekampeerd worden en in 
de steden om het park zijn volop overnach
ting mogelijkheden Palm Springs is een

De Mojave yucca, Yucca schidigera met Opuntia basilaris 
in een bijzondere omgeving Foto's van de schrijver
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zeer prettige maar wel toeristische plaats 
om van hieruit dit park en b v. ook het 
Anza Borego park te bezoeken. 
Indrukwekkend zijn de gebieden met de 
reuze zwerfkeien, waarvan sommige het 
uiterlijk van grote beesten hebben, andere 
lijken dermate op een hoop gegooid alsof 
er een reus aan het knikkeren is geweest. 
Er is zelfs één reuze zwerfkei gespleten. 
Tussen al dit fraais groeien onze cactussen. 
We zagen, alsof het een tentoonstelling 
betrof, een prachtige vuurrood bedoornde 
schijfopuntia, Opuntia polyacantha v. 
rufispina vanuit een barst in een rots in een 
omgeving vol met rond uitgesleten stenen 
staan pronken In de onmiddellijke omge
ving stonden ook vele groepen van Opun
tia basilaris met hun bijna blauw gekleurde 
schrijven waarvan sommige de vorm van 
een hart hebben. In het voorjaar staan al 
deze planten in volle bloei. In het noorde
lijke gedeelte van het park vonden wij 
grote groepen van Echinocereus triglochi
diatus. De planten in het park zouden tot 
de var mojavensis behoren. Zij gingen in 
het voorjaar van 1989 geheel schuil onder 
een schitterend rood bloementapijt. Deze 
soort heeft een enorm verspreidingsgebied 
van Californië tot Texas en naar het zuiden 
toe tot diep in Mexico. Hierdoor is deze 
plant sterk variabel. Door de typische rode

bloemen is de soort echter steeds goed te 
herkennen
Verbazingwekkend is de “Cholla Cactus
garden”. In een betrekkelijk klein gebied in 
het lagere gedeelte van het park, precies 
daar, waar de twee deserts elkaar ontmoe
ten, groeit Opuntia bigelovii zeer sterk 
geconcentreerd. In deze “teddybeercactus” 
vind men vaak vogelnestjes tussen het 
uiterst gevaarlijke doornenkleed. Wanneer 
men aan de voet van de plant een berg 
halfvergane plantedelen ziet liggen, bete
kent dit dat zich hier het nest van een 
woestijnrat bevind. Dit is zo zéér be
schermd tegen vraat van de steenarend en 
de coyote, een wolfachtige, die wij ver
schillende malen zelfs de snelweg zagen 
oversteken.
De woestijnrat komt uit veiligheidsoverwe
gingen overigens pas ’s avonds te voor
schijn en klimt dan met ongelofelijk veel 
gemak over het doornenkleed. Zoals 
bekend bezitten de doorns met het blote 
oog niet zichtbare weerhaken verborgen 
onder een flinterdun huisje. Bij aanraking 
kan soms alleen de chirurg nog uitkomst 
bieden.
Een soort die veel op Opuntia bigelovii 
lijkt maar afwijkt door de zilverwitte 
bedoorning is de “silvercholla”, Opuntia 
echinocarpa die zich in mei met de geel
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groene bloemen tooide. Wij vonden van 
deze soort tussen het struikgewas een zeer 
jong exemplaar, de dia die wij gemaakt 
hebben is rijp voor een kerstkaart zo sterk 
schitterde de bedoorning.
Ook groeien in het park verschillende 
vormen van Echinocereus engelmannii. 
Deze planten stonden allen in mei met 
grote paarse bloemen te bloeien. Opvallend 
van deze soort is de sterk variabele kleur 
van de bedoorning. Sommige met zeer 
fraaie zwarte middendooms.
Van de “Pencil Cholla”, Opuntia ramosis
sima, vindt men vooral in het vlakke 
gedeelte van het park grote solitaire plan
ten tot wel 1,2 meter hoog. De plant die uit 
honderden fijne takjes van 5 tot 10 cm lang 
en met dikker dan 7 mm bestaat, is vooral 
bij op- en ondergaande zon een opvallende 
vlammende verschijning.
Van Coryphantha vivipara var. alversonii 
vonden wij standplaatsen in beide deserts. 
In april stonden de planten in knop. Omdat 
wij na vier weken weer in de buurt van het 
park zouden komen, waren wij nieuwsgie
rig of de planten dan zouden bloeien. De 
bloemen waren echter nog maar nauwelijks 
open. In cultuur is deze soort uiterst zeld
zaam

Coryphantha vivipara var alversonii

In het zuiden van het park groeit ook 
Ferocactus acanthodes op de berghellin
gen. Zo schitterend roodbedoornd als hier 
hebben wij ze nergens anders meer gezien

Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort.

Cholla cactus, Opuntia bigelo
vii
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NIET GENOEG...
Gerard de Lange
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Een hobby doe je nooit voor jezelf

alleen.

Een vakantietrip, zoals ik onlangs door 
Canada en de Verenigde Staten heb ge
maakt, is natuurlijk in toeristisch opzicht 
een enorme topper. Enorme hoge bergen in 
de Rocky Mountains, sneeuw- en ijsvelden, 
bossen, het is allemaal even groots en 
overweldigend. Ook de schitterende parken 
met watervallen, hangbruggen en rivier- 
dammen maken een diepe indruk op zo’n 
eenvoudige huis-tuin-en-keuken-toerist als 
ondergetekende
Tijdens ons verblijf in Duncan, een stad op 
het Vancouvereiland, ben ik met mijn 
broer die daar woont, op bezoek geweest 
bij een cactusvriend, die daar in de buurt 
een verzameling heeft. Het was echter 
bijzonder moeilijk met deze zeer bejaarde 
heer van gedachten te wisselen om de 
simpele reden dat hij totaal niets hoorde, 
bijna geen woord sprak en ook zijn ge
zichtsvermogen was nou niet bepaald 
je-dàt.
Zijn verzameling was er een van het 
doorsnee-type, echter wel met veel zeer 
oude planten, die in leeftijd wedijverden 
met hun eigenaar
De kas èn de planten zagen er vrij ver
zorgd uit, waaruit bleek dat hun verzor
ging, ondanks de handicaps van hun 
baasje, niets te wensen overliet. 
Niets aan de hand dus. Of toch.... ? 
Nou en óf. Moeizaam, zeer moeizaam, 
door middel van gebaren, briefjes en met 
behulp van mijn broer werd mij duidelijk, 
dat de oude heer in zeven jaar geen cactus
liefhebber op bezoek had gehad, dat er

geen afdeling in de buurt was, dus ook 
geen ruilbeurzen, tentoonstellingen en 
dergelijke. Laat staan maandelijkse bijeen
komsten. Totaal niets van dat alles. Wel 
was hij geabonneerd op een tijdschrift, 
maar hoofdschuddend bracht hij tenslotte 
uit: ‘That’s NOT enough’. En gelijk had 
hij. Het is niet genoeg. De vreugde die de 
oude man van zijn hobby ondervond werd 
namelijk bijna teniet gedaan door het feit 
dat hij dat plezier met niemand, maar dan 
ook met niemand kon delen. Familie had 
hij niet, maar ook verder was er in de 
wijde omgeving voor zijn doen en laten 
geen enkele interesse.
Nou ja, daar sta je dan Ik kon de man 
natuurlijk niet beloven binnenkort weer 
eens aan te wippen om zijn schitterende 
mammillaria’s te bekijken, maar een beetje 
sentimenteel word je er wel van. En ik 
dacht dan ook onmiddellijk: Dat ga ik die 
verwende Succulentaleden toch eens 
lekker onder de neus wrijven. In ons 
betrekkelijk kleine land zijn mogelijkheden 
bij de vleet om kontakten te maken èn te 
onderhouden.
Ruilbeurzen, kwekerijen, verenigings- en 
afdelingsavonden, open dagen, tentoonstel
lingen en.... afdelingsleden in de buurt. 
Hier hoef je niet een halve dag met de 
veerboot te reizen om een Succulenta-lid te 
bezoeken. Hier hoefje óók niet moederziel 
alleen zeven jaar lang aan te klunzen met 
je plantenhobby. Want een verzameling 
verzorgen is en blijft mooi, maar alleen.... ! 
De oude man had volgens mij groot gelijk 
met zijn uiteindelijke conclusie: ‘Het is 
NIET genoeg'.

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure.



PEDIOCACTUS BRADYI,
EEN REVISIE 2

Fritz Hochstätter

Pediocactus bradyi var.winkleri
Deze pediocactus werd in het begin van de 
jaren zestig door Agnes Winkler en haar 
zoon gevonden tijdens een kampeertocht. 
Eerst werd aangenomen dat het exemplaren 
van Pediocactus bradyi waren. Bijna 
twintig jaar later volgde de beschrijving 
door Heil, die onderkende dat het hier een 
nieuwe soort betrof. Hij vermeldt dat een 
nauwe verwantschap met P. bradyi en P. 
knowltonii aanwezig is, met als belangrijk
ste verschillen het aantal doorns, de bloem

kleur en de zaden Vanwege de zeldzaam
heid, toen al, werd een exacte groeiplaats 
niet aangegeven.
Dit zeldzame miniatuurplantje heeft een 
klein groeigebied in het zuidoostelijke deel 
van Utah. De diep in de zanderig stenige 
met mosselresten vermengde grond ver
scholen planten vormen met hun witte 
areolen en korte witte randdoorns en de 
aan de schedel zittende donkere vruchten 
een indrukwekkend contrast met het eento
nige woestijnlandschap. Onder de grond zit

Pediocactus bradyi var. winkleri (Heil)Hochstatter comb. et stat. nov.
Basioniem: Pediocactus winkleri Heil, CSJ(US)51:28, 1979

Lichaam enkelvoudig, soms groepenvormend, groen tot grijsgroen, bolvormig tot 
ovaal, 3,5-7 cm hoog, 2,5-5 cm doorsnee, tijdens de groei 4-5 cm boven de grond 
uitstekend. Knobbels cilindrisch, 4-6,5 mm lang, 5-7 mm breed Areolen elliptisch, 
wit, sterk van wol voorzien, 1,4-2,8 mm lang, 1 mm breed Middendoorns geen; 
randdoorns 8-16, wit tot grijs, spits toelopend, 1,5-4,5 mm lang, 0,7 mm dik, ge
spreid staand
Bloemen onregelmatig rond de schedel verschijnend, 1-8, zalmkleurig, licht- tot 
donkerroze, crèmekleurig tot groenig, 1,8-2,2 cm lang, 1,6-3 cm breed, buitenste 
bloembladen zalmkleurig, licht- tot donkerroze, crèmekleurig met roodachtig bruine 
middenstreep, 1-1,5 cm lang, 4-6 mm breed; binnenste bloembladen zalmkleurig, 
licht- tot donkerroze, crèmekleurig tot groenachtig, 1-1,4 cm lang, 3-5 mm breed 
Stempellobben 4-6, groen, geel Meeldraden geel De knoppen zijn kort voor het 
opengaan bolvormig, net als bij de noordwestelijke populaties van P. simpsonii.
Vrucht groen tot donkergroen, bij rijpheid licht tot donkerroodbruin wordend, 0,7-1 
cm lang, 0,8-1,2 cm breed, glad, bovenkant licht afgevlakt, aan de basis spits toelo
pend, deksel gewelfd, zich openend langs een verticale spleet of onregelmatig of 
indrogend
Zaden zwart, knobbelig, knobbels onregelmatig met hoekjes, 2,8-3 mm lang, 1,6-2,2 
mm breed
Bloeitijd eind apnl en mei, rijpingstijd 4-5 weken, ongeveer 6 zaden per vrucht 
Voorkomen: in het zuidoosten van Utah, op vlak terrein of op enigszins afgevlakte 
heuvels in met mosselresten vermengd substraat op 1400-1650 m hoogte.
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S.E.M.-opnamen van het zaad van Pediocactus 
bradyi var. winkleri

56

een meermalen vertakte penwortel. Ook 
deze planten hebben de eigenschap dat ze 
zich in bepaalde perioden van het jaar door 
te verschrompelen in de grond terugtrek
ken
De populaties zijn klein Ze bevatten 
weinig volwassen exemplaren, die uniform 
van uiterlijk zijn. Bij uitzondering vindt 
men planten in een groepje De planten 
zijn zeer bedreigd.
De begeleidende begroeiing bestaat uit 
enkele woestijnstruiken, woestijngras,

Sclerocactus wrightiae, Echinocereus 
triglochidiatus var melanacanthus en 
Opuntia polyacantha var. polyacantha. 
Duidelijke verschillen in habitus, bloem en 
zaad ten opzichte van P. bradyi var bradyi 
zijn herkenbaar. Verder is een opvallend 
kenmerk de extreme wolvorming op de 
areolen, die bij de andere variëteiten niet 
aanwezig is.
De door mij gevonden populatie draagt 
mijn veldnummer FH 070.



Pediocactus bradyi var. despainii 
Deze cactus werd in 1979 ontdekt door de 
student Kim Despain, die de flora van het 
San Rafael Swell gebied bestudeerde. De 
korte nieuwbeschrijving volgde in 1980 
door Welsh en Goodrich Overeenkomsten 
met P. winklen werden vastgesteld. Als 
verschillen gaven ze onder andere aan dat 
de plant enkelvoudig blijft, in zijn geheel 
groter wordt en grotere bloemen bezit, 
maar een kleinere vrucht. Ook de verwant
schap met P. bradyi werd aangeduid. 
Vanwege het zeer lokale groeigebied 
werden hierover geen precieze data gege
ven
Heil et al. (1981) geven enige nadere 
informatie. De planten groeien meestal op 
zuid- en westhellingen aan de rand van 
jeneverbesbos op ongeveer 1800 m hoogte

in de Navajowoestijn. Vrijwel altijd ziet 
men onvertakte planten. De planten schij
nen gevoelig te zijn voor aanvallen door 
insektenlarven P. despainii is blijkbaar de 
grootste en noordelijkste soort uit de 
riviergroep. De weinige planten worden 
bedreigd door terreinvoertuigen, veeteelt 
en insektenlarven.
Het voorkomen van deze soort is beperkt 
tot het zuidoostehjke deel van Utah. Kleine 
kolonies van enkelvoudige planten, bij 
uitzondering ook een kleine groep, kan 
men ver van elkaar vinden op vlakke of 
licht hellende kalksteenheuvels of aan de 
rand ervan en in hooglandwoestijnen 
gedomineerd door lage struiken, groeiend 
tussen grammagras (Bouteloua gracilis). 
Jonge planten kon ik niet ontdekken 
Überhaupt is het vinden van deze planten,

Pediocactus bradyi var. despainii (Welsh & Goodrich) Hochstiitter comb. et 
stat. nov.
Basioniem: Pediocactus despainii Welsh & Goodrich, Great Basin Naturalist 
40(l):78-88 (1980)

Lichaam enkelvoudig of groepenvormend, groen, bolvormig tot ovaal, 3-9 cm hoog, 
2-5 cm breed, in de groeiperiode 4-5 cm boven de grond uitstekend Knobbels 
cilindrisch, 0,5-1,2 cm lang en breed Areolen elliptisch, wit tot grijs, 1,6-3 mm lang, 
0,7-1,6 mm breed Middendoorns geen, randdoorns 8-14, wit tot grijs, 2-6 mm lang, 
aan de basis 0,7 mm breed, spits toelopend, gespreid
Bloemen onregelmatig rond de schedel verschijnend, ongeveer 1-4, geel, abrikoos- 
kleurig, licht- tot donkerroze, 1,5-2,6 cm lang, 1,8-3 cm breed; buitenste bloembla
den geel, abnkooskleung, licht- tot donkerroze, lancetvormig, 1-1,6 cm lang, 0,4-0,6 
cm breed, met roze tot roodbruine middenstreep; binnenste bloembladen geel, abri
kooskleurig, licht- tot donkerroze, 0,8-1,2 cm lang, 0,6 cm breed Stempellobben 4, 
geel of groen. Helmdraden en -knoppen geel.
Vrucht groen, bij rijpheid roodachtig tot bruin, 1 cm lang en breed, glad, aan de 
bovenzijde enigszins afgevlakt, aan de basis spits toelopend, deksel gewelfd, zich 
openend met een verticale spleet of onregelmatig of indrogend.
Zaad zwart, knobbelig, knobbels onregelmatig, met hoekjes, 3-3,5 mm lang, 2,5 mm 
breed.
Bloeitijd eind april en mei, rijpingstijd van de zaden 4-5 weken, ongeveer 6 zaden 
per vrucht.
Voorkomen: in het zuidoosten van Utah, in vlak terrein, op licht glooiende kalk
steenheuvels of aan de rand ervan op hoogten van 1600 tot 1800 m.
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Groeiplaats van Pediocactus 
bradyi var despainii in Emery 
Co, Utah

zelfs al kent men de exacte vindplaats, 
uiterst moeizaam. Dikwijls moet men 
rondkruipen om ze te vinden. De bloem- 
kleuren zijn net zo bont als bij P. bradyi 
var winkleri. De knoppen zijn kort voor 
het opengaan bolvormig in tegenstelling tot 
die bij P. bradyi var bradyi, zoals dit ook 
het geval is bij P. bradyi var. winkleri en 
de populaties in het noordwesten. 
Door weersinvloeden kan de bloeitijd 
verschuiven. Eenmaal is het me gelukt 
tijdens de bloei op de groeiplaats te zijn. In 
tegenstelling tot het normale eentonige 
woestijnlandschap ontrolt zich dan een 
fantastische, veelkleurige bloemenpracht. 
Andere cactussen in de omgeving zijn

Sclerocactus parviflorus, Echinocereus 
triglochidiatus var melanacanthus en een 
opuntiasoort.
In alle door mij gevonden deelpopulaties 
kon ik groepenvormende exemplaren 
vinden. Ik heb kunnen vaststellen dat deze 
groepsvorming niet door diervraat wordt 
veroorzaakt. De vermelding van Welsh en 
Goodrich over het solitaire karakter van de 
planten is dan ook niet juist.
P. bradyi var despainii is gemakkelijk van 
var. winkleri te onderscheiden. De typische 
wolvorming die bij var winkleri optreedt, 
is hier afwezig. Bij var winkleri bedekt 
deze wol vaak de hele plant. In zijn geheel 
wordt var despainii groter. Verschillen
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Pediocactus bradyi var 
despainii met abrikooskleurige 
bloem Emery Co, Utah Op 
afgevlakte kalksteenheuvels



SEM-opnamen van zaad van Pediocactus bradyi 
var. despainii, Emery Co, Utah

met de var bradyi zijn de geringere, 
dunnere en korter randdoorns en de bloem
kleur.
Het veldnummer FH 0100 behoort bij deze 
populatie

Verzorging en cultuur
Alle taxa van het geslacht Pediocactus zijn 
winterhard. Wortelechte planten kan men 
in een kas nauwelijks behouden. Met enige 
kennis van de groeiplaatsomstandigheden 
zijn enkele soorten buiten te houden als 
men wel bescherming tegen vocht biedt. 
Belangrijk is dat de planten in de droge 
wintermaanden blootgesteld worden aan 
vorst. Op warme zomerdagen kan men de 
planten met water sproeien of gieten. 
De kweek uit zaad is bij alle soorten van 
dit geslacht goed mogelijk. Wel is het

kiemingspercentage niet zo hoog als bij 
Echinocereus of andere cactussen. Proble
men met het zaaien heb ik verder niet In 
de literatuur worden vele methoden be
schreven om deze zaden tot kieming te 
krijgen. Het enige wat ik doe is het met 
een naald verwijderen van de harde schaal 
op de neusvormige punt van de micropyle. 
Verder hanteer ik de normale zaaiomstan- 
digheden.
Om relatief snel bloeibare planten te 
krijgen kan men op Pereskiopsis enten. Als 
de planten na enkele maanden ongeveer 2 
cm groot zijn kan men ze overenten. Voor 
kascultuur is E. jusbertii aan te bevelen, 
voor buitencultuur zijn winterharde echino- 
cereussen of opuntia’s geschikt. Ik heb 
kunnen constateren dat P. bradyi en zijn 
variëteiten in de eerste groeitijd bolvormig
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* Pediocactus bradyi var. bradyi

• Pediocactus bradyi var. winkleri

■ Pediocactus bradyi var. despainii
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blijven, terwijl P. simpsonii en Sclerocac
tus parviflorus lang en dun zijn.
De in de kas gehouden planten zijn in het 
algemeen eerder bloeibaar, maar verliezen 
wel hun natuurlijk uiterlijk. Buiten gehou
den geënte planten zijn nauwelijks van 
standplaatsplanten te onderscheiden. Na 
enkele jaren is de entstam opgebruikt en 
vervolgt de plant zijn leven op eigen 
wortel

Voor informatie kunt u mij altijd benade
ren Tips zijn ook zeer welkom.

Voor de omvangrijke informatieve hulp en 
kritische discussies dank ik zeer hartelijk 
de experts Beaston, Busek, Haidfeldt, 
Hetzschel, Haslinger, Künzler, Menzel en 
Mühl. De heer Frank bedank ik voor de 
REM-opnamen en de heer Bercht voor de 
vertaling.

Postfach 510. 6800 Mannheim. Duitsland
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Lezers vragen...

Van Carla Wolters ontving ik een Gymno
calycium, met in de schedel een bruin
grijze aantasting, zoals op de foto, die ik 
van deze plant maakte en die bij dit stukje 
staat afgebeeld, duidelijk te zien is.
De toegezonden plant werd vergezeld van 
een overdrukje van een artikel uit een 
engels tijdschrift, geschreven door Roy 
Mottram, waaruit zou blijken, dat een 
dergelijke aantasting het gevolg zou kun
nen zijn van een gebrek aan het sporenele
ment bonum.
Dergelijke aantastingen had ik vaker 
gezien, vooral bij Gymnocalyciums, 
Acanthocalyciums en Chilenen. zonder de 
oorzaak te kunnen achterhalen.

Ton Pullen.

Omdat dit een rubriek voor en door lezers 
is leg ik dit probleem maar eens voor aan 
de lezers van Succulenta. Wie kan met 
zekerheid de oorzaak van een dergelijke 
aantasting geven en wat kan men doen om 
zo’n aantasting te voorkomen?
Kan het zijn, dat borium-gebrek (of gebrek 
aan een ander spore-element) de oorzaak 
is? Hoe komt het, dat vooral de genoemde 
soorten aangetast worden?
En veel algemener, wie schrijft eens een 
voor leken en liefhebbers begrijpelijk 
verhaal over sporenelementen?

Rinkslag 19.7711 MX Nieuwleusen

Gymnocalycium met droogrot
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Sempervivum tectorum L.
Dit fraaie, winterharde, uit de Alpen afkomstige vetplantje, is onder den naam 

„huislook” of „dakenloof’ algemeen bekend Deze naam zegt ons al reeds direct, 
waar men hier te lande dit plantje kan aantreffen, n.1. op de daken der woningen, 
waar de landlieden het met voorliefde kweeken Reeds de oude Germanen kenden 
het huislook en noemden het „Donnerbart”, omdat de rozeroode bloempjes hen 
herinnerden aan den baard van den Dondergod Donar Toen de heidensche gods
dienst reeds lang vaarwel was gezegd, bleef nog altijd den naam „Donderbaard 
bestaan, doch meende men dat bloeiende huislookplanten het huis waarop zij 
groeiden,tegen het inslaan van den bliksem beveiligden Karei de Groote vaardigde 
daarom een bevel uit, dat iedere boer huislook op het dak van zijn woning moest 
hebben. En nog heden tendage gaat er bij den plattelandsbewoner een eigenaardige 
bekoring uit van den „donderbaard of het „donderblad zooals het huislook ook 
wel genoemd wordt

Meer wordt echter thans het huislook op daken geplant teneinde het blad als een 
zuiverend middel te gebruiken, vooral tegen scheurbuik of ziekte van het tandvlee
sch Ook worden de gekneusde bladeren op wonden van mensch en dier gelegd, 
daar de sappen verkoelend en tevens zuiverend werken op de gekwetste lichaams
deelen [Vandaar ook het Hoogduitsche „Beestlanch”].

Niet alleen echter de gewone buitenman, ook de Vetplantenverzamelaar ziet het 
huislook gaarne en rekent het bij zijn hevelmgsplanten Zoowel in een bloempot als 
langs een randje of op een rotspartijtje staat het hef tusschen winterharde vetplanten 
in Wanneer men slechts een klein rosetje van de brumgepunte bladeren plant, krijgt 
men spoedig een flinke klomp rosetjes, daar zich tusschen de bladeren okselknop- 
pen ontwikkelen, die tot een stengeltje uitgroeien, aan welks einde dan weer een 
nieuw rosetje ontstaat.

Wanneer zich in de dikke schubvormige bladeren genoeg reservevoedsel heeft 
opgehoopt, ontstaat uit het hart der plant een dikke bloemstengel, waaraan zich de 
vrij groote bleekrose bloemen bevinden De moederplant zelf moet deze bloei, 
evenals de Agaves echter met den dood bekoopen.

G. D. D.
Succulenta nummer 2, 16 juli 1919
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EEN TERUGBLIK
Ben Groen

In een jubileumjaar past een terug

blik over onze succulentenhobby in 

vroegere tijden.

De vraag doemt dan op, tot hoever 

moet worden teruggegaan.

Vóór 1560 werden in Europese tuinen 
weinig niet-Europese planten gekweekt. De 
eerste uitheemse flora-elementen kwamen 
uit het nabije oosten; 1560 tot 1620 is 
vooral de oriëntaalse periode. Vanaf de 
vroege zeventiende eeuw en later gaat de 
introductie van nieuwe planten gelijk op 
met de overzeese expansie van de Britten, 
Hollanders en Fransen.
De periode 1620 tot 1680 was gekenmerkt 
door de introductie van kruidachtige 
planten uit oostelijk Noord-Amerika, 
gevolgd door ongeveer 1680 tot 1772, 
waarbij Kaapse en houtige Noord-Ameri
kaanse introducties op de voorgrond 
kwamen. De terugkeer van Cook en Sir 
Joseph Banks uit Australië introduceerde 
een Australische periode van ongeveer 
1772 tot 1820.
Maar in de loop van de 20ste eeuw werd 
de kasconstructie verbeterd en subtropische 
gewassen uit Midden- en Zuidamerika en

Oost-Indië kwamen beschikbaar. De 
interesse in Zuidafrikaanse en Australische 
planten taande in deze periode. De botanici 
trokken steeds verder het binnenland in en 
ontdekten op allerlei plekken nieuwe 
soorten en zelfs geslachten. Dit proces gaat 
tot op de huidige dag door. De ontdekking 
van nieuwe soorten geeft wel een grote 
stimulans om deze nieuwigheden te kwe
ken. De ontdekking van nieuwe uebelman- 
nia’s of discocactussen heeft wel deze 
geslachten populair gemaakt, maar niet 
geresulteerd in een hausse op Braziliaanse 
cactussen. De nu waarneembare golfbewe
ging is dus gebaseerd op mode, huisinrich
ting en soms stimulering door nieuwe 
publikaties.
Veel publiceren over een bepaald genus 
bevordert aanwijsbaar de kweek van het 
betreffende geslacht. Zo zijn er over 
lithops liefst 4 monografieën verschenen en 
het geslacht is populair als nooit tevoren. 
Van conophytum is recent de eerste mono
grafie verschenen en het zal interessant zijn 
om het verloop van de publikaties en de 
kweek van deze planten te volgen. 
In chronologische volgorde komt het 
volgende beeld naar voren.
Vóór 1850 kweekten met een enkele 
uitzondering van de bevolking alleen de 
adel en rijken met serres succulenten De 
gewone bevolking had noch de tijd noch 
de gelegenheid om zich met de kweek van 
kamerplanten bezig te houden Behalve 
genoemde bevolkingsgroep kweekten ook 
botanische tuinen planten. Onze kennis van 
wat er gekweekt werd, berust dan ook op 
beschrijvingen van tuinen van de sociale 
toplaag en botanische tuinen.
Onder deze beschrijvingen zitten buitenge
wone interessante exemplaren. Een goed
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voorbeeld is de plattelandsdokter Duval, 
die in 1809 een beschrijving gaf van de 
succulente planten van de hortus van zijn 
woonplaats Aleçon in Normandië, Frank
rijk. De Kaapse periode in deze botanische 
tuin is duidelijk niet afgelopen, van de 272 
in het werk van Duval stammen er niet 
minder dan 150 uit Zuid-Afnka. De bota
nische exploratie van Centraal en Zuid- 
Amerika is dan nog nauwelijks begonnen. 
Duval noemt slechts vijf cactussen; Aporo
cactus flagelliformis, Selenicereus grandi
florus, Rhipsalis baccifera, Opuntia humi
fusa en Nopalea cochenillifera. Deze vijf 
cactussen stammen uit de gemakkelijk 
toegankelijke gebieden van Noord en 
centraal Amerika en Westindië.
Dit beeld wordt bevestigd door de intro
ductielijst van de Amsterdamse hortus. 
In de periode 1680-1710 werden uit 
Westindië en enkele kuststreken van 
Brazilië, Peru en Mexico de volgende 
soorten geïmporteerd Epiphyllum phyllan
thus (Panama tot Brits Guyana, Bolivia, 
Brazilië), Mammillaria mammillaris, 
Opuntia curassavica, (beiden Curaçao), O. 
repens (Porto Rica en Maagdeneilanden) 
en Pereskia guamacho (kuststreek 
Venezuela).
Liefst 34 mesem’s werden in de Amster
damse hortus geïntroduceerd, waaronder 
drie soorten van drosanthemum en acht 
lampranthussoorten. Het binnenland van 
Zuid-Afnka is blijkbaar wel betreden, want 
geïntroduceerde soorten als Pleiospilos 
bolusii en Machairophyllum albidum 
groeien niet langs de kust Ook 15 
aloësoorten, één astrolobasoort, vier gaste
na’s en negen haworthia’s werden als 
nouveautés ingevoerd Onder de overige 
Zuidafrikaanse planten drie stapelia’s en 
vier euphorbia’s.
Ook uit de Canarische eilanden kwamen 
nieuwe soorten in de vorm van Euphorbia 
balsamifera, E. canariensis en E. offici

narum van nabijgelegen Marokkaanse kust. 
De Flore des Serres (1850) noemt Seleni
cereus grandiflorus, Cereus tweediei, 
Echinocactus exculptus, E. hybocentrus, 
Echinocactus pectinifera, E. visnaga en 
Echinopsis campylacantha. De invloed van 
de Oostindische planten komt naar voren 
met Ceropegia cuminghami en Zuidafrika 
met Stapelia cactiformis en Ceropegia 
stapeliaeformis. Orchideeën worden in de 
Flore veel meer genoemd en blijkbaar als 
interessanter beschouwd.
De personen die zich daadwerkelijk met de 
studie van succulenten bezig hielden, 
waren vaak beroepsbotanici Belangrijke 
uitzondering was prins Salm-Reifferscheid- 
Dyck (1773-1861) die niet door geldgebrek 
geremd zich volledig aan de succulenten 
heeft kunnen wijden. De succulentenspe- 
cialist Jacquin (1727-1817) heeft zich door 
handig manoeuvreren later als baron tot de 
edelen mogen rekenen.
Haworth (1767-1833), Pfeiffer (1805- 
1877), Otto (1767-1851), Engelmann 
(1809-1884) zijn slechts enkele uit de 
lange rij (amateur)botanici, die zeer veel 
aan het succulentenonderzoek bijgedragen 
hebben. Vaak waren ze verbonden aan een 
botanische tuin, of hadden bijvoorbeeld als 
medicus lucratieve (bij)verdiensten De 
overigen moesten op een andere manier in 
hun onderhoud voorzien, dit liep niet altijd 
goed af. Als voorbeeld van hoe slecht het 
kon gaan, noem ik hier Ecklon (1795- 
1868) en Zeyher (1799-1858). Zij verza
melden planten in de Zuidafrikaanse 
wildernis om later in Europa te verkopen. 
Hun collecties verbrandden echter in een 
pakhuis of vergingen op zee, zodat zij hun 
laatste jaren zeer kommervol in Kaapstad 
moesten doorbrengen.
In de twintiger jaren van deze eeuw 
kweekte men tamelijk veel epiphyllum 
(Succulenta, 1924) Monstrueuze vormen 
stonden toen volop in de belangstelling
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Zoals te verwachten was, werden ertoen 
veel importen opgekweekt. De problemen 
verschilden niet zoveel, zo klaagt Ploem in 
dat jaar over aantasting van zijn kiem- 
planten door larven van de scariavlieg. En 
ook het zaaien van parodia was toen net zo 
moeilijk als nu. Vergaderd werd er niet 
zoveel in die dagen, op tweede kerstdag 
hield de vereniging haar eerste officiële 
vergadering in vijfjaar. Gezien de datum 
blijkbaar een feestelijke gebeurtenis.
De Verkade-albums van cactussen (1931) 
en vetplanten (1932) geven een goede 
indruk van de toen veel gekweekte succu
lenten.
Het nut van het gebruik van Latijnse 
namen is bij het doornemen van deze 
albums wel erg duidelijk. Bij iedere plant 
is een veelal zeer geknutselde Nederlandse 
naam verzonnen. Gelukkig is bij beide 
albums ook de Latijnse benaming in het 
register opgenomen. Enkele nu gewone 
geslachten waren toen nog onbeschreven 
zoals Acantocalycium, Armatocereus, 
Haageocereus
Maar recent weer sterk in de belangstelling 
staande geslachten als Arrojadoa en Disco- 
cactus waren toen al bekend en werden in 
de Verkade-albums genoemd. Aan mon
strueuze vormen werd toen nog ruime 
aandacht besteed
Er was naar verhouding tamelijk veel 
plaats ingeruimd voor opuntia en pereskia, 
zeldzaamheden als ariocarpus, strombocac- 
tus, pelecyphora en andere zeldzaamheden. 
Het is vandaag grappig te lezen dat nu 
doodgewone soorten als Notocactus scopa 
toen als zeer gezocht bekend stonden. Bij 
de vetplanten vinden we veel aloë, cras- 
sula, gastena, haworthia. Ook aan cono- 
phytum en lithops werd relatief veel aan
dacht besteed Caudex-soorten ontbreken 
bijna volledig.
De periode na de tweede wereldoorlog 
kennen veel van onze lezers nog van nabij

en het lijkt niet nodig om hier veel aan
dacht aan te besteden.
Verschilden onze collega-hobbyïsten van 
voor de tweede wereldoorlog nu veel van 
de hedendaagse liefhebbers? Ik denk het 
niet, zij interesseerden zich voor succulen
ten, al verschilde het assortiment wat. 
Verschillen bestonden er wel ten aanzien 
van de beschikbare kennis. Toen beschikte 
men bijna alleen over kennis van de met 
het blote oog zichtbare details. Rasterelek
tronenmicroscopen waren nog niet in 
gebruik voor studie van weefsels en zaad, 
ecologische kennis, de erfelijkheidsweten
schappen en biochemie stonden op een 
veel lager niveau dan nu Importen waren 
toen heel gewoon, men had noch van 
uitsterven, noch van CITES veel gehoord. 
Toch hadden onze voorgangers heel veel 
kennis van de planten. Ik ben er vrij zeker 
van dat een vroegere hobbyïst gemiddeld 
zijn planten meer bij naam kende dan een 
moderne liefhebber. De reden is eenvou
dig, er waren minder soorten en er was 
veel minder tijdbesteding in de vorm van 
televisie, reizen, telefoneren, autogebruik 
en dergelijke. En omdat de tijd wat minder 
hectisch was dan nu, kon men meer tijd 
aan de planten besteden.
Dit hedendaags tijdsbeeld overziende, denk 
ik dat wij trots mogen zijn op onze hobby, 
die ondanks zoveel andere mogelijkheden 
van tijdspassering groeit en meer dan ooit 
bloeit.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom
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EEN MAATJE TE GROOT..?
3. ECHINOCACTUS GRUSONII Hildm.

A.B. Pullen

Niet alleen een cactus met bijnamen, 

ook een vereniging werd naar deze 

cactus vernoemd.

blijkbaar zo welgesteld, dat hij zijn 
Obergartner in 1889 naar Mexico stuurde 
om planten te verzamelen. Ook het ge
slacht Grusonia is naar hem vernoemd. 
Van de auteur, H.Hildmann, weten we, dat 
hij als cactuskweker in Duitsland en Frank
rijk werkzaam geweest is.
In 1891 beschreef hij E. grusonii als 
nieuwe soort
E.grusonii is blijkbaar zo’n monument in 
de cactuswereld, dat de naam tot nu toe 
ontkomen is aan alle taxonomische veran-

Arrangement van verschillende cactussen gefotografeerd 
in de collectie van de Gebr De Herdt in Rijckevorsel, 
midden jaren zeventig Behalve de normale E.grusonii is 
hier ook de witbedoomde vorm te zien en, rechtsvoor, een 
kortbedoornde plant.
Foto's van de schrijver

Eén der bekendste cactussen, voor velen 
zelfs het archetype van een cactus, is 
Echinocactus grusonii. Deze soort komt in 
het wild voor in Centraal Mexico. Het is 
zelfs een cactus met bijnamen, en die zijn 
er niet veel
‘Golden Barrel’ wordt hij in angelsaksische 
landen genoemd, ‘Schwiegermuttersessel’ 
of ‘schoonmoedersstoel’ zijn benamingen, 
die wij hier in Europa regelmatig tegenko
men. Het bekende Verkade-album spreekt 
over de Gele-Egelcactus Zijn echte ge
slachtsnaam Echinocactus, al in 1827 
bedacht door een tweetal Duitsers, 
Dr. H. F. Link en F.C. Otto, betekent ‘Egel
cactus’ en de soortsaanduiding grusonii is 
afgeleid van de eigennaam van ene meneer 
Hermann Gruson (1821-1895), ook al een 
Duitser, ‘Geheimrat’ in Magdeburg en
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Echinocactus grusonii. Jardin exotique, Monaco, 4 juli 
1977

deringen, waar wij als liefhebbers allemaal 
zo’n geweldige hekel aan hebben, maar die 
soms noodzakelijk zijn, naar het schijnt.
Vrijwel elke cactusliefhebber bezit wel een 
exemplaar van deze soort Meestal zijn dat 
dan in onze verzamelingen zaailingen of 
halfvolwassen planten. Bloeibare planten 
zien we niet vaak. Dat is natuurlijk het 
gevolg van het feit, dat de planten pas op 
gevorderde leeftijd en bij het bereiken van 
een aanzienlijke grootte bloeibaar worden 
En wie heeft de ruimte voor zo’n gevaarte? 
Ook is het volgens mij zo, dat E. grusonii 
op onze geografische breedte niet of 
slechts bij uitzondering kan bloeien. Er is 
meestal te weinig licht! Niet zo vreselijk 
ver naar het zuiden, in Frankrijk, in Zuid- 
Engeland en op de kanaaleilanden kan deze 
soort wel tot bloei komen.
In grotere cactuscollecties, in botanische 
tuinen bijvoorbeeld, zien we dikwijls grote

planten staan, die echt als blikvanger 
gebruikt worden. In zowel particuliere als 
botanische tuinen in streken met een 
aangenamer klimaat dan het onze, bijvoor
beeld in Zuid-Europa en in Californië, 
worden exemplaren van deze soort, dik
wijls in grote hoeveelheden, buiten in de 
volle grond uitgeplant, waar ze uitstekend 
groeien en ook tot bloei komen.
Hoewel iedere liefhebber deze plant kent, 
volgt hier nog een verkorte beschrijving: 
Planten meestal niet-spruitend (soms wel!), 
gedrukt bolvormig, soms op hoge leeftijd 
kort zuilvormig. De planten kunnen meer 
dan een meter hoog en meer dan 80 cm in 
doorsnede worden. Er zijn ongeveer 30 
ribben. Bij jonge planten zijn de ribben 
nog opgedeeld in knobbels, een verschijn
sel, dat bij het ouder worden verdwijnt. De 
areolen dragen 8-10 randdorens, die tot 3 
cm lang kunnen worden en meestal 4 
middendorens, die een lengte van 5-6 cm 
kunnen bereiken. De dorens zijn goudgeel 
van kleur De oudere dorens kunnen wat 
verbleken of verbruinen.
In de schedel van de plant staan de areolen 
nog zo dicht op elkaar, dat er een witwol
lige bovenzijde ontstaat. De bloemen 
verschijnen in de schedel van de plant en 
zitten deels in de wol verborgen. Zij zijn 
bruinachtig van buiten en geel van binnen, 
enigszins klokvormig, 6 cm lang en 5 cm 
in diameter De uitgebloeide bloemen zien 
we als bruine resten op de planten zitten. 
De vruchten zijn ongeveer 2 cm lang en 
lijken geheel in witte wol verpakt. 
In de cultuur is ook een wit-bedoornde 
vorm in omloop. Deze vorm is als E. 
grusonii var. albispinus beschreven, maar 
dat schijnt een illegitieme naam te zijn. 
Mij is niet bekend of het een cultivar of 
een standplaatsvorm is, maar Janse (1977) 
heeft erop gewezen, dat het om een cul
tuurvorm zou gaan.
Er zijn ook kortbedoornde vormen in onze
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Echinocactus grusonü cristaat 
Gefotografeerd in de collectie 
van Etienne Lanssens, Ruise- 
lede, België.

verzamelingen aanwezig Wageringel 
(1972) heeft zo’n kortbedoornde vorm als 
E.grusonii var. subinermis voorgesteld, 
maar Janse (1977) wijst erop, dat ook deze 
naam ongeldig is. Wel beschrijft hij een 
kortbedoornde vorm onder de cultivarnaam 
‘L.Jvan Veen', naar een gelijknamige 
cactuskweker, in wiens kwekerij de betref
fende plant zou zijn ontstaan. Deze vorm 
zou al op veel jongere leeftijd ribbenvor
ming vertonen en dus het jeugdstadium 
beëindigen. Tenslotte heb ik ook wel eens 
een cristaat gezien.
Men kweekt deze soort het beste op een 
zonnige en warme plaats. Wat betreft de 
grondsoort is hij beslist niet kieskeurig, 
zoals iedereen kan zien, die in Zuid-Europa 
goed om zich heen heeft gekeken In een 
pot dient de grond wel goed te draineren 
en in de zomer moet men de grond matig 
vochtig, beslist niet kletsnat, houden In de 
winter niet gieten. De beste overwinte
ringstemperatuur ligt omstreeks de 8 °C , 
maar ook lagere temperaturen worden wel 
verdragen. Zelfs korte tijd enkele graden 
vorst zullen de plant niet doden, mits deze 
voldoende droog is.

Rinkslag 19,7711 MX Nieuwleusen

Echinocactus grusonii. Grote aanplant in Pinya de Rosa bij 
Sta. Christina, 6 mei 1993.
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LEZERS VRAGEN
Ben Groen

De heer B.S. de Jong uit Hardenberg 
stelde de volgende vragen:
De wetenschappelijke naam van een plant 
bestaat uit twee delen: de geslachtsnaam en 
de soortsnaam.
Bij gekweekte planten nog gevolgd door 
een derde naam, geschreven tussen aanha
lingstekens en met hoofdletter Soms 
echter is een derde naam toegevoegd na: 
f. (=forma), ssp (subspecies) of variëteit 
Of gewoon 3 namen (de derde , soms wel, 
soms niet met hoofdletter.) 
Wat is het verschil?
Antwoord : Botanische soortsnamen 
bestaan inderdaad uit 2 delen 
Onder soortsniveau zijn nog 3 niveau’s 
mogelijk; ondersoort, variëteit en forma. 
Deze 3 komen achter de soortsnaam Zij 
sluiten elkaar niet uit, in extreme gevallen 
krijgen we bijvoorbeeld Rosa canina subsp. 
canina var lutetiana f. lasiostylis.
Omdat het botanische namen zijn alle met 
kleine letter en cursief.
Cultivarnamen worden altijd met een 
hoofdletter geschreven en niet cursief ter 
onderscheid van de botanische namen. Er 
hoort dan ook nog cv. (cultivar) voor of de 
naam komt tussen quootjes bijvoorbeeld 
Taxus baccata ‘Variegata’ of Taxus bac
cata cv. Variegata. Door slordigheid wor
den quootjes of cv wel weggelaten. 
Als de derde naam zonder hoofdletter en 
cursief is geschreven, is het dus een botani
sche naam Als de derde naam zonder 
hoofdletter is en normaal geschreven is, is 
er sprake van slordigheid en is het niet 
duidelijk wat het is.

Een tweede vraag van de heer de Jong 
houdt hier direct verband mee. Af en toe 
komt men een herhaling van de soortsnaam 
tegen als variëteit, bijvoorbeeld Epithe- 
lantha micromeris var. micromeris. Hoe zit 
dat?
Antwoord : Als van een soort een variëteit

wordt beschreven, komt achter de soorts
naam een variëteitsaanduiding. De planten 
die niet tot deze nieuwe variëteit behoren, 
behoren tot de oorspronkelijke soort. 
Omdat het anders niet duidelijk is, worden 
deze dan aangeduid met een herhaling van 
de soortsnaam, dus micromeris var. micro
meris. Als er van Epithelantha een subspe
cies zou zijn beschreven, dan moeten de tot 
de „oude” soort behorende planten aange
duid worden als micromeris ssp. microme
ris. Altijd dus op hetzelfde taxonomische 
niveau.
De achtergrond van een en ander houdt 
verband met de typificatie, het moet altijd 
duidelijk zijn waar het type van de naam 
(herbariumtype) bij behoort. Van de 
nieuwe variëteit moet dus ook een herba
riumtype worden aangewezen.

De heer Hengst uit Waddingsveen schreef 
ons dat zaden van Euphorbia’s direct na 
vorming en uitzaai zó van de plant willen 
kiemen Het heeft dus geen zin om in uw 
zaadlijst Euphorbia op te nemen, omdat het 
zaad altijd te oud is Misschien is het 
zinvol om dit uit te zoeken en te publice
ren.
Antwoord: Euphorbiazaad kiemt direct, 
maar dit wil alleen maar zeggen dat het 
zaad geen kiemrust kent. Dit is iets anders 
dan de levensduur van het zaad. Sommige 
zaden zoals die van de wilg blijven maar 
enkele dagen kiemkrachtig. De meerder
heid van de zaden blijft 1 tot enkele jaren 
goed. Zaden van succulenten behoren in 
het algemeen tot degene, die lang hun 
kiemkracht behouden. Ik heb geen cijfers 
van Euphorbia kunnen vinden, maar 
verwacht mag worden, dat zij minstens 1 
groeiseizoen kiemkrachtig blijven.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom
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EUPHORBIA MILLOTII URSCH ET LÉANDRI
Frans Noltee

Een Euphorbia voor de vensterbank 

en niet persé een op het zuiden.

De bloeiwijzen zijn hangend en worden 
omgeven door bekervormig opgevouwen, 
meestal wijnrode ,maar soms ook lichter 
gekleurde, cyatophyllen
E. millotii is nauw verwant aan E. anka
rensis. Deze is echter niet vertakt en draagt 
op de stam duidelijk sporen van dorens. 
Zoals vele andere Euphorbia’s uit Mada
gascar is ook deze soort geen liefhebber 
van al te veel zon. Verder vraagt de plant 
een vrij hoge wintertemperatuur (minimaal 
15 °C.) Door deze combinatie is het een 
heel geschikte plant voor de huiskamer. De 
plant laat zich door stekken gemakkelijk 
vermeerderen

Rolterdamseweg 88. 3332 AK Zwijndrecht.

Deze soort, die in 1954 werd beschreven is 
slechts bekend uit de omgeving van het 
“Lac Bleu” in Noordoost-Madagascar. De 
vrijwel dorenloze planten vormen dichte, 
vooral aan de basis rijk vertakte struiken 
die tot 50 cm hoog worden. De gladde 
ronde takken zijn in de nieuwgroei groen
achtig rood. Later verkurken ze en nemen 
daardoor een beige kleur aan. De bladeren 
staan in een rozet aan de top van de sten
gels en verschijnen tijdens of na de bloei; 
ze worden in de cultuur zo’n 6 cm lang en 
zijn bij het verschijnen paarsachtig. Later 
worden de bovenkanten min of meer 
groen.

Euphorbia millotii, bloeiende stengeltop
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EN DAN KRIJGT MEN EEN STEKJE
Jan Essers

Hoe vaak gebeurt het niet, dat men een 
prachtige plant ziet.... en stiekum hoopt op 
een stekje!
Men laat dit niet merken....tot de eigenaar 
zegt: Wil je een stekje? Het weerwoord 
luidt dan gegarandeerd: Nee, nee, ga nu 
niet die mooie plant beschadigen! Maakt 
niks hoor, hier heb je er twee, want één is 
géén!
Dit is een conversatie, die overal tussen 
ware liefhebbers wordt gevoerd, waar ook 
ter wereld. Dat is toch fantastisch! Maar er 
zijn ook nog andere mogelijkheden om aan 
een stekje te komen
Zo vroeg ik in maart 1988 een copie aan 
van een bepaald artikel. Op deze copie 
kwamen ook nog enige advertenties voor 
Een van deze advertenties ging over 
tephrocacti!
Dit was de eerste keer dat ik over dit 
(sub)geslacht een advertentie zag en nog 
wel uit Denemarken! Dus een briefje naar 
Finn Larsen, dat was de adverteerder en 
een samenwerking was geboren. Over en 
weer stekken verstuurd en gegevens uitge

wisseld, waarmee we nog steeds doende 
zijn Zo gaat dat.
Een van zijn planten kon hij absoluut niet 
thuis brengen en daarom stuurde hij mij 
een stek met nummer N.K.S. 129 Tephro
cactus spec. donkelaarii.
Donkelaar is een Nederlander en dus zou 
het voor mij een koud kunstje moeten zijn 
om eventjes aan de juiste naam te komen! 
Zo gezegd, zo gedaan.
Vaak gebeurt het namelijk, dat men een 
plant of stekje bemachtigt zonder naam. 
Vermeld wordt dan bijvoorbeeld spec. van 
Pieters. Deze naamsaanduiding gaat dan 
soms een eigen leven leiden als spec. 
pieters of soms zelfs als spec. pietersii!! 
Dit even terzijde.
Er werd dus geïnformeerd bij Donkelaar. 
Ik omschreef het stekje en na enig over en 
weer verstrekken van subtiele gegevens, 
was de conclusie: vermoedelijk een Seleni- 
cereus met korte leden. Het etiket kreeg er 
dus een tweede naam bij De aanwinst uit 
Denemarken had ik geënt op een opuntia 
om er snel wat extra scheuten bij te krij
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Plant in pot van 7 cm. Geënt op 
opuntia in 1988. Duidelijke 
verdiept liggende areolen.
Bloemdiameter en hoogte 3 cm 
Drie zeer kleine dunne rand
doorns, koper-bruin, 1 tot 3 mm 
lang Oude bedoorning grijs met 
bruine uiteinden
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LEDEN IN BEWEGING

Onze oproep voor vrijwilligers in het december
nummer 1993 is succesvol geweest. Alleen de 
werkgroep voor een gevorderdencursus is nog niet 
van de grond gekomen.
Toch een "secretariële" opmerking vooraf. Het 
valt te betreuren, dat er binnen de vereniging 
geen normale doorstroming van kader plaats vindt. 
Er melden zich telkens leden “zonder functie", 
die dan pardoes in het diepe gegooid worden.
Voor een gezonde ontwikkeling van onze vereni
ging is het wenselijk, dat er een doorstroming 
komt van het afdelings- naar het verenigingskader. 
Daarom de volgende overweging voor onze leden: 
Denk aan doorstroming, als U eens nieuwe afde
lingsbestuurders kiest en bepleit zonodig voor 
afdelingsbestuurders een herkiesbaarheidsoptie 
gelijk aan die van het hoofdbestuur (Éénmaal 
herkiesbaar). Daar varen we allen wel bij!

Het bestuur en/of de afdeling Amsterdam overwe
gen op de eerstvolgende ledenvergadering voor te 
dragen als voorzitter der vereniging de heer Ir. 
K.F Zaunbrecher te Heerhugowaard

Het bestuur en/of de afdeling Kennemerland 
overwegen op de eerstvolgende ledenvergadering 
voor te dragen als penningmeester der vereniging 
de heer J A M. Schellart te Santpoort

De redactie van ons tijdschrift is versterkt met 
de heren L. Bercht, T. Pullen en B. Zonneveld. De 
taken van de redactieraad zijn toegevoegd aan die 
van de redactie, de raad zelf dient te worden 
opgeheven. Taakverdeling en -verlichting is het 
beoogde doel en beter functioneren het verwachte 
gevolg.

A. van Zuylen wordt belast met de Lay-out van 
ons tijdschrift Ook hij is voor velen geen onbe
kende en het het bestuur geeft het werk in vol 
vertrouwen aan hem over.

W. Bervoets volgt J. Magnin op als beheerder 
van de bibliotheek. Zijn adres is Mozartstraat 108 
te 7391 XM Twello. Wilt U de boeken in Uw 
bezit thans terugsturen aan de nieuwe bibliotheca
ris? Voor niet teruggezonden boeken kunt U een 
rekening verw achten. (Zie jaarverslag van de 
bibliotheek in het februarinummer) DIT MOET 
TOCH NIET NODIG ZIJN??!!

eens voorzien. Nadere mededelingen volgen, zodra 
er een datum van ingang is vastgesteld.

Mej. Silvia v/d/ Velde is de heer P. Out opgevolgd 
in de functie van Voorzitter van de afdeling 
Haarlem U kunt haar bereiken op het adres 
Floraronde 3, 1991 HH Velserbroek. Tel. 023- 
388079.

Het secretariaat van de afdeling Noord en Mid
den Limburg is gewijzigd. Secretaris is thans: 
J.H.H. Raemakers, Pater Bleyslaan 4, 6045 BM 
Roermond, tel. 04750-15934

West Brabant heeft weer een secretaris. Dit is de 
heer A.J. Kools geworden. Hij woont Don Bosco- 
straat 14. 4641 JP Ossendrccht; tel. 01647-3983

JAARVERSLAGEN AFDELINGEN

In de afgelopen twee maanden mochten wij de 
navolgende jaarverslagen ontvangen (2e opgave) 
Achterhoek, Amsterdam (alleen financiëel), Arn
hem, Drenthe, Eindhoven. Flevozoom. Gooi- en 
Eemland. Gouda (alleen financieel). Hoeksewaard. 
"s Gravenhage, Kennemerland. Noord- en Midden 
Limburg, Rotterdam, Utrecht. Voome Putten 
(alleen secretarieel). West Brabant. IJsselstreek. 
Zaanstreek, Zeeland (alleen secretarieel), Zwolle 
en Zuid Limburg (alleen secretarieel).
Wij verzoeken de afdelingen, niet of slechts 
gedeeltelijk in vorig of dit nummer genoemd, 
alsnog de ontbrekende stukken in te sturen.

ENQUÊTE SUCCULENTA 2000

Naar aanleiding van de discussie, gevoerd op de 
"voorzittersvergadering" en de algemene ledenver
gadering 1993 over het onderwerp stelselwijziging 
contributie, heeft het bestuur toegezegd de niet 
vertegenwoordigde (meerderheid van de) leden te 
raadplegen.
De te houden enquête is wat uitgebreider gewor
den en wordt daarom in de maand april aan alle 
leden, woonachtig in Nederland en België toege
zonden. Een antwoordenveloppe is bijgevoegd, 
geen postzegel nodig!
Wij verzoeken de leden om allen mede te werken 
aan deze enquête, zodat het bestuur voldoende met 
Uw mening rekening kan houden .

In de vacature van ledenadministrateur is even
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Ben Krijnen. Eindhoven 19.1.1994

FINANCIEEL JAARVERSLAG 1993
Balans per ultimo
Banken
Spaarrekening
Activa Clichéfonds
Idem Verenigingsartikelen
Idem Boekenmarkt
Apparatuur
Nog te ontvangen rente 
Vooruitontvangen contributie 
Nog te betalen kosten 
Floriade-fonds
Vermogen

1993 1992
30.460 57.025
97.053 111.174
22.848 12.637
20.851 15.510

1.600
3.500 1.500
9.567 10.000

59.754 53.947
3.503 20.871

14.433                                              14.226 
108 189 118.802

185.879 185.879 207 846 207.846

Inkomsten en Uitgaven
Contributie
Clichéfonds 
Verenigingsartikelen 
Rente

Begroot 1993 Werkelijk 1993 Werkelijk 1992
100.000 102.477 101.018

4.000 9.209 5.293
1.000 608 1.603

10.000 10.969 11.280
115.000 123.263 119.194

Tijdschrift 
Handleiding 
Bibliotheek/Diatheek 
Algemene Vergaderingen 
Subsidie Afdelingen 
Propaganda/Jubtleum 
Reis-/Vergaderkosten 
Porti/Telefoon 
Bankkosten 
Materiaal 
Diversen
Afschrijving Apparatuur 
Batig(+) of nadelig(-) saldo

83.000 92.973 82.602
12.355

2.000 1.114 1.538
3.000 6.395 1.704
4.000 250
5.500 2.628 7.516
8.000 5.641 7.555
4.500 5.231 3.460
2.500 746 632
1.000 4.830 1.242

500 687 529
1.000 1.026 1.000

-10.613 +11.416
115,000 123,263 119.194

Specificatie Kosten Tijdschrift
Begroot 1993 Werkelijk 1993 Werkelijk 1992

Drukwerk 
Fotowerk 
Verenigingsnieuws 
Adresseren ADP 
Portokosten 
Enveloppen 
Redactiekosten 
Overige kosten 
Af: Advertenties

48.000 52.369 47.880
14.400 13.675 15.169
9.000 9 541 9.033
3.600 4.732 3.577
9.000 10.996 9.848
2.000 2.612
1.500 1 408 1.789

890 205
- 4.500 -3.250 - 4.899
83.000 92.97.3 82.602
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GOUDEN PEN 1993
Genomineerd voor een "GOUDEN PEN" zijn de 
volgende artikelen uit de jaargang 72 (1993) van 
SUCCULENTA:
1. P. Wagenaar Hummelinck Agaven op 

“Curaçau, Aruba en Bonaire". Nr 1 blz 5-11, nr 
3 blz 104-109 en nr 5 blz 214-223

2. Herman Busser, "Een terugblik op de Flo- 
riade". Nr 1. blz 12-17

3. Bert Jonkers, "Marokko, een succulentenland 
om de hoek". Nr 2 blz 55-67

4. Johan Pot. "Sulcorebutia. enkele overwegin
gen". Nr 3 blz 116-123 en nr 4 blz 178-182

5. Jan Vandorpe, ” Aloë's in Swaziland". Nr 3 
blz 128-133

6. Wim Alsemgeest, "Arrojadoa eriocaulus". Nr  
blz 160-161

7. J. Lambert. "Minderbekende Opuntia s uit 
Argentinië". Nr 4 blz 163-170

8. Frank Vandenbroeck. "Op zoek naar Parodia 
chrysacanthion". Nr 5 blz 195-198

9. Bert Jonkers. “De bestuivers van succulenten" 
Nr 6 blz 268-275

De leden worden verzocht voomoemde artikelen 
nog eens in te zien. Op de eerstvolgende afde
lingsavond kunt U drie punten verdelen over de, 
naar Uw mening, beste artikelen. (Mogelijkheden: 
1-1-1, 2-1 of 3). De toegekende punten per artikel 
opgeteld, geven de afdelingsuitslag. Verspreid 
wonende leden kunnen hun waardering per brief
kaart aan de secretaris van de vereniging doorge
ven.
De afdelingsbesturen worden verzocht aan het 
voorgaande hun volledige medewerking te geven. 
Op deze wijze zal het op de afdelingsavond 
mogelijk zijn, het blad Succulenta eens vanuit een 
andere invalshoek ter discussie te stellen De 
volledige afdelingsuitslag zien wij gaarne voor 15 
mei 1994 tegemoet, zodat de uitslag tijdens het 
jubileumweekend kan worden bekend gemaakt. 
VOOR UW ALLER MEDEWERKING BIJ 
VOORBAAT DANK.

Joop van Alten.
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JUBILEUMREIZEN NAAR SPANJE

In het decembernummer van 1993 hebben wij 
uitvoerig stilgestaan bij de jubileumreizen naar 
Spanje op 22 tot en met 30 april 1994 en van 14 
tot en met 22 oktober 1994.
Zeer tot onze spijt waren er veel te weinig aan
meldingen voor de reis in april en hebben wij, in 
overleg met het reisbureau, moeten besluiten de 
reis in april niet door te laten gaan.
De leden, die voor de aprilreis hebben geboekt, 
zijn van het niet doorgaan persoonlijk op de 
hoogte gesteld. Wij hopen, dat deze leden ook in 
oktober mee w illen gaan.
Om de kans van slagen in het najaar te vergroten, 
zal deze reis ook buiten de vereniging worden 
aangeboden. Uiteraard tegen de "Niet ledenprijs" 
van F 1255,= (leden f 1165,=)
Voor de goede orde wijzen wij erop, dat dit niet 
een appartementstreis betreft, maar een reis, met 
verblijf in goede hotels. De bus blijft bij het 
gezelschap en de reizigers krijgen een uitgebreide 
informatiemap en worden door een gids begeleid 
Wij pogen voldoende belangstellende bij elkaar te 
krijgen, zodat hier geldt: Wie het eerst komt, die 
het eerst maalt
In het juninummer volgt nogmaals het volledige 
programma

BONNEN

In dit nummer vindt U voor een tweetal zaken een 
bonnetje meegeniet.

Allereerst betreft dit een bon, die recht geeft op 
aankoop van "De cactusencyclopedie" bij de 
boekhandel tegen de speciale prijs voor leden 
van Succulenta, te weten f 47,90. in plaats van 
f 59,90.
Deze aktieprijs is geldig tot en met 30 april 1994 
en is bij de boekhandel geregistreerd onder aktie
nummer 233-022.

Eveneens is toegevoegd een lidmaatschapskaart 
van Succulenta voor het jaar 1994. U heeft deze 
strook nodig om tijdens de jubileummanifestatie 
toegang te verkrijgen tot de diverse besloten 
activiteiten binnen de Leidse Hortus De toegang 
tot de Hortus moet U (helaas) wel betalen. Onno
dig te zeggen, dat wij gaarne zoveel mogelijk 
leden hopen te begroeten op ons jubileumfeest op 
28 en 29 mei aanstaande. En als U dan ook nog 
meedoet met een van de vele activiteiten, draagt U 
zeker bij tot het welslagen van dit festijn!
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PROGRAMMA JUBILEUMWEEKEND

Zaterdag 28 mei 1994
9.00-11.00:     inbreng planten voor de plantenkeu

ring, aansluitend keuring
9.30-10.00:    Ontvangst van de deelnemers Alge

mene Ledenvergadering met koffie 
in de hal van het Rijksherbarium 
(Rapenburg 70-74)

10.00-12.00: Algemene Ledenvergadering in 
collegezaal van het Rijksherbarium

12.00 : Aanvang plantenbeurs en opening
plantententoonstelling in de Orange
rie

12.00-13.30: Pauze en aanvang doorlopende 
lunch- en koffie/thee-verkoop in de 
Orangerie

13.30-14.30: Lezing “Excursions in Namaqualand' 
door John Lavranos (Portugal), in de 
collegezaal van het Rijksherbarium

14.30-15.15: Pauze
15.15-16.00: Diawedstrijd in de collegezaal van 

het Rijksherbarium
16.00-16.30: Pauze
16.30-18.00: Workshop 1: 'kweken van moeilijke 

succulenten' in het tuinhuisje
Workshop 2:“de rol van de computer in de hobby’ 

in de praktikumzaal bij ingang 
Hortus

Workshop 3:‘fotograferen' in de kleine college
zaal van de Sterrewacht

18.00 : Sluiting plantenbeurs en einde
Hortusdeel zaterdag

18.00-20.00: Koud buffet in het Rijksherbarium
20.00-22.00: Samenzijn met prijsuitreikingen 

diawedstrijd en plantenkeuring en 
benoemingen tot lid van verdienste 
in de hal van het Rijksherbarium. 
Uitgenodigd als speciale gast is de 
ambassadeur van Zuid-Afrika in 
Nederland.

Locaties: Hortus Botanicus: Rapenburg 73.
Entree: - f 3.50 (volwassenen)

- f 1,50 (t/m 12 jaar en 65+) 
- gratis voor houders van Mu- 
seumjaarkaart en C.J.P., 
Leden van “Vrienden van de Hor
tus" en studenten met een R U L. 
collegekaart

Rijksherbarium: Rapenburg 70-74, ten opzichte 
van de Hortus aan de overzijde van de gracht 
gelegen!!!

Zondag 29 mei
10.00 : Aanvang plantenbeurs en openstel

ling plantententoonstelling in de 
Orangerie van de Hortus

10.30-11.30: Lezing “succulenten uit Zuid-Ame
rika' door Frank Vandenbroeck 
(België), in collegezaal van het 
Rijksherbarium

11.30-13.00: Pauze en doorlopende lunch- en 
koffie/thee verkoop in de Orangerie

13 .00-14.00: Adio-Visual Show van Bill en Yvon
ne Tree (Engeland), in collegezaal 
van het Rijksherbarium

14 .00-14.20: Pauze
14.20- 15.10: Lezing ‘Socotra’ door John Lavra

nos, in de collegezaal van het Rijks
herbarium

15.10- 15.40: Pauze en mogelijkheid bezichtiging 
te veilen boeken en planten

15.40- 16.30: Planten- en boekenveiling in college
zaal van het Rijksherbarium

16.30 : Einde plantenbeurs en einde van
jubileumweekend

Zalen 10 minuten voor aanvang open, in principe 
alleen toegankelijk voor leden van Succulenta.
Voor locatie zalen in en in de nabijheid Hortus zie 
plattegrond 2.

Speciaal voor dit weckend zal de Clusiustuin 
geopend zijn!

Parkeren: parkeergarage aan de Witte Singel 
(gratis)

PLATTEGROND 1. Bereikbaarheid Hortus en
parkeren (zie pagina 20)

PLATTEGROND 2. Hortus
1 praktikumzaal. 2. tuinhuisje, 3. collegezaal aan 
de Sterrewachtlaan. 4. Orangerie. (zie pagina 20)

19



BEREIKBAARHEID
De Hortus Botanicus ligt op 15 minuten 
loopafstand van Leiden C.S. Alle N.Z.H. -buslij
nen richting centrum Leiden stoppen op de Bree- 
straat, 5 minuten loopafstand naar de Hortus 
Parkeren in de direkte omgeving van de Hortus is 
moeilijk. Aangeraden wordt te parkeren bij par
keerterrein Molen de Valk. 15 minuten lopen naar 
de Hortus.
1 = Leiden C.C.
2 = Parkeerterrein Molen de Valk.
3 = Breestraat - N.Z.H. bushalte.
4 = Hortus Botanicus, hoofdingang Rapenburg 73 
5 = Parkeergarage
6 = Rijksherbarium

20
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Koud buffet

Leden kunnen zich opgeven door het overmaken 
van f 25,- op ABN/AMRO-reknr, 55.32.38.981 of 
op Postbank-reknr. 680596 van de penningmeester 
van Succulenta te Eindhoven onder vermelding 
van “Buffet 28 mei' Inschrijvingen kan tot 
uiterlijk 1 mei aanstaande. Na deze datum is 
opgeven niet meer mogelijk. Let op: het aantal 
plaatsen is beperkt. Buitenlandse leden zie het 
onderdeel "Financiële Zaken" op pagina 1 van 
dit Verenigingsnieuws voor betalingswijze.

Overzicht te veilen boeken t.b.v. boeken en 
plantenveiling 29 mei 1994

BOEKEN' (Auteur-titcl-startprijs)

LH. Krainz, Die Kakteen 
(4 banden; compleet)............................. f 400,-

2. E. & B.M. Lamb. Monthly Notes on 
the Exotic Collection 1962 t/m 1979 
(5 delen)..................................................f 125,-

3. E. & B.M. Lamb. Photographic 
reference Plates (4 delen)........................ f 60,-

4. J.A. Janse. Handelingen 4e IOS-congres 
Den Haag 1957,1959............................. f 10,-

5. L. Cutak, Night-blooming Cereus and 
its Allies. Reprint uit Missouri Bo- 
tanical Garden Bulletin (1945)............... f 10,-

6. K.H Brinkmann. Die Gattung Sulco- 
rebutia (uitgave KuaS), 1975.................f 15,-

7. B K. Boom. Een nieuwe tabel voor het ge
slacht Lithops (IVT), 1971......................f 10,-

8. A.F.H. Buining Discocactus; ingebonden 
met harde kaft. Nederlandstalige versie.f 15,-

9. F. Pilbeam Mammillaria. A Colour 
Supplement (complementary to 
Mammillaria-Collector s Guide) 
192 foto's............................................... f 100,-

10. G. Jekyll. Wall & Water Gardens. 
with chaplers on the rock-garden and the 
heath-gardcn. 1920................................... f 20,-

TIJDSCHRIFTEN (Titelstartprijs)

11. The Mammillaria Society Journal 
vol. 1-20. 1960-1980 (per 2 jaar 
ingebonden)............................................. f 200,-

12. Asclepiadaccae vol 1-21. 1974-1980 
(uitgave van The International Ascle- 
piad Society), 3 banden.........................f 210,-

13. KUAS, 1976 t/m 1980............................ f 100.-

14. The Sussex Cactus & Succulent 
Yearbook 1971 t/m 1976/77.....................f 60,-

15. The Cactus and Succulent Journal of 
Great-Britain, 1952 t/m 1979 (28 
jaargangen)................................................ f 250,-

16. The National Cactus and Succulent So
ciety of Great Britain vol. 1-3 (1946- 
1948; kopie), vol 13-34 (1958 t/m 1979)..f 250,-

17. Kakteen und Sukkulenten (DDR) 
1977 (ex. nr.l)t/m 1982 met 1979 als
speciale jaaruitgave over Notocactus.......... f 85,-

18. Ashingtonia 1978 (nr. I t/m 4) en 
1979, nr. 5/6.............................................. f 10,-

H(m-)otelaccomodatie in de nabijheid van 
Leiden
-Bastion Hotel Leiden. Voorschoterweg 8 te
Leiden, tel.: 071-768800;
-Bastion Hotel Oegstgeest. Rijnzichtweg 97 te
Ocgstgeest. tel.: 071-153841;
-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;
-VW Leiden, Stationsweg 210 te Leiden, tel.: 
071-146846.

HERHALING

Tot 1 mei kunt u zich nog opgeven voor deelname 
aan de plantenkeuring In het oktobernummer 
(nr 5) van 1993 kunt u het reglement vinden.

Om het weekend te realiseren zijn wij op zoek naar 
leden die tijdens het weekend voor enkele uren 
willen helpen met het bemannen van de 
informatiestand, helpen inrichten en opruimen 
zalen, broodjes smeren enz..

De laatste meters! Bel snel naar de heer Th.
Hoekstra (tel : 01718-71497) als u zich nog niet 
heeft aangemeld voor de jubileum
plantenverkoopbeurs op zowel 28 als op 29 
mei.

Toegangsbewijs
21

Omdat het aantal plaatsten in de collegezaal en in -----  
de ruimten voor de work-shops beperkt is, willen 
wij leden van Succulenta voorrang geven boven 
niet-leden Om dit onderscheid gedurende het 
weekend vast te kunnen stellen is een bewijs 
nodig Op vertoon van het lidmaatschapsbewijs in
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dit nummer van Succulenta heeft u toegang tot de 
activiteiten in de collegezalen en de ruimten die 
worden gebruikt voor de workshops.

Nationale Hortusdag

De Stichting Nederlandse Plantentuinen (SNP) te 
Utrecht organiseert in samenwerking met de Horti 
jaarlijks de Nationale Hortusdag. Deze Hortusdag 
vindt plaats op de eerste zaterdag van juni en staat 
in het teken van een bepaald thema. De mee
werkende tuinen ontvangen op deze dag ca.
15.000 bezoekers.
In 1994 zal de Nationale Hortusdag plaatsvinden 
op 4 juni en zal in het kader van het 75 jarig 
bestaan van Succulenta in het teken staan van 
Succulenta, succulenten en de verzorging ervan.

De individuele plantentuinen zullen in samenwer
king met de afdelingen zorgdragen voor de organi
satie en invulling van de dag. Het programma kan 
per tuin verschillen, gestreefd wordt naar een 
standaardpakket' per tuin. Dit standaardpakket 

omvat in ieder geval een zakje succulentenzaad, 
met toelichting, als presentje voor iedere bezoeker. 
In het volgende nummer van Succulenta zal een 
overzicht gepubliceerd worden van de deelne
mende tuinen en hun specifieke activiteiten op 
deze dag.
Voor informatie over de Nationale Hortusdag en 
de Landelijke Open Dag bij Liefhebbers kunt u 
contact opnemen met Cees de Bruin, tel.: 078 - 
162451.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Aaan de leden van SUCCULENTA,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering, welke zal worden gehou
den in de collegezaal van het Rijksherbarium te 
Leiden opzaterdag 28 mei 1994 om 10.00 uur.

AGENDA
01. Opening door de Vice-Voorzitter.
02. Goedkeuring van de notulen van de vergade

ring van 16 oktober 1993.
03. Mededelingen.
04. Ingekomen stukken.
05. Verslag 1993 van de Secretaris.
06. Verslag 1993 van de Penningmeester.
07. Verslag 1993 van de Kascommissie.
08. Decharge van de Penningmeester.
09. Benoeming kascommissie 1994.
10. Bestuursmutaties. Aftreden van Mevr. van Die- 

van Wijnen, niet herkiesbaar. Voorstellen 
nieuwe bestuursleden. Er is slechts één kandi
daat per functie.

11. Leden van verdienste. Voordrachten met advies 
bestuur en een schriftelijke stemming.

12. Rondvraag.
13. Vaststellen plaats en datum van de volgende 

vergadering. De afdeling Zaanstreek heeft 
aangeboden de organisatie van deze vergadering 
op zich te nemen

14 Sluiting.

J van Alten, secretaris.

INSTELLINGEN

Propagandamateriaal, boekenverkoop en vere- 
nigingsartikelen.
Propagandamateriaal kan, tegen portovergoe- 
ding. bij mevr van Die aangevraagd worden.
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 10,-/Bfrs 300.

-Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 7,70/ 
Bfrs 150.

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 8,— 
Bfrs 160.

Alle artikelen franco thuis. Bestellingen uitslui
tend door overschrijving van het juiste bedrag en 
vermelding van het gewenste artikel op postgiro 
3742400 t.n.v. Succulenta te Luntercn.
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 De boeken worden 
op de jaarvergaderingen aangeboden.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest. Stadhouders
laan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-71083.
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVER
GADERING,

gehouden op zaterdag 16 oktober 1993 in het 
‘Elewijt Center' te Elewijt Zemst in België.

De bijeenkomst in Elewijt werd verzorgd door 
onze afdeling Brabant België, die voorafgaande 
aan de vergadering een lezing door Frank Vanden
broeck organiseerde en vervolgens een gezamen
lijke maaltijd. Betrekken wij hier ook de smaak
volle versiering van de vergaderzaal, dan mag van 
een bijzonder geslaagde start van deze dag gespro
ken worden.

OPENING
De Heer van Tricht opent om 14.00 uur de verga
dering. Met kennisgeving is afwezig de Heer 
Pullen De Heer van Tricht betreurt dit overigens 
wel. nu de nieuwe handleiding juist van de pers 
gekomen is en hij graag het eerste exemplaar aan 
de schrijver, de heer Pullen, had willen overhandi
gen. Vol trots wordt de handleiding getoond en 
medegedeeld, dat deze binnen enkele dagen in de 
bus van ieder lid ligt. Vervolgens wordt de agenda 
geamendeerd en een pauze ingelast na punt 7.

NOTULEN VERGADERING 3 APRIL 1993.
Opgemerkt wordt, dat na het verslag van de 
kascommissie geen nieuwe commissie voor het 
jaar 1993 werd benoemd. Het verslag wordt onder 
dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

MEDEDELINGEN
De heer van Tricht gaat in op de problematiek bij 
het verschijnen van het tijdschrift SUCCULENTA. 
De Hoofdredacteur kan nog onvoldoende tijd 
besteden aan het tijdschrift en ondanks dat het 
bestuur er alles aan gedaan heeft, de werkzaamhe
den te verlichten, is er geen uitzicht op verbete
ring. De Hoofdredacteur wil daarom zijn werk
zaamheden beëindigen, dan wel sterk terugbren
gen. De secretaris heeft zich in de productiewijze 
van het tijdschrift verdiept en een nieuwe werk
wijze ontworpen. Het tijdschrift zal met ingang 
van december 1993 weer op tijd verschijnen.

Het bestuur heeft in september 1993 een bijeen
komst georganiseerd met de voorzitters en secreta
rissen van de afdelingen, teneinde een stelselwijzi
ging contributie te bespreken. Het voorstel is nog 
niet rijp voor behandeling op de ledenvergadering 
en op suggestie van de voorzitters zullen ook de 
"verspreid wonende leden" worden geënquêteerd.

Naar aanleiding van deze enquête en de bespre
king op de "Voorzittersvergadering'' zal het 
bestuur zich beraden of het voorstel wordt gehand
haafd en zo ja in welke vorm het wordt gepresen
teerd.

Verder werd een overzicht gegeven van de stand 
van zaken met betrekking tot het organiseren van 
beurzen, vacatures bibliothecaris en ledenadmini
strateur, de samenwerking met België en het 
organiseren van een verenigingsreis.

Ook de Belgisch-Nederlandse kalender kwam ter 
sprake en Mevrouw van Die gaf een overzicht van 
de nog aanwezige voorraad en meldde, dat de 
kalender ter plaatse verkrijgbaar was. Ook deelde 
zij mede, dat bij de instelling Plantencentrale de 
belangstelling voor beginnerspakketjes groot is, 
doch er voor ruilen en verkoop slechts één aan
melding was binnengekomen.

De vertegenwoordiger van Gouda noemde het een 
slechte zaak, dat men denkt aan een overleg met 
voorzitters in plaats van een najaarsvergadering. 
Hiertoe is er echter géén voorstel. Ook vind hij 
het maar niets, dat er geen stukken zijn ter onder
steuning van de vergadering. Zoals gebruikelijk 
worden deze echter in het verenigingsnieuws 
gepubliceerd, dan wel aan het afdelingsbestuur 
gezonden. (De punten kunnen dan besproken 
worden conform art. 21 HHR)

BENOEMING LID VAN VERDIENSTE
Naar aanleiding van de desbetreffende voordracht 
van de afdeling Zeeland adviseert het bestuur de 
Heer J Antheunisse te Vlissingen te benoemen tot 
lid van verdienste van de vereniging. Het voorstel 
wordt bij acclamatie aangenomen.

VOORSTEL SYSTEEMWIJZIGING CONTRI
BUTIE
Zoals reeds eerder is medegedeeld, heeft het 
bestuur dit voorstel opgehouden. Het agendapunt 
is derhalve vervallen. Desondanks ontwikkelt zich 
tussen de voorzitter en een aantal leden een 
zinloze discussie. Er is geen voorstel, dus er valt 
niets te bediscussiëren. De secretaris wenst op 
deze voet niet door te gaan, maar de vergadering 
weet hem te bewegen te blijven.

BESTUURSMUTATIE
De eerste ambtstermijn van de Heer van Tricht is 
verstreken. Daar hij alleen kandidaat is, wordt 
geconstateerd, dat hij op grond van art. 32 HHR is
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herkozen. De vergadering bevestigt dit met ap
plaus.

PAUZE
Tijdens de pauze worden er goede zaken gedaan 
door de instellingen boekenmarkt en verenigings
artikelen.

BEGROTING 1994
De ontwerp begroting is aangepast in verband met 
het niet het ophouden van het voorstel systeemwij
ziging contributie. De verwachte contributie is 
teruggebracht op basis van het niveau 1993. de 
betaling aan afdelingen is geschrapt Extra werd in 
dit verband opgevoerd de kosten van de enquête 
in 1994. De begroting wordt bij acclamatie goed
gekeurd.

JUBILEUM IN 1994
De Heer Knippels geeft een overzicht van de 
stand van zaken. Er is nog hulp nodig op het 
weekend. Mevr Bouwman en de Heer Bethlem 
van Amsterdam zeggen hulp toe.

De Heer Essers deelt mee, dat Zuid Limburg op de 
Hortusdag een manifestatie houdt door de afdeling 
Zuid Limburg, de Limburgse Cactusvrienden en de 
ortsgruppe Aachen. De afdeling Zuid Limburg 
stelt een "open dag” niet op prijs. Te gevaarlijk, 
de bezoekers zijn niet te vertrouwen

De Heer Beukelaers deelt mede, tijdens het jubi
leumweekend (29-5) jarig te zijn en wil zijn 
verjaardag in Leiden doorbrengen. Er is voldoende 
accomodatie ter plekke, dus het feest wordt nog 
groter!

De heer Keirse vraagt of de plantenbeurs - gelijk 
aan de E L K. - tijdens de lezingen open zal zijn. 
Ja. de plantenbeurs wordt ten behoeve van de 
"anderen" opengehouden.
De heer de Wael deelt de bezorgdheid van de heer 
Keirse. Er blijven tijdens lezingen teveel mensen 
op de beurs "hangen".

De Heer Essers vraagt naar verzekering en trans
port van planten naar de plantenkeuring. Nadere 
mededelingen volgen!

De heer Beukelaers wijst er op. dat bij een plan
tenkeuring in Engeland bij de Herdt aangeschafte 
planten de eerste prijs kregen. In Leiden dienen de 
aangeboden planten tenminste één jaar in eigen 
bezit te zijn.

KASCOMMISSIE
Voor de kascontrole 1993 wordt na enig aandrin
gen een commissie gevormd, bestaande uit de 
heren Beukelaers en Puyl.

RONDVRAAG
De heer Keirse brengt de kalender ter sprake. 
Volgens heer Vrenken is er sprake van een terug
gang in kwaliteit. De heer Beukelaers beaamt dit. 
De heer Essers oppert er een veijaardagskalender 
van te maken, die dan volgens de heer Beukelaers 
slechts op het toilet wordt gelezen.

De heer Essers memoreert een te organiseren 
5-daagse reis naar de Floraly te Nantes door het 
reisbureau Jacobs De prijs ligt op het niveau van 
de verenigingsreis. f 115,— per dag.

Namens de afdeling den Helder wordt gesteld, dat 
de handelaar de Herdt moeilijk doet bij de ver
koop van planten. De heer Keirse deelt mede, dat 
er bij de import van planten moeilijkheden zijn 
geweest. De heer Schellaert vindt verder overleg 
inzake Cites noodzakelijk. De vereniging wacht 
op een datumvaststelling voor overleg.
De heer Heijnsdijk waarschuwt ervoor, dat bij 
stemming rekening moet worden gehouden met 
het aantal stemmen per afdelingsafgevaardigde. Er 
was op deze vergadering echter geen telling van 
stemmen noodzakelijk.

SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, 
onder dankzegging aan de organiserende afdeling, 
de vergadering.

J. van Alten, secretaris.

SPREKERSLIJST
De Heer Chel Jamin heeft een nieuwe lezing 
"Rondreis door Zuid Afrika"; zie verder INFO- 
MAP voor verdere gegevens.

INSTELLINGEN

KALENDERS 1994 (Op is op!)
Er zijn nog een aantal van deze kalenders in 
voorraad. U kunt deze (niet franco) verkrijgen 
tegen elk aannemelijk bod. Stelt U zich hiervoor 
in verbinding met mevr. van Die.
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Afd. Achterhoek.
14 apr Voorbereiden tentoonstelling. Zaaien 

en tips.
12 mei Tentoonstelling en beurs.
9 juni Gastspreker
plaats: E.N.O. gebouw
Woerdseweg Groenlo 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Arnhem.
14 apr. Vooijaarsverloting
4 mei Busreis naar kwekers in het West-

land.
19 mei plantenkeuring, -naamgeving, enten

en zaailingenkeuring.
9 juni Dialezing door CH. Jamin over 

Mexico.
plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging “Tuin
dorp" achter het pand Floralaan 18 Wageningen 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België.
29 apr. Lezing door G. Linssen over moei

lijke planten.
27 mei Lezing door Wim Alsemgeest over 

Thelocactussen.
11 jun. Busreis naar Nederland.
24 jun. Lezing door Staf Cools over Nama- 

qualand.
plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw
de Bavaylei 116 1800 Vilvoorde
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl e.o.
7 apr. Dialezing door Paul Shirley over 

andere succulenten.
17 apr. Dialezing C. van de Wouw over 

Afrikaanse Succulenten (samen met 
Groningen en Drenthe

11-24 mei Cactustentoonstelling op de borg 
Verhildersum

24 mei beurs
2 juni Dialezing door Wim Alsemgeest

over zijn reis naar de Verenigde 
Staten

plaats: Groene Weide. Snelgersmastraat 15 Appin
gedam, aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe.
6 apr. Dialezing door Jos Vrenken," de 

Echinocerei en ik".
23 apr. Gezamenlijke reis met de afd. Gro

ningen en Delfzijl.
4 mei Leden nemen planten voor determi

natie mee.
1 jun. Op kasbezoek bij Piet Ende.
plaats: Hotel Koopman, de Palz 7 Beilen. 
aanvang:

Afd. Eindhoven.
11 apr. Lezing door L. Bercht over de 

plantcnflora van Paraquay
plaats: Wijkgebouw ‘t Slot. Kastelenplein 167
Eindhoven, aanvang: 20.00 uur

Afd. Flevozoom.
18 apr. Lezing door Chel Jamin over een

rondreis door Zuid-Afrika.
16 mei Eigen avond
20 juni Onderlinge ruilavond
plaats: Groen van Prinstererschool
Verkeersweg 51 Harderwijk, aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan.
12 apr. Lezing door Wim Alsemgeest over 

Echinomastus. Escobaria en Matu-
cana.

23 apr. Reisje naar 
7 mei Cactussen en Vetplantenbeurs in

Leeuwarden.
10 mei Diavertoning deel II door Anne 

Veenstra
plaats: Zalencentrum Tivoli Huizumerlaan 59 
Leeuwarden, aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gooi-en Eemland.
14 apr Lezing door Ben Zonneveld over 

vetplanten voor buiten.
23 apr. Excursie naar het westland.
19 mei Lezing Wiebe Bosma over stinkende 

schoonheden: Stapelia-achtigen
9 juni Henk Krijnen met Copiapoa's en de 

overige Chileense Bolcactussen.
plaats: Kleine zaal van Goede Herderkerk
Simon Stevinweg 146, ingang Lieve de Keylaan 
Hilversum, aanvang: 20.00 uur.
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Afd. Gorinchem-Den Bosch.
11 apr In zaal Zidewinde Lezing door Frans 

Noltee over zijn reis door Namaqua
land.

plaats: Heiberg De Prins of zaal Zidewinden 
Hoogstraat 50 resp. Julianastraat 1 in Berlicum 
resp. Sprang Capelle. zie aankondiging

Afd. ‘s Gravenhage e.o.
18 apr. Avond verzorgd door Cok Groot

scholten en Peter van de Weerd.
16 mei Praatavond en plantenverkoop.
20 juni Simon Kooy uit Noordwijk laat dia’s 

zien van de heer Buining en die van 
de eigen verzameling.

plaats: Grote zaal sporthal “Zuidhaghe". Melis 
Stokelaan 1201 Den Haag, aanvang: 20.00 uur

Afd. Groningen.
21 apr Kasbezoek bij de Vries. Drachten.
23 apr Gezamenlijk reisje naar de VU, 

Amsterdam - Ubink in Kudelstaart 
en Ploeger in de Bilt.

7 mei FrieseCactus - en Vetplantenbeurs. 
12/23 mei Tentoonstelling Verhildersum.
14 mei Bezoek van de afdeling Bremen der 

KUAS.
16 jun. Kasje kijken bij 2 afdelingsleden. 
plaats: Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD Elzenlaan 72 Groningen.
TIJDELIJK Scholencentrum de Vinkenborgh. 
Tracertijnstraat 12,aanvang 19.00 uur.

Afd. Haarlem
7 en 8 mei Beurs en Tentoonstelling

Afd. Den Helder e.o.
16 apr. Lezing A. Klaassen over orchideeën.
4 juni Excursie naar de Hortus Botanicus in 

Leiden en Cok Grootscholten in
Honselaarsdijk.

11 juni Lezing Nico Uittenbroek over 
Gringo's.

plaats: Centrum voor Natuuronderwijs ‘De
Groene Poolster", Pasteurstraat 6 Den Helder 
aanvang: 13.45 uur

Afd. Hoeksche Waard
14 apr Discussie over zaaien, cultuur en 

kweken
19 mei Lezing door Jan Magnin over vet

planten " van Aloë tot Welwischia" 
plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha- 
ven Numansdorp. aanvang: 20.00 uur

Afd. N.&M. Limburg
29 apr Doeavond
27 mei Dialezing door Hr Heyde over

Mexico.
24 juni Dialezing door de Hr Goossens "7 

maal in Mexico"
Plaats: Vikinglokaal, Vikingweg 1 te Venlo; 
aanvang 20.00 uur.

Afd. Nijmegen
5 apr. Lezing door de heer Grootscholten 

over cactussen en vetplanten
3 mei Ruilavond
7 juni Kasbezoek bij Mevr. van Die.
plaats: Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg
19 Nijmegen, aanvang: 20.00 uur

Afd. Rotterdam e.o.
25 Apr. Henk de Looze “Indian Country”
30 mei Ruilavond en Henk Krijnen 

"Mexico "
27 juni Nico Uittenbroek’'Floriade Bloe

menpracht ",
plaats: bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80
Rösener Manzstraat 80 Rotterdam
aanvang: 20.00 uur

Afd. Tilburg
llapr. Thema-avond.
24 apr Plantenbeurs in de Kasteelhoeve.
9 mei Lezing door B. Zonneveld over

winterharde cactussen en -vetplanten.
13 jun. Thema-avond over enten door: Huub

Kiesebrink
plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstr 256, Tilburg 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Voorne-Puttenen Rozenburg
11 apr. Dialezing door Simon Kooy over 

Chileense cactussen
9 mei Bezoek aan de kas van J. Toledo te 

Rockanje
?? juni Uitje naar v.d. Weert te den Haag en 

Cok Grootscholten te Honselaarsdijk.
plaats: Het Trefpunt. Burg. v.d. Blinklaan 5, 
Vierpolders (Gem Brielle), aanvang: 19.30 uur

Afd. Ysselstreek
27 mei Doe avond: Verpotten,verspe- 

nen, stekken, inkorten etc.
24 jun. Uitzwermavond bij leden in Zutphen 
plaats: Autodistribution van Rijn
Manegestr 3 Deventer, aanvang: 20.00 uur
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Afd. Zaanstreek
8 apr. Lezing H. de Looze over de Zomer in 

Mexico.
24 apr. Beurs van Cactussen en vetplanten
6 mei Lezing R. Mayer over Zeven weken op een 

Mesa.
14 mei Jaarlijkse busreis.
3 juni Kasbezoek bij leden.
plaats: kantine van de sporthal De Springplank 
Saenredamstraat 34 Assendelft, aanvang: 20.00 
uur

Afd. Zeeland
16 apr. Open dag Rotstuinen
29 apr. Bijeenkomst
21/23 mei Lentebeurs op de Bockenborch. Nw

en St Joosland.
27 mei Bijeenkomst
11 juni Kasbezoek door de afdeling Gouda.
24 juni Bijeenkomst te Kwadendamme

(Berkenhof)
plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat Middel
burg, aanvang: 19.30 uur

Afd. Zuid Limburg
5 apr Praktijk avond met o.a. Zaaien, enten 

en stekken.
3 mei Lezing door W. Alsemgeest over het 

kw eken van moeilijke cactussen
7 juni Het grote cactussen en vetplanten

spel door J. Jagerzky.
plaats: Gemeenschapshuis. Hoofdstraat 12 Schim
men, aanvang: 19.30 uur

Afd. Zwolle
26 apr Dialezing over Zuid-Afrikaanse

vetplanten door C. Grootscholten.
24 mei Onderlinge clubavond met planten

keuring.
plaats: Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum 
voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2 
Zwolle, aanvang: 19.30 uur

Aylostera
8 apr Dialezing door L. Van de Meuter 

"Insecten in onze kollektie "
7 mei TOPDAG.
13 mei 'Dialezing door D. Jacobs over

Mexico”
10 juni Dialezing door Willy Vereist ‘An

dere Succulenten”
plaats: Zaal ‘t Duifken, Zijpstraat 15 9308 Hof
stade, aanvang: 20.00 uur

Cactussen en Vetplanten
16 apr Lezing door Freddy Lampo: ‘‘Cac

tussen bekeken, deel 1”
28 mei Lezing door Henk de Looze “ Cali

fornia Land of many dreams"
plaats: Zaal Don Bosco, St Cordulaplein Schoten
Centrum bij Antwerpen, aanvang: 14.00 uur

Cactusvrienden Limburg
18 apr. Chili door D. Jacobs
16 mei California. land of many dreams? 

door H. de Looze.
22 mei Jaarlijkse ruilbeurs
20 jun. Utah door F. Lampoo
plaats: Cultureel Centrum, Dekenstraat 40 Heus
den Zolder, aanvang: 20.00 uur

Grusonia
8 apr. Wandeling door de serre door Gilbert 

d’Eer (Don Bosco)
13 mei Mammillaria's door Alfons Beuke

laers (Vijverhof)
10 juni Tillandsia s door Frans Noltee (Don 

Bosco)
plaats: Zaal Vijverhof te Tielt of Don Bosco te
Torhout, aanvang 20.00 uur.

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 12 mei.

CACTUSKWEKERIJ 
LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 (tussen Lexmond en Meer
kerk) Lakerveld 89.
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24 apr.
Cactussen- en vetplantenbeurs van de afdeling 
Zaanstreek. Plaats: Kantine van de sporthal 'De 
Springplank", Saenredamstraat 34 te Assendelft 
(Zaanstad). De Beurs is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. verkopers kunnen een uur eerder te
recht. De huurprijs van de tafels bedraagt f 7,50. 
Opgeven bij de heer van Smirren, tel. 075-167876. 
Na storting op girorekening 2807389 van de 
penningmeester Succulenta Zaanstreek is Uw tafel 
besteld. Gaarne voor 15 april 1994.
Route vanuit Amsterdam: A8. rechts N246. links 
N2O3, links Dorpsstraat, tenslotte 2e rechts.

24 apr.
Cactusbeurs afdeling Tilburg met verkoop van 
en info over succulente planten. Plaats: Kasteel
hoeve, Hasseltstraat te Tilburg. Tevens nog enkele 
meters beschikbaar voor liefhebbers en/of hande
laren à f 4,- per meter. Geopend van 10 tot 16 uur 
Toegang gratis. Info: H. van Helderen, tel. 013- 
352747.

1 mei
Sluiting deelname aan de Jubileum plantenkeu
ring

7/8 mei
Beurs afdeling Haarlem i.s.m. Natuur en Milieu 
van de gemeente Haarlem; manifestatie "Natuur
lijk Tuinieren" en kindermiddag I.V.N. Plaats: 
Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem 
nabij station en Ripperdakazerne. Deelnamekosten 
f. 6,= per tafel/dag (2m) of f. 4,= per meter. Open 
van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis! Bel voor 
opgave/inlichtingen: G. Koerhuis. Weteringstraat 
34, 2023 RV Haarlem 023-262624 of Th. Droog. 
Zwitserlandstraat 4. 2034 BL Haarlem 023-364325

7 mei
Cactus- en Vetplanlenbeurs afdeling Fryslân.
Deze keer echter niet in de kantine van het 
A.O.C.. Wegens bouwwerkzaamheden op een 
andere, gemakkelijk te vinden plaats aan de 
Huizemerlaan in de zalen van Tivoli. Het is 
dezelfde straat, dic U altijd al bent ingereden om 
het A.O.C. te bereiken Parkeren is geen probleem. 
Alles is gelijkvloers en de weg wordt aangegeven 
Openingstijden van 9.00 tot 15.00 uur. Tafelhuur 
p/m f4 liefhebbers. f7.50 handelaren 
Contactadres: A. Veenstra. Bernhardlaan 48 a. 
9291 HP Kollum, tel.: 05114-51966.

12 mei (hemelvaartsdag)
De afdeling Achterhoek organiseert een grote 
cactustentoonstelling en beurs in- en om het 
E.N.O. gebouw aan de Woerdenseweg te Groenlo 
(achter de “Grolsch”) De openingstijden zijn van 
10 tot 17 uur en de toegang is gratis. Info: Mevr. 
A Heijnen, tel 05430-64314.

12 t/m 23 mei.
I.v.m. 75jrg bestaan SUCCULENTA organiseert 
GRONINGEN een succulentententoonstelling bij 
de Borg VERHILDERSUM (nabij Leens, weg 
Groningen naar Lauwersmeergebied). Toegangs
prijs f 5.-, inclusief bezoek tuinen Borg Verhilder
sum. Geopend van 10.30 tot 17.00 uur. Let op 16 
mei gesloten!! Tijdens de tentoonstellingsperiode 
verkoopbeurs op 14 mei. De tafelhuur bedraagt 
f5,- p/m. Aanmeldingen voor de verkoopbeurs aan 
W. ten Hoeve, Watermolendijk 2, 9761VH Eelde. 
tel. 05907-95523. Na storting van het verschul
digde huurbedrag op gironummer 3015398 van W. 
ten Hoeve is de reservering definitief.

14 mei
De Goudse Cactusbeurs ook dit jaar op de van 
verleden jaar bekende lokatie: de schitterende 
showroom van ‘Forddcaler Ottocar Gouda B.V.‘ 
aan de Burgemeester Jamessingel te Gouda, 
plattegrond in het aprilnummer 1993.
De beurs is geopend voor bezoekers van 9.30 tot 
15.00 uur, deelnemers worden niet voor 8.30 uur 
verwacht.
Tafelreserveringen s.v.p. zo spoedig mogelijk bij 
Herman Busser 01820-29135 op de gebruikelijke 
voorwaarden: 1 m gratis, 2 m f 10,- en in enkele 
gevallen 4 m f 25,-. Natuurimporten niet toege
staan, ken Uw verantwoordelijkheid voor de 
natuur in de cactuslanden

20 t/m 23 mei
Tentoonstelling “Cactussen en Vetplanten” . 
Kasteellei 111 te Wijnegem bij Antwerpen. 40.000 
planten op 800 m2. Toegang gratis. Folder (schrif
telijk) verkrijgbaar op voormeld adres.

22 mei
Cactusvrienden Limburg organiseert haar jaar
lijkse ruilbeurs in het Cultureel Centrum van 
Heusden-Zolder.Open van 14-18 uur, toegang bfr 
49. Verdere inlichtingen: Paul Theunis, Acacia
laan 53 3583 Paal België tel. 011-428321.
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28/29 mei
Zie voor uitgebreide informatie over het jubileum- 
weekend van Succulenta pagina 19 e.v.

huur f 40 = per kraam van 4 m. Gaarne tijdig 
reserveren bij F. van Tricht, Bachstraat 3, 5283 
KK Boxtel; tel 04116-84250.

4 juni
Hortusdag/Landelijke open dag Succulenta.
De Stichting Nederlandse Plantentuinen (SNP) te 
Utrecht organiseert in samenwerking met de Horti 
jaarlijks de Nationale Hortusdag. Deze Hortusdag 
vindt plaats op de eerste zaterdag van juni en staat 
in het teken van een bepaald thema. De mee
werkende tuinen ontvangen op deze dag ca.
15.000 bezoekers.
In 1994 zal de Nationale Hortusdag plaatsvinden 
op 4 juni en zal in het kader van het 75 jarig 
bestaan van Succulenta in het teken staan van 
Succulenta, succulenten en de verzorging ervan. 
De individuele plantentuinen zullen in samenwer
king met de afdelingen zorgdragen voor de organi
satie en invulling van de dag. Het programma kan 
per tuin verschillen, gestreefd wordt naar een 
'standaardpakket' per tuin. Dit standaardpakket 
omvat in ieder geval een zakje succulentenzaad, 
met toelichting, als presentje voor iedere bezoeker. 
In het volgende nummer van Succulenta zal een 
overzicht gepubliceerd worden van de deelne
mende tuinen en hun specifieke activiteiten op 
deze dag.

4 juni
Beurs afdeling Amsterdam i.s.m de firma Ubink 
te Kudelstaart. zie advertentie in dit nummer. De 
kwekerij is te bereiken door vanaf de provinciale
weg N221 in de richting van Kudelstaart te rijden. 
2e zijstraat rechts is de Mijnsherenweg. Opgave 
voor deelneming bij LP Betlem. tel. 02979-82268 
De tafels kosten f 5,= p/m.

4/5 juni
Show en beurs Zuid Limburg, incl tentoonstel
ling tekeningen Carla Wolters. Georganiseerd 
onder het motto 'Bizarre Vormen ’ in de botani
sche tuin van Kerkrade. (10-17 uur) m.m.v. onze 
"buren’’ van Belgisch Limburg en Aken Entree f 
3,50, kinderen gratis. Route: autoweg E39, N281. 
afslag Heerlen Zuis/Kerkrade. Vanaf Station 
Heerlen bus 42/46. halte Terwinselen. Tafelhuur 
bedraagt f 7,50 pm/pd. Inl. LEssers. Hokkelen- 
bergstraat 8. 6444 AG Brunssum. (045-251191)

5 juni 1994
4e Liempdsc Planten-liefhebbcrsmarkt aan het 
Looeind te Liempde. Naast succulenten ook 
Hoya’s. Tillandsia’s. Orchideeën. Rots- en orange
rieplanten. Openingstijd van 10-16.30 uur. Kraam

16 juni 
75e verjaardag van de vereniging SUCCU
LENTA.

18 juni
Ruil en Verkoopbeurs Aylostera van 10-19 uur 
in de zaal ‘t Duifken, Zijpstraat 15 te 9308 Hof
stade (Aalst) Inl Bob de Brouwer. Ramertsraat 46 
1760 Roosdaal. (054/339574)

28 augustus
Cactus en Vetplantenbeurs van het Oosten in de 
Hanzehof, Coehoornsingel 1 te Zutphen. Ope
ningstijd van 11.00 tot 16.00 uur en de toegangs
prijs bedraagt f 1,—
Voor standhouders is de zaal open om 9.30 uur. 
Tafelhuur bedraagt f 4,50 p/m (maximaal 4 m, 
meerdere op aanvraag). Plaats reserveren uitslui
tend door vooruitbetaling van f 5,— op rekg 
38.67.96.319 t n v. F.J.G. Hilge te Zutphen (tel. 
05750-29610) onder vermelding van aantal meters 
inzake beurs 94 met uiteraard Uw naam en adres

3 september 
Internationale Cactusmarkt te Nijmegen

10/11 september 
E.L.K. te Blankenberge in België

17 september
Cactussen- en vetplantenbeurs van het Noorden 
in Tntratuin". Cuypersweg 5 te Groningen. Als 
voordeel van Tntratuin" zien wij de ligging aan 
de Noordelijke Rondweg, parkeergelegenheid, de 
mogelijkheid, de planten direct bij de ingang uit te 
laden en de gratis toegang. Wij kunnen 125 metr 
tafel verhuren a f 5,= p/m, waarbij leden van de 
organiserende afdelingen bij voorrang plaatsruimte 
kunnen reserveren. Openingstijd van 10-16 uur, 
inbreng planten vanaf 8.30 uur. Reservering bij P. 
van Veen, de Gast 33 a. 9801 AB Zuidhorn. Uw 
reservering wordt definitief na ontvangst van het 
huurbedrag op postbanknr 867246 of banknr 
37.58.55.718 t.n.v. P. van Veen

14/22 oktober 
Jubileum-verenigingsreis Spanje (onder voorbe
houd)

15 oktober 
Najaarsvergadering te Assendelft
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30

OPEN DAGEN
16 apr. 10/17 uur Dorpsstraat 38, Biggekerke Rotstuin

Marnixplein 17, West Souburg Rotstuin
Diepeneestraat 4, Borssele Rotstuin
Koos Vorrinkstraat31, Goes Rotstuin

1 mei 10/17 uur Molenweg 5, Herten Limburg
7/8 mei 10/19 uur Riststraat 16, Turnhout België

Fonteinstraat 18 Turnhout België
Meibloemstraat 10, Turnhout België
Leiseinde 46, Turnhout België
Kapelweg 88. Turnhout België

12 en
14/5 mei 9.30/20 uur Tijl Uilenspiegelstraat 11. Oostkamp, België. Mammillaria’s
15 mei 10/17 uur Kommerstraat 56, Someren Brabant

Hoogertstraat 11, Someren Brabant
Kortestraat 1. Asten Brabant
Wolfsberg 29, Asten Brabant

4 juni 10/16 uur LANDELIJKE OPEN DAG
Arnhem Molenweg 56, Lunteren

De Kweek 20, Lunteren
Pr.W.Alexanderlaan 104, Bennekom
Brinkstraat 50, Bennekom

Delfzijl e.o. H.J. Engelkenslaan 34, Winschoten. kas. gemengd
Zijlvest 15, Loppersum. kas, gemengd
Deldenlaan 1, Helium kas, gemengd
Slochtermeenteweg 30, Slochteren kas, gemengd
Nansumerweg 32, Holwierde. kas, gemengd
Semskade 18, Stadskanaal. kas. gemengd
Bredeweg 29, Westeremden. kas, gemengd
Ds. Sprengerweg 8, Appingedam. kas, gemengd
Havendwarsweg 3, Uithuizen. kas, gemengd

Dordrecht e.o.
Natuur-Educatief Centrum 
Weizigtpark, Dordrecht tentoonstelling.
Rotterdamseweg 88, Zwijndrecht. kas, gemengd

Eindhoven Suikerbakker 26, Veldhoven
Karel Doormanlaan 27, Helmond

Flevozoom Rederijkerstraat 51, Harderwijk
Fryslân Landgoed De Vijversberg, Zwartewegsend, tentoonstelling (in het bos 

van Ypey), permanent
Op de Bouwen 27, Joure. kas, gemengd
Blauwhoflaan 124. Joure. kas, gemengd
Folgeralaan 2B. Drachten. kas, gemengd
Hegedijk 120. Langezwaag. kas. gemengd

Gooi- en Eemland Blieklaan 59. Soest tuin, kas met cactussen en 
vetplanten en tropische 
gewassen

Prof Struyckenlaan 14, Baarn. kas met cactussen, heide- 
tuin en rotstuin

Gorinchem-Den Bosch Bosschcwcg 3, Den Dungen. cactuskas, grote tuin
Laantje la, Werkendam. zeer grote cactus en 

succulentenverzameling
V.d. Duinstraat 53, Sprang Capelle (N-B). cactussen en Stapelia's
Korte Nieuwstraat 43, Sprang Capelle Echinocereus collectie
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Gorinchem-Den Bosch Jan Oomsstraat 6. Ammerzoden. cactussen, succulenten
en rotstuin

Vermeerstraat 3. Sprang Capelle (N-B). Gymnocalicium collectie
Grotestraat 8, Drunen gemengde cactusverzame

ling
Hoefstraat 9, Oss Mammillariacollectie

‘s Gravenhage e.o. Vijverberglaan 5, Honselersdijk. kas. gemengd
Groningen Greinerstraat 10, 

Elzenlaan 38, 
Ruimtevaartlaan 39, 
Ravellaan 44.
Leliestraat 5, 
De Gast 33 a,

Groningen 
Groningen 
Hoogezand 
Assen 
Vries 
Zuidhorn

Haarlem
Stadskweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem. tentoonstelling
Leiden Boekenburglaan 54, Voorhout kas. gemengd
Noord- en Midden L imburg (ook op zondag 5 juni!)

Kortestraat 1. Asten
Wolfsberg 29, Asten
Maricollenweg 63, Grubbenvorst
Bereklauw 19. Herkenbosch
Bosscherven 46, Horn
Molenweg 5, Herten
Patersstraat 14, Panningen
Industriestraat 70, Reuver
Kast. Verduynstraat 9. Roermond
Snelkensstraat 28a, Sevenum
St. Jozeflaan 8. Smakt-Venray
Boogertstraat 11, Someren
Kommerstraat 56. Someren
Schoolweg 55, Venlo

Nijmegen Dir. Trompstraat 45. Ewijk. gemengd. spec.Gymnoc, 
Phylloc, Aporoc.

Boestraat 11, Boxmeer. gemengd succ.
De Chamillylaan 33, Grave. gemengd, spec.: Meloc., 

Discocac.
Weezenhof 12-31. Nijmegen. gemengd succ. spec.: 

hydrocultuur
Kruisstraat 80, Herpen. gemengd succ. spec.: 

voeding voor substraat 
teelt

Maasdijk 11. Appeltern. gemengd, succ.
Rotterdam Tweede Tocht 40, Nieuwerkerk a/d IJssel. kas, gemengd
Voorne Putten &
Rozenburg Naterseweg 4. Rockanje kas, gemengd
IJsselstreek Kon. Wilhelminaweg 5, Twello. succulentenkas en grote 

rotstuin
Tichelkuilen 208. Zutphen. succulentenkas

Zaanstreek Hornlaan 10.
Dorpsstraat 714.
Genieweg 11. 
Oosteinde 33, 
Kerkuilplantsoen 9. 
Cluciusstraat 9.

Assendelft 
Assendelft 
Assendelft 
Wormer 
Wormer 
Zaandam
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VARIA

Zeeland Marnixplein 17. Vlissingen
Noordweg 444, Middelburg
Noordweg 476, Middelburg
Nachtegaalstraat 12, Middelburg
Dorpsstraat 38. Biggekerke
Scheldestraat 95, Goes
Koos Vorrinkstraat 31, Goes
Prunusstraat 55’ 's Gravenpolder
H.A. Hankenstraat 18, Wilhelminadorp
Diepeneestraat 4, Borselle

11/12 juni 10/19 uur Stwg op Oosthoven 39 Turnhout België
Schoolstraat 26 Turnhout België

Nieuwe Notocactus Veldnummer-Computerda
tabase beschikbaar.

Sinds enige tijd is er een goed werkende database 
beschikbaar voor noto-cactus liefhebbers welke 
eens een overzicht willen hebben van alle bekende 
Notocatus veldnummers met hun vindplaatsen en 
plant-beschrijvingen. Via Internoto is het pro
gramma verspreid over de diverse notocactus 
liefhebbers en daar goed ontvangen als zijnde een 
waardevolle informatie bron voor de fervente 
verzamelaar. Vanaf heden wordt via Suculenta het 
programma ook aangeboden in een Nederlandse 
versie.
De Noto-cactus database bevat momenteel 2700 
veldnummers welke in de loop der jaren verza
meld zijn door vele verzamelaars in Zuid-Ame
rika. Veel van deze verzamelaar hebben hun 
gegevens, verzameld in het veld, beschikbaar

gesteld voor het vullen van deze computerdata
base. Na enkele correctie's is dan nu de versie 
2.00 uitgebracht waarvan gezegd kan worden dat 
99% van de gegevens correct zijn weergegeven en 
door derden gecontroleerd
Het programma kan worden aangeleverd op 720 
Kb en 1.44 Kb diskette en is geschikt voor 8086 
t/m 486DX66 computer types. Het programma is 
uitgepakt ongeveer 2.5 Megabyte groot en heeft 
daardoor min een HD nodig om te kunnen werken. 
De computer moet een MS-Dos compitibel-achtige 
computer zijn. Amiga/Sega/MSX/Atari/Comme- 
dore systemen kunnen niet overweg met het 
programma of deze moeten een Microsoft MS-Dos 
emulatie programma kunnen draaien.
Het programma kan geleverd worden in Dbase 
formaat, ASCII formaat of WP-Notebook formaat 
De tools worden bijgeleverd aan de hand van het 
gewenste formaat. Dbase is het standaard formaat. 
De kaartenbak is als volgt opgesteld:

Kaan nr i

32 Diatheek nr

1) Geslacht Brasiliparodia ( 15 tekens lang)
2) Veldnumer HU 004 ( 20 tekens lang)
3) Naam Alacriportana ( 50 tekens lang)
4) Eerstbeschrijving Buxbaum ( 50 tekens lang)
5) Literatuur Die Kakteeen. 1 jan 1967 ? ? ? Stuttgart ( 80 tekens lang)
6) Vindplaats Cazuza Ferreira/ Jaquirana ( 80 tekens lang)
7) Provincie Rio Grande do sul ( 20 tekens lang)
8) Land Brasilieen ( 20 tekens lang)
9) Opmerkingen s' Winter droog!!! ( 80 tekens lang)
10) Internoto 12, 156. 6512 ( 40 tekens lang)

Het Internoto-Databank programma kost inclusief 
3.5” diskette en porto kosten F1 37,50.
Indien u interesse heeft en de Internoto-Databank 
wilt bestellen dient u een brief te schrijven naar 
onderstaand adres met de vermelding welk compu
ter type u bezit en welke van de drie combinatie's

(ASCII. Dbase. WP) u wilt hebben Natuurlijk 
kunt u ook alle drie de versie krijgen zonder extra 
kosten !
Uw brief/bestelling kunt u sturen naar:
R.A.J Doek
st Vincentiustraat 7 5981 VK Panningen



VRAAG EN AANBOD
Opgaven voor nr 3 van Vraag en Aanbod voor 
30 april 1994 bij Mevr. J.M. Smit-Reesink, 
Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE
Bennekom

Te koop gevraagd voor cactusvriend in Tsjechië: 
Werner Rauh: Wondere wereld van cactussen en 
vetplanten. Edgar& Brian Lamb: Cactussen en 
andere succulenten in kleur. W. Lohrengel. Kanaal
weg 15, 1782 GA Den Helder. Tel.02230-25777. 
Te koop gevraagd: het boek Rowley/Caudiciform 
en Pachycaul Succulents 1987.I .Lokken, Sier- 
steenlaan 25, 9743 EH Groningen. Tel. 050- 
710663.
Te koop gevraagd: Walthcr Haage: Kakteen von 
A bis Z. J.Raema
kers. Pater Bleijslaan 4. 6045 BM Roermond. Tel. 
04750-15934
Te koop gevraagd: Het bock van John Pilbeam: 
Mammillaria a Collectors Guide M.J.Verheeren. 
Ruijsdaellaan 41. 4625 BK. Bergen op Zoom. Tel. 
01640-51029.

Gezocht: artikelen over ultra succulente mesems, 
behalve lithops, om om samen te vatten en te 
bundelen (zaaien, kweken, grondsoort, PH en 
bloeibaarheid.) Ieder, die een bijdrage levert krijgt 
t.z.t. (op verzoek!) een exemplaar. Reacties te 
zenden aan Jan Enderink, Diepenheimseweg 53, 
7161 MA Neede.

Afd. Noord en Midden Limburg

CACTUSVOEDING 
volgens recept Jan Hovens 

meest geschikte voeding voor alle substraten 

Prijs per liter f 3,= (excl. statiegeld) 
(vanaf 5 liter f 2,50)

G Linssen Venlo tel 077-823812 
J. Schraets Arcen tel 04703-2913

Bloemen - en plantentuin
VAN DONKELAAR
Werkendam, Laantje 1 tel. 01835 - 1430 giro 150983

Onze nieuwe zaadlijst is verschenen. Naast succulenten staan er nog veel bol 
gewassen, vleesetende planten en kuipplanten in. Na ontvangst van f 3.50 op 
gironummer 1509830 ontvangt u deze zaadlijst.
Onze nieuwe Hoyalijst is ook verschenen Kosten f 7,50.

Verder bent u ook dit jaar van harte welkom in onze tuin. Er zijn steeds nieuwe dingen voorradig.

KAKTEENLADEN Verzendhandel hobbybenodigdheden
vakliteratuur
Hunt/CITES Cactaceae Checklist DM 39,- IOS Index of Cactaceae Names 1950-1990 222 blz (alle naamsveranderingen 
van de Cactaceae tussen 1950-1990) DM 39,-
Leue/Epiphyllum 123 kleurenfoto's DM49,50
Rauh/Die grossartige Welt der Sukkulenten, 184 blz met 730 afb. DM 48,- (speciaaluitgave)
Rauh/Kakteen an ihren Standorten, 224 blz met 784 foto's DM 38,- (speciaaluitgave)
Rausch/Lobivia 1975 Vol.1-3 eng., 192 blz, 147 kleurenfoto's, 13 zw/w foto's, 180 Tekeningen, 16 geog r.schetsen DM 
98,-
Unger/Die grossen Kugelkakteen Nordamerikas Echinocactus Link & Otto, Ferocactus Britton & Rose, 467 blz, 288 kleu
renfoto’s, 7 schetsen, 3 tab. DM 298,-. Een prachtboek in heel kleine oplage!!!
Weskamp/Gattung Parodia Band 2 gebonden DM 76,- (harde kaft DM 64,-)
Lemaire/lconographie descriptive des cactees 1841-1847, Herdruk 1993., I-XV, 81 pag. met 16 tab. kleurenetsen, lat/ 
frans. Tekst, 10 blz. inleiding door Gordon Rowley, formaat 33x50cm DM 360,- (wereldwijde oplage slechts 300 stuks!)

Bestellingen schriftelijk of met fax. Prijzen vrijblijvend en met verzendkosten. Export tegen proforma-rekening Betalen 
kunt U per intern, postwissel, met Eurocheque of op ons postgironummer in Arnhem 3440773. U betaalt voor leveringen 
uit Duitsland geen BTW meer!

Jörg Kopper Verzendboekhandelen Antiquariaat Internationale Boekhandel 
Lockfinke 7 D-42111 Wuppertal Tel.: + 49 202703155 Fax + 49 202703158.
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EXOTICA
10 JAAR
Europa’s grootste selectie van Caudiciforme Planten
Wij danken onze klanten voor hun steun en inspiratie 
gedurende het laatste decennium
Aloë richardsiae, Tanzania, Mbeya Prov.spruiten DM 18,-
Brachystelma christianeae RSA, Typ Locality zaailingen DM 15, (nw species, zie Aloë, 
No.3/4 1992)
Cyphostemma elephantopus Madagascar zaail DM 12,-
Dorstenia psilurus Tanzania, Iringa Prov.zaail. DM 12,-
Euphorbia antso, Madagascar zaail DM 18,-
Euph. bongensis Tanzania, Iringa Prov. zaail. DM 48,- (als Euph. rivae)
Euph. brakdamensis RSA, Steinkopf zaail DM 21,-
Euph geroldii Madagascar, Typ. Loc. stekken DM 12,- (nieuw, doornloze struik; mooie 
rode bloemen)
Euph. namibensis Namibië, Duweseb zaail. DM 24,-
Euph. robivelonae Madagascar, Typ. Loc. stekken DM 9,- (kleine doornloze struik, witte 
bl.; nw srt)
Euph. serendipita Kenia, Typ Loc. stekken DM 12,- (nieuw; zie C.& Succ.J (US) Vol.65, 
1993, No.2)
Euph.spec.nov. MES343 Tanzania, Lake Ngwazi stekken DM 12,- (compact doornige 
soort; wordt spoedig beschreven)
Monadenium globosum Tanzania, Iringa Prov. zaail. DM 24,-
Pterodisc.sp. Tanzania, Mbeya Prov. zaail DM 12,- (gelijk aan Pterodiscus speciosus 
maar gele bloem)
Trichocaulon piliferum RSA, Warmwaterbergzaail.DM 9,-

Een van de grote zeldzaamheden van Madagascar!!! - De wit bloeiende 
Uncarina leptocarpa 2 jaar oude zaailingen: DM 120,-

Marita en Ernst Specks
Am Kloster 8, W-5140 
Erkelenz-Golkrath, Duitsland 
tel: 02431 73956 Fax: 02431 4495

EXOTICA
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DE AGAVE Specialist biedt de volgende soorten aan:

Agave: Bovicornuta, Bracteosa, Chrysantha, Ferdinandus-regis, filifera, franzosinii, ghiesbreghtii, kercho
vei, macroantha, mitis, ornamental, multifdifera, palmeri, parryi HK 1684, parviflora, schottii, parasana, 
sp. Isla Ventana, stricta, titanota, toumeyana, utahensis, verschaffeltii en Victoria-Reginae.

Deze mooie gezonde planten zijn 2-6 jaar oud en geprijsd vanaf f 3,50 p st. Verder vindt u bij ons hon
derden soorten andere Succulenten vanaf f 1,50 per stuk.
De kwekerij is iedere vrijdag en zaterdag tot 5 uur open.
Telefoon (alleen s avonds) 05980-93253.

Cactuskwekerij Geling. Noorderstraat274, 9611 AS Sappemeer.

OPEN DEUR- DAGEN op 7 & 8 mei.
CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

Cactuskwekerij Decoster 
Conterdijk 2 
8630 Veurne 
(Naast kayakclub) 
tel : 058.314678.
Fax. 058.315274.

Gesloten op donderdag 
zon - en feestdagen

DOUG EN VICKY ROWLAND 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

TE KOOP GEVRAAGD 

bent U genoodzaakt, om welke reden dan ook, 
uw cactusverzameling van de hand te doen, 

neem dan contact op met: 
Gerrit Melissen, Korenmolen 9, 

3738 WL Maartensdijk, tel 03461-3366

DIETER 
SCHIERENBERGb.v.
Old rare books-periodicals- 
Collections on Natural 
Sciences etc.
Prinsengracht 485-487 
1016 HP Amsterdam 
tel 020-622 57 30 
fax: 020-626 56 50

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan

NATUURENBOEK 
Bankastraat 10

Wij zoeken van het maandblad SUCCULENTA 
de jaargangen 1 t/m 29, 34. 41 t/m 63.
Kunt U ons helpen? Neem dan contact met ons 
op

2585 EN 's Gravenhage 
tel 070-3505648

uhlig 
kakteen

D7063 KERNENi. R. 
(Rommelshausen) bij Stuttgart 

Postbus 1017, Duitsland 
Tel. (07151)41891 Fax (07151)46728 

Kwekerij: Hechnachterstrasse

CACTUSSEN
TE KOOP GEVRAAGD

Collecties, zaaisels en Copiapoa's 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 

1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

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.

35



OPEN DAG

ZATERDAG 4 JUNI VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
BEZOEK ONZE KWEKERIJ MET MEER DAN 
10.000 M2 AAN CACTUSSEN EN VETPLAN

TEN VAN 4 CM TOT 4 METER

HANDELSKWEKERIJ
UBINK v.o.f.
Gespecialiseerd in cactussen 
Mijnsherenweg 18-20, 1433 AS Kudelstaart 
tel. 02977 -26880 fax 02977 - 43089

Tevens beurs op de kwekerij, georganiseerd door 
de kring Amsterdam. Tafels kosten f 5,= per meter. 
Inlichtingen en reserveringen bij J.P. Betlem 
tel. 02979 - 82268.

De kwekerij is te bereiken door vanaf de provinciale 
weg N221 bij AALSMEER in de richting 
KUDELSTAART rijden. Tweede zijstraat rechts 
is de Mijnsherenweg.
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Detail bloem en knop Witte 
stempelbuis, diameter 2,5 mm 
en stempel met 9 lichtgroene 
lobben, iets crème-gele helm- 
draden en gele helmknoppen 
Bloeitijd bedraagt 3 dagen.

gen. Dat gebeurde de jaren erna dan ook 
prompt
In 1990 kreeg Michael Kiessling uit Beie
ren dit plantje onder ogen en zei zeer 
gedecideerd Tephrocactus mandragora 
Literatuur erbij en ja hoor, Backeberg had 
hem beschreven. En nu maar neuzen in de 
boeken. Eerst bij Backeberg. Wij lazen: 
Tephrocactus mandragora Backeb., half in 
de grond verzonken kleine groepen, dikke 
penwortel (dus een diepe pot voor zo een 
klein plantje, als het tenminste op eigen 
wortel staat). De leden min of meer eivor- 
mig, tot 2 cm lang, spits toelopend aan het 
uiteinde Bedoorning heel kort en dun 1-3, 
tot 2-3 cm lang, wit, haarachtig. Areolen in 
een kuiltje. Bloemen 3,5 cm doorsnede, 
glanzend lichtgeel. De standplaats is 
Noord-Argentinië.
Dat wisten we dan en wij controleerden 
een en ander bij ons plantje. Op de kleur 
van de bedoorning na, (deze was aan mijn 
plant koper-bruinkleurig), klopte alles vrij 
aardig. Tevens was ik nog in het bezit van 
een uitgave „The Sub-Genus Tephrocacti"’ 
uit 1973. Dus ook daar maar even indui
ken.
De auteurs hadden alles eens op een rijtje 
gezet, om te proberen enige orde te schep
pen binnen dit subgenus. Onze T. mandra
gora kon men echter niet indelen. Men

verwees de problematiek voor nader 
onderzoek door naar de toekomst. 
De auteurs hanteerden echter een nieuwe 
naam Opuntia mandragora (Backeb.) 
Rowley uit 1958 Dus Rowley had hem 
ingedeeld bij opuntia. Van deze schrijver 
bezit ik echter geen literatuur.
In mijn boekenkast stond ook nog een 
uitgave van Ritter uit 1980. Deze heeft 
weer een andere indeling gemaakt. Zo 
vinden wij onze plant nu als Maihueniopsis 
mandragora (Backeb.) Ritter. Hier komt er 
echter een middendoorn op de proppen en 
een zeer gedetailleerde bloembeschrijving. 
En de standplaats is Puerta Tastil prov. 
Salta, Argentinië. We weten dus weer iets 
meer, vooral over de bloem, waar we nu 
niet dieper op ingaan.
Dan verschijnt in 1984 het boek van 
Roberto Kiesling uit Argentinië met een 
nieuwe indeling. In de index van zijn boek 
vinden wij Maihueniopsis mandragora. 
Daar is te zien dat hij daar nu als Maihue
niopsis minuta (Backeb ) comb. nov. 
benoemd is.
Ik bezit ook een Opuntia minuta. Deze ziet 
er echter als plant anders uit. Deze heeft 
nog niet gebloeid en we zullen de vergelij
king dus nog moeten uitstellen, hopelijk 
niet te lang! De komende jaren plaatsen we 
deze twee planten eens naast elkaar Zo
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kunnen we de zaak in de gaten houden. De 
beste plek is direct (10 cm) onder het dak, 
niet afgeschermd!
Mijn T. mandragora heeft gebloeid van 25 
tot 28 Mei 1993. Dit is dan ook de aanlei
ding tot het schrijven van dit stukje. Als de 
plant bloeit, verschijnt het fototoestel ten 
tonele, eerder niet! Dat zien dus de er 
omheen staande planten ook. Aangezien 
planten levende wezens zijn (lang mis
kend!), gaan ze uit jaloezie ook bloeien. Er 
zijn liefhebbers die met de planten praten 
en ook dat schijnt te helpen.
De botanici delen planten iedere keer weer 
in naar hun nieuwe gezichtspunten en 
nieuw verworven kennis. Dit zal altijd zo 
blijven. Anders zou de wetenschap tot 
stilstand komen! Voor ons blijft het echter 
steeds hetzelfde plantje. En daar genieten 
we van. En nu maar wachten op het vol
gende stekje met een dubieuze naam!

Hokkelenbergstraat 8 6444 AG Brunssum.

Literatuur.
Backeberg, C. (1977) - Das Kakteenlexikon. Gus

tav Fischcr Verlag Jena.
Kiesling, R. (1984) - Estudios en Cactaceae de 

Argentina. Darwiniana 25 (1-4): 204.
Leighton. B G., J. Iliff (1973) - The Sub-Genus 

Tephrocactus. A historical survey with notes and 
cultivation. The Succulent Plant Trust.

Ritter. F. (1981) - Kakteen in Süd-Amenka 2: 
389-390.

Rowley, G D. (1958) - Nat. Cact. Succ. J. 13 (1): 6.

Noot Redactie
Volgens het IOS zijn zowel Tephrocactus mangradora als Opuntia mangradora en Maihue

niopsis minuta synoniem met Opuntia minuta. De identiteit van laatstgenoemde is nog niet 
vastgesteld.

Bloem buis 13 mm doorsnede 
en 20 mm hoog met 6 tot 8 
koperkleurige doorns per are
ool. Buitenste bloembladen geel 
met groen-bruine middenstreep, 
middelste bloembladen glazig
geel, gekartelde randen en iets 
bruin zweem, de binnenste 
geheel geel.
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SHOW
Gerard de Lange

Een kort verhaal om over na te 

denken

Altijd als er in mijn kas iets spectaculairs 
staat te bloeien, is er in geen velden of 
wegen iemand te bekennen om daarvan 
mee te genieten
Maar hangt de boel er slap en lusteloos bij: 
Ja hoor...., daar komen ze, soms in groep
jes, of ze even in de kas mogen kijken en 
vragen dan ook nog heel onschuldig: 
‘Wanneer bloeien ze eigenlijk?’ O, ik 
wordt daar soms zo moe van U kent dat 
wel. De natuur werkt blijkbaar niet graag 
mee aan onze behoefte om nu en dan de 
showbink uit te hangen.
Bij een zeer bekende cactuskweker in De 
Lier klaagde ik mijn nood eens over dit 
verschijnsel en welbespraakt als hij was 
kwam hij onmiddellijk met het volgende 
onwaarschijnlijke maar ware verhaal op de 
proppen:
Al jaren lang kwam er bij hem in de kas 
een oude man cactussen kopen Meestal 
zo’n 10 tot 15 stuks grote planten en 
altijd vol bloemen of knoppen. Namen 
interresseerden hem niet zo, als het er maar 
schitterend uitzag. Hij verscheen ook maar 
één keer per jaar rond een bepaalde datum. 
Opvallend was ook dat hij soms 3 jaar 
achter elkaar bijna dezelfde planten kocht, 
terwijl de meeste liefhebbers toch liever 
elke keer iets anders aanschaffen. Nieuws
gierig geworden probeerde de kweker

achter het geheim van deze exentrieke 
klant te komen en stukje bij beetje kwam 
de trieste waarheid aan het licht.
Het bleek dat de man alleen woonde. Zijn 
vrouw had jarenlang met succes een aantal 
cactussen verzorgd en jaar op jaar in bloei 
weten te krijgen. Hij bemoeide zich daar 
niet mee, maar wel vond hij het leuk dat 
éénmaal per jaar, tijdens het plaatselijke 
bloemencorso, grote groepen uit het dui
zendkoppig publiek van hun normale route 
afweken om even bij ‘het huisje met die 
bloeiende kaktussen’ te kijken. 
Samen genoot het echtpaar dan van de 
bewonderende blikken en uitroepen van de 
passanten. Want iets van de glorie van al 
dat moois straalt toch af naar de bezitters 
of verzorgers daarvan. Ze telden dan ook 
nauwkeurig elk jaar het aantal mensen dat 
kwam kijken naar hun expositie.
Vaak waren dat enkele honderden! Toen 
de man alleen overbleef lukte het niet meer 
zo met de bloei van de pronkstukken En 
de dag van de ‘show’ naderde ras. Om 
‘zijn’ publiek toch maar niet teleur te 
stellen werden - ten einde raad - de open
gevallen plaatsen opgevuld met inderhaast 
aangeschafte exemplaren. De vele bezoe
kers pochten als vanouds: ‘The show must 
go on’.
Nou en daarom, eindigde de kweker zijn 
verhaal, alleen daarom kocht die man elk 
jaar wel voor 120 gulden, begrijp jij dat 
nou?...
Omdat dat blijkbaar van mij werd ver
wacht schudde ik peinzend mijn hoofd. 
Eigenlijk was dat een beetje laf van mij, 
want ik begreep het wél, en maar al te 
goed ook .... !

Op de Bouwen 27. 8501 GP Joure.
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CAUDICIFORME SUCCULENTEN 3
Peter Knippels

Passifloraceae
De familie der Passifloraceae wordt 
gekenmerkt door “planten met enkelvou
dige bladeren die veelal ingesneden of 
gelobd zijn en die meestal nectariën aan de 
bladvoet of bladschijf bezitten. De bloe
men zijn regelmatig twee- en éénslachtig, 
vaak groot, met een bij kroon (corona) die 
zich uit de bloembodem ontwikkelt. 
Meestal zijn er vijf fertiele meeldraden en 
daarnaast soms vijf steriele meeldraden 
(staminodiën). Het vruchtbeginsel is één
hokkig. De vrucht is een bes of een doos
vrucht. Het in de vrucht aanwezige zaad 
heeft een omhulsel: de zaadrok” (Summa, 
1973-1978). De familie omvat circa 12 
geslachten en ruim 6.000 soorten met als 
bekende vertegenwoordiger Passiflora

coerulea (de passiebloem). Het bekendste 
geslacht met caudiciforme vertegenwoordi
gers in de familie der Passifloraceae is 
Adenia.
Het geslacht Adenia wordt gekenmerkt 
door succulente struiken die voorkomen in 
de kuststroken van Somalië en west, oost 
en zuid-west Afrika, alsmede op het Arabi
sche schiereiland. De planten vormen een 
bol- tot kegelvormige caudex die zich 
voornamelijk boven de grond bevindt. De 
caudex loopt uit in dunnere, verhoutende, 
ronde stengels. In de groeiperiode groeien 
de takken sterk uit en vormen ze hechtran- 
ken. In de rustperiode sterft het uiteinde 
van de nieuw gevormde tak af In cultuur 
zijn de planten niet moeilijk. In de groeipe
riode verlangen ze een zonnige plaats In
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de rustperiode kunnen de planten bijna 
geheel droog overwinteren bij een tempe
ratuur van 12 - 15 °C. Indien in het voor
jaar de (oksel-)knoppen uitlopen en nieuwe 
takken vormen, kan gestart worden met 
watergeven. De Adenia-soorten zijn in het 
algemeen ongevoelig voor dierlijke bela
gers en kunnen met succes op de venster
bank gekweekt worden.

Vitaceae
De familie der Vitaceae (wijnstok-familie) 
omvat ± 12 geslachten en ruim 700 soor
ten. In het algemeen wordt de familie 
omschreven als “klimmende, heesterach
tige planten uit de (sub-)tropen, met ver
spreide, samengestelde bladeren en steun
bladeren. Tegenover elk blad staat een rank 
of bloeiwijze. De kleine groen gekleurde 
bloemen zijn één- of tweeslachtig en vier
of vijftallig en staan in een cymeuze 
bloeiwijze. De meeldraden staan op de 
bloemkronen ingeplant. Het bovenstandige 
vruchtbeginsel, dat meestal tweehokkig is, 
ontwikkelt zich tot een besvrucht’ 
(Summa, 1973-1978). De bekendste verte
genwoordiger van deze familie is de 
druivenstruik (Vitus sp ).
Geslachten binnen deze familie met caudi
ciforme soorten zijn Cissus (naar het 
Grieks “kissos” = klimop) en Cyphos
temma. Daar deze geslachten erg nauw 
verwant zijn, worden ze door sommigen 
onder één noemer geschaard, deze kan 
zowel Cissus als Cyphostemma zijn In het 
algemeen gelijken de bladeren van de 
Cissus- en Cyphostemma-soorten qua vorm 
op die van de druivenstruik: handvormig 
(ingesneden of samengesteld). 
Cissus verschilt van Cyphostemma, doordat 
bij de Cissus-soorten sprake is van geseg
menteerde stengeldelen, terwijl bij Cyphos
temma de stengeldelen één geheel vormen. 
Een ander onderscheid wordt gevormd 
door het feit dat Cissus-soorten hechtran

ken bezitten en dat bij Cyphostemma- 
soorten deze hechtranken ontbreken (Row
ley, 1980).
De succulente vertegenwoordigers van 
Cissus komen voor in Tanzania en Kenia. 
In het algemeen betreft het hier klimplan
ten met ranken, die soms caudiciform zijn. 
Een caudiciforme Cissus die geen klim
plant is, is Cissus saundersii. C. saundersii 
vormt een rechtopstaande stam die aan de 
basis verdikt is. Jaarlijks vormt de plant 
vanuit de bovenste okselknop nieuwgroei 
en worden enkele stengelsegmenten en 
bladeren gevormd. De bladeren zijn op
merkelijk groot (± 10 - 12 cm in door
snede), behaard aan de bovenzijde en 
schelden aan de onderzijde melksap/honing 
af. In de rustperiode valt bijna het gehele 
nieuw gevormde deel af. Alleen het onder
ste “nieuwe” segment valt niet af en is het 
restant van de gehele nieuwgroei van één 
seizoen. Dit betekent dat de plant langzaam 
groeit. Ook de stam verdikt slechts lang
zaam. Overigens is de plant erg eenvoudig 
in cultuur en vraagt geen bijzondere behan
deling. Bij mij staat de plant op een zon
nige plaats op de vensterbank in de huiska
mer. In de winter-/rustperiode houd ik de 
plant geheel droog. Ik begin met waterge
ven als de knop uitloopt.
Bekende Cyphostemma-soorten zijn 
C. bainesii en C. juttae. Ze kunnen op 
dezelfe wijze gekweekt worden als Cissus 
saundersii.

Tenslotte
Een belangrijke familie in dit kader is die 
der Cucurbitaceae. Tot deze familie be
hoort een aantal bekende en wijd ver
spreidde caudiciforme succulenten. Voor
beelden hiervan zijn te vinden bij de 
geslachten Kendrotis en Neoalsomitra. 
Sommigen typeren de caudexplanten in 
deze familie als het “prototype” van een 
caudiciforme plant: planten met een eau
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Cyphostemma bainesii en
Cyphostemma sandersonii

dex, waaruit lange, slingerende of lig
gende, veelal éénjarige stengels ontsprui
ten. Dat ik in dit artikel geen aandacht aan 
deze familie besteed, komt omdat ik geen 
ervaring heb met deze familie.

Met dank aan Frans Noltee voor zijn 
bijdrage aan dit artikel.

Aakwerf 9. 2804 MZ Gouda.
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OVER CEPHALOCEREUS SWARTZII
VAN DE CAYMAN EILANDEN

P. Wagenaar Hummelinck

Deze soort van Zuid-Jamaica komt 

ook voor op het 200 km oostelijk 

gelegen eiland Cayman Brac.

Tussen Jamaica en Cuba liggen de Cayman 
islands: Grand Cayman (197 km2), Little 
Cayman (26 km2) en Cayman Brac (36 
km2), geheel bestaande uit jonge kalksteen
formaties en met een klimaat dat het 
verleidelijk maakt hen met de Beneden
windse Eilanden te vergelijken. Bij nadere 
kennismaking blijkt echter dat slechts het 
oostelijk deel van Cayman Brac, herinne
ringen oproept aan het koraalkalkland- 
schap. Hier bereikt het kalksteenterras een 
hoogte van 40 m en bepalen agaven en 
zuilcactussen het karakter van de vegetatie 
grotendeels.
Proctor (1984) vermeldt in zijn “Flora of 
the Cayman Islands” Opuntia dillenii, O. 
spinosissima, O. cochenillifera, Cephaloce
reus swartzii, Leptocereus leonii, Harrisia 
gracilis, Selenicereus grandiflorus en S. 
hoeckmannii. Wat de Cereae betreft, gaat

het dus om slechts één soort die door 
Proctor Cephalocereus swartzii Grisebach 
wordt genoemd en in zijn Flora als volgt 
wordt omschreven: “Sterns simple or 
branched, to 3 m tall or more, slightly 
glaucous, ribs about 10, obtuse, indented 
between the areoles; spines 8-20 from an 
areole, variable in length from 0,5 to 3 cm 
or more Flowers greenish or pinkish, 
subtended by masses of wooly hairs; 
perianth 3-5 cm long Fruit depressed

globose, 2,3-5 cm in diameter”.
Deze beschrijving is vrijwel gelijk aan die 
welke Adams (1972) geeft in zijn “Flowe- 
ring plants of Jamaica”, en nauwelijks 
verschillend van die van Bntton & Rose 
(1920). Geen van hen geeft kenmerken die 
het mogelijk maken de verschillende 
vormen waarin Cephalocereus op de 
Antillen voorkomt, duidelijk te onderschei
den. Ook Backeberg (1960) doet dit niet 
voor zijn Pilosocereus swartzii Grisebach. 
De type localiteit die Grisebach (1890) 
noemt is “Jamaica .... in the dry Southern 
savannahs”, het droge kustgebied bij Port 
Henderson waarvan in Bntton & Rose 
(1920) een beeld wordt gegeven.Tot 
hetzelfde droge kustgebied ten zuiden van 
Kingston behoort de Palisados, een grote, 
zandige landtong waarop, bij de Old 
Military Cemetry van Port Royal enig 
materiaal werd verzameld met de volgende 
aantekeningen: Stam ruim 3 m, olijfgroen 
met geelachtig-bruine tot donkerbruine 
doorns en grijsgroene wolharen Takken 
meestal 60-70 cm dik, met (9-)l0(-12) 
ribben met vlakke of soms iets holle zijden 
van (15-)18(-20) mm hoogte (30 waarne
mingen) Areolen van niet-oude takken 3-4
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Cephalocereus schwartzii
foto van Michael Nathan (Mosquitó Research and Control Unit, Grand Cayman).

mm in doorsnede, (9-)12(-15) mm van 
elkaar, elk met 15-20 naalddorens, waar
van de 12-14 randdoorns soms langer zijn 
dan de 3-6 middendoorns van 10-15 mm 
lengte met uitschieters tot 32 mm Wolka
ren 10-15 mm, in dichte bosjes in of nabij 
bloeiende areolen
De plaatselijke, zeer geschonden vegeta

tie bestaat uit ijl struikgewas met veel 
Acacia tortuosa en enkele verspreid 
staande cactussen (Opuntia, Lemaireoce

reus, Hylocereus en Harrisia). Deze komen 
ook voor in de minder schaarse begroeiing 
waarin Cephalocereus op Cayman Brac 
werd aangetroffen.
Op dit eiland is de “dildo” een opvallende 
verschijning langs de rand van het kalk
steenterras aan de zuidoostkust. Het wei
nige materiaal dat hier kon worden verza
meld, verschilde nauwelijks van de Palisa

dos op Jamaica. Dit materiaal heeft 11-12 
ribben, wat wel lijkt te passen in de varia
tiebreedte van de 10 ribben die in de 
literatuur als min of meer kenmerkend 
voor C. swartzii wordt opgegeven.

Cephalocereus swartzii van de Cayman 
Eilanden is een nachtbloeier die laat in de 
middag open gaat. De binnenste dekbladen 
zijn crêmig-wit, de buitenste groen De 
stamper is crêmeachtig-groen, de helmhok

jes crêmig-geel.

Cromhoutstraat 38. 6971 AV Brummen
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DE GRASHEUVELBIJEENKOMSTEN
VAN 1950 TOT 1965

S.K. Bravenboer

Een verslag van een bij oudere 

lezers bekende serie succulen

tenconferenties in de zestiger jaren.

Het was 1950, dus een jaar na het dertigja
rig bestaan van Succulenta. In het eerste 
nummer van ons maandblad schrijft voor
zitter Buining in zijn nieuwjaarsgroet 
onder meer, dat er in dit jaar een proef zal 
worden genomen, om in de prachtig gele
gen jeugdherberg ‘De Grasheuvel’ te 
Amersfoort, een studie-conferentie te 
organiseren.
Nu had er al een oproep gestaan op de 
groene omslag - waar ons blad in die 
dagen in gehuld was - van het laatste 
nummer van 1949. Het bleek echter dat bij 
het uitkomen van no 1 van 1950, zich nog 
maar enkele leden hadden aangemeld. En 
dat waren dan nog de hoofdbestuursleden 
op één na. Dus op de laatste bladzijde van 
het eerste nummer nog een extra oproep

Het bleek te helpen, want in het maart
nummer werd de bijeenkomst definitief 
aangekondigd. De kosten voor dit week
einde waren - en schrik niet - drie gulden 
en vijftig cent, alles inbegrepen 
Wij, mijn vrouw en ik, hadden ons ook 
opgegeven. Ik was toen nog verspreid 
wonend lid en ik wilde graag in contact 
komen met andere liefhebbers. Op Zater
dag 11 maart omstreeks 4 uur namiddags 
kwamen de mensen binnen druppelen. Zij 
werden ontvangen door de voorzitter. Deze 
eerste keer waren er 25 deelnemers. Voor 
de avondboterham was er volop kans, 
onder het genot van een kopje thee, om 
met elkaar kennis te maken en dat ging dan 
ook uitstekend. Uit deze kennismakingen 
ontstonden vele vriendschappen, welke 
jarenlang stand konden houden. Het was 
toen zo dat, behalve de mensen van het 
hoofdbestuur, de meeste leden elkaar niet 
kenden, maar al gauw was iedereen in 
gesprek en meestal over de cactussen en 
vetplanten.
De meesten van de 25 deelnemers kan ik 
me nog heel goed herinneren en wel: 
Buining, Mol, mevrouw Grullemans, mej 
v d Thoorn, Uitewaal, Bommeljé en 
echtgenote, Jansen, Smulders en echtge
note, Wakka, v.d. Velde v. Gelder, Buiten
huis, Timmermans, Noteboom, Wurtz en 
echtgenote, mevrouw Vrijberghe-de Ko- 
ningh, de Koningh, mijn vrouw en ik. Van 
de rest ben ik niet zeker, maar mogelijk 
waren dat Romunde, Wolf en van der 
Steeg.
Het eerste deel van de avond werd gevuld 
met een lezing, door Uitewaal over Aloi
nae, in het bijzonder het geslacht

81



82

haworthia, met natuurlijk lichtbeelden. De 
tweede helft werd verzorgd door Buining. 
Hij sprak over Zuidamerikaanse cactus- 
groepen, in hoofdzaak het geslacht Gymno- 
calycium. Er werd bij beide inleidingen 
veel genoteerd en gediscussieerd. Nog wat 
napraten en men ging om 11 uur ter ruste. 
De dames hadden een flinke slaapzaal en 
de heren gingen naar de grote zolder, waar 
de bedden tweehoog waren. Wurtz die 
boven lag, was bang dat hij er uit zou 
duikelen en bond zich vast met zijn sjaal, 
onder grote hilariteit van de anderen. Maar 
spoedig was alles in diepe rust. De vol
gende morgen na het ontbijt trokken we 
met zijn allen naar de mooie verzameling 
van Buining. De prachtige planten werden 
bewonderd en besproken. De vele rebutia’s 
en lobivia’s die al in een platte bak stonden 
en de cereussoorten, de mammillaria’s, de 
noto’s, de parodia’s en vele andere soorten 
die in de kas werden gekweekt, alles werd 
grondig bekeken. Mevrouw Buining zorgde 
voor de koffie en dat viel ook in goede 
aarde. Terug op de Grasheuvel stond de 
warme maaltijd al klaar, alles prima ver
zorgd. Daarna hield Buining nog een 
lezing over rebutia en lobivia, met weer 
een levendige discussie. Om half vijf sloot 
Buining de bijeenkomst, nadat was beslo
ten om in het najaar wederom bij elkaar te 
komen. De meeste aanwezigen gaven zich 
gelijk op. Het is maar één jaar geweest dat 
er twee bijeenkomsten waren.
Toen wij vertrokken hadden wij reeds 
uitnodigingen ontvangen van een aantal 
leden om eens naar hun verzamelingen te 
komen kijken. Al gauw bezochten we de 
fam. Bommeljé en bewonderden daar de 
prachtige Astrophytums. Uitewaal had een 
ingegraven looppad in zijn kas en had last 
van grondwater. Ik beloofde hem dat op 
een keer te komen repareren En dat ge
beurde dan ook die zomer. Voordat wij 
van de Grasheuvel vertrokken, zei Buiten

huis uit Amsterdam - hij had gemerkt dat 
wij nog beginners waren - dat hij ons een 
paar plantjes zou sturen. Enkele weken 
daarna kwam er een grote doos met een 
hele serie cactussen en vetplanten, alles in 
prima staat. Wij werden er haast verlegen 
onder. Nou van die planten hebben wij 
jaren lang plezier gehad. In die jaren was 
ruilen en weggeven heel gewoon. Als je 
iemand op bezoek kreeg, ging die na een 
paar uur genieten in de kas, nooit met lege 
handen weg.
Ik zal niet alle bijeenkomsten zo uitvoerig 
behandelen als deze eerste omdat de gang 
van zaken meestal wel op dezelfde manier 
verliep. Het verhaal zou dan te lang en 
misschien te eentonig worden.
Het bezoek aan de Grasheuvel nam bij elke 
volgende bijeenkomst toe. Er zijn weekein
den geweest, dat vooral op de zaterdag
avonden zo’n 60 personen aanwezig waren. 
Die toeloop op zaterdag kwam doordat 
leden uit de omtrek ‘s avonds weer ver
trokken en de andere dag niet meer ver
schenen. Dat was wel jammer, ook al 
omdat sommigen er door slipten en hun 
bijdrage vergaten te betalen. Later is daar 
een regeling voor getroffen.
Buiten de reeds genoemde sprekers volgen 
nog vele anderen. In de loop der jaren 
waren dat onder meer Buining met diverse 
onderwerpen, Uitewaal met Aloinae, 
Bommeljé met astrophytum, Janse met 
euphorbia en naamgeving, dr. de Boer met 
ultrasucculenten, dr Boom met Crassula

ceae en systematiek, van der Steeg over 
groei en bloei en rustperioden en over een 
reis naar Californië, mevrouw van Iden

burg met dia’s over Zuid-Afrika en het 
Kruger Wildpark, Rubingh over enten en 
diverse cactusgeslachten, van Keppel over 
de andere succulenten, Sterk over ‘wat zijn 
succulente planten’, Guldemont over 
ferocactussen, Königs over parodia, Bone

faas over mest en bestrijdingsmiddelen.



Foto van deelnemers aan de 2e of 3e Grasheuvelconferentie najaar 1950 of voorjaar 1951.
1 van Gelderen, 2 Uitewaal, 3 mevr. Kooyman, 4 ?, 5 mevr Bravenboer, 6 mevr. Bommeljé, 7 ? Mol-Hengelo, 8 mevr. 
Grullemans, 9 ?, 10 Noteboom, 11 Bommeljé, 12 mej van Thoorn, 13 Bravenboer, 14 ?, 15 Vogel, 16 ?, 17 ?, 18 Kooy
man, 19 ?, 20 ?, 21 Buining, 22 mevr. Vryberghe-de Koningh, 23 ?, 24 mevr. Vogel, 25 Wurtz, 26 mevr. Brouwer, 27 
Brouwer, 28 Boers, 29 Wakka, 30 ?, 31 Buitenhuis, 32 van der Steeg, 33 ?, 34 ?, 35 mevrouw Wurtz, 36 mevr. Smulders, 
37 Gaemaes, 38 ?, 39 ?, 40 Timmermans, 41 van der Velde, 42 Jansen (met de snor), 43 Smulders.
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Mogelijk ben ik er nog wel één vergeten. 
We hebben ook buitenlandse gastsprekers 
mogen ontvangen, onder meer: Prof. Rauh 
uit Heidelberg, Andreae uit Bensheim, dr 
Hilberath en Gerards uit Wesseling en 
Backeberg uit Hamburg. Ik meen dat ook 
prof. Buxbaum op de Grasheuvel is ge
weest, maar dat kan ook op een ander soort 
bijeenkomst zijn geweest.
Er zijn door de buitenlanders ook mooie 
onderwerpen behandeld, teveel om alles op 
te noemen.
In het jaar 1955 liep het een keer mis De 
Grasheuvel was in het voorjaar niet vrij. Er 
is nog getracht om in oktober bijeen te 
komen, maar dat lukte niet. Zodoende 
werd alles verschoven naar 1956. Of het nu 
kwam omdat we een jaar hadden overge
slagen, weet ik niet, maar er veranderde 
iets. Er kwam een andere sfeer Oudere 
deelnemers van de eerste jaren kwamen 
niet meer en een hele groep nieuwe kwam 
opdagen. Niettemin liep alles nog prima. 
In 1958 was de bijeenkomst waar prof. 
Rauh zijn reis naar Peru besprak en ons 
verraste met schitterende dia’s. Daarnaast 
bracht Andreae een mooie diaserie van zijn 
uitgebreide verzameling. Die zaterdaga
vond waren er dus 80 bezoekers.
Op deze bijeenkomst ging er weer iets 
veranderen. Er werd een zogenaamde 
Grasheuvelcommissie gevormd Buining 
kreeg het te druk met andere werkzaam
heden. De commissie bestond uit Rubingh, 
Bonefaas en mijn persoon als derde en met 
Buining op de achtergrond In 1959 - 
Succulenta bestond toen 40 jaar - kwam 
Backeberg als gastspreker, die toen in de 
week na de bijeenkomst ook verschillende 
afdelingen bezocht met zijn lezing. 
Een jaar later, in 1960, viel de deelname 
flink tegen, ondanks het programma Prof 
Rauh sprak over zijn reis naar Madagascar 
en Andreae weer over zijn verzameling. 
Vanaf 1962 werd enkele jaren de Alge

mene Vergadering eveneens op de Gras
heuvel gehouden, voorafgaand aan de 
bijeenkomst. Ook kwam er een nieuwe 
commissie bestaande uit van Vliet, Braun 
en Taalman Kip. In 1963 was ondanks het 
programma het aantal deelnemers weer 
minder en in 1964 gebeurde er helemaal 
mets.
In 1965 werd de bijeenkomst aangekon- 
digd op een hele pagina in het maandblad. 
Helaas het bezoek was weer verminderd tot 
30 personen.
In 1966 kon de Grasheuvelbijeenkomst niet 
doorgaan wegens gebrek aan belangstel
ling.
Je vraagt je dan wel af hoe dat zo mogelijk 
is, waar eerst veel belangstelling voor was 
na een paar jaar geheel weg kan zakken. 
Eigenlijk is dat moeilijk te beantwoorden. 
De tijd veranderde, de mensen kregen het 
steeds drukker en er was van alles te doen. 
De verdere vrije tijd werd op allerlei 
manieren ingevuld. Daarbij komt nog dat 
ook in Succulenta de tijd niet stil stond en 
in de liefhebberij veel aan het veranderen 
was. Er kwamen meerdere afdelingen en 
die hadden een eigen programma met 
bijeenkomsten en excursies. Ook was er 
sinds enige tijd een landelijke studiegroep 
aan het werk met weekeinden, eerst in 
Wageningen en later in Hoekelum te Ede. 
Daarnaast is in die jaren de zogenaamde 
drie landen conferentie ontstaan. Er was 
dus alom veel te doen. Toch hebben de 
Grasheuvelbijeenkomsten zeer veel aan het 
verenigingsleven van Succulenta bijgedra
gen. Velen, die er aan deelnamen, hebben 
er hele goede herinneringen en daarnaast 
vele goede vrienden en kennissen aan 
overgehouden

Kwartellaan 34 3135 KD Vlaardingen



REACTIES VAN LEZERS

Cactusaaltjes
Geachte redactie van Succulenta, langs 
deze weg wil ik graag reageren op het 
artikel cactusaaltjes van André van Zuijlen 
in december 1993 op bladzijde 252 en 
verder.
Gelukkig is deze liefhebber nog op tijd 
achter de oorzaak van het ‘kwaad’ geko
men! Velen onder ons, vooral beginners, 
geven dan de moed op en er is weer een 
lid verloren voor onze mooie hobby. 
Hoewel er natuurlijk ook nog andere 
mooie hobby’s zijn, dat wil ik zeker niet 
ontkennen.
Nu weet ik niet of André nog een beginner 
is, ik denk het eigenlijk met, gezien zijn 
doorzettingsvermogen en zijn contacten die 
hij noemt aan het einde van zijn verhaal. 
Maar of André al in 1977 met onze hobby 
bezig was? Dat denk ik niet, want juist in 
de jaargang 1977 van Succulenta heeft een 
hele artikelenreeks gestaan betreffende de 
aaltjesproblematiek en dan met name de 
cystevormende aaltjes in onze liefhebberij. 
Op bladzijde 126 deel 1, blz 145 deel 2, 
blz 206 deel 3 en slot op blz 230. Ge
schreven door ondergetekende.
Het slot is geenszins gedateerd, dan zou ik 
nu anders geschreven hebben. Zo ziet u, 
niet nieuws onder de zon, waarbij weer 
overduidelijk blijkt dat de beste en mis
schien ook wel de goedkoopste lectuur nog 
altijd OUDE JAARGANGEN van Succu
lenta of andere periodieken zijn (BIBLIO
THEEK). Echter wel lezen door een bril 
uit 1993!
Nog enkele opmerkingen betreffende het 
artikel: het is niet juist dat er maar in een 
beperkt aantal plantensoorten aaltjes ge
vonden zijn. Zo goed als alle planten 
kunnen door aaltjes aangetast worden. 
Groot verschil is echter de aaltjessoort. 
Er zijn namelijk onder meer bladaaltjes,

stengelaaltjes, wortelknobbelaaltjes, wortel
lesieaaltjes, vrijlevende aaltjes en voor 
onze cactussen onder andere het cystevor
mende aaltje. Daarnaast zijn er nog vele 
niet planteparasitaire aaltjes. Bijvoorbeeld 
de biologische bestrijding van de larve van 
de taxuskever, door middel van het uitzet
ten van grote aantallen aaltjes, die daarvoor 
worden gekweekt. Cystevormende aaltjes 
zijn heel specifiek in hun aantasting, zo 
tast het cactuscysteaaltje alleen cactussen 
aan, het ficuscysteaaltje alleen ficus etc. 
Een juiste conclusie is, om oude potgrond 
nimmer meer te gebruiken, ook niet zelf 
opnieuw composteren. Ook geen oude 
plantenresten van cactussen op de com- 
posthoop, als u deze weer gebruikt voor 
uw cactussen in de toekomst. 
Dan het onderwerp CHEMIE: 
Beide middelen mogen niet door particu
lieren gebruikt worden, zo luidt nu een
maal de wet. Het zijn namelijk beide 
doodshoofdmiddelen.
Echter, voor grote collecties zijn deze 
middelen onmisbaar: aldicap (merknaam 
Temik) valt zonder meer af, is extreem 
giftig, niet in vloeibare vorm verkrijgbaar. 
Wanneer Temik na het strooien met vocht 
in aanraking komt, ontstaat een gaswer
king, die lange tijd aanhoudt .Het gas is bij 
inademing zeer giftig! En correct opge
merkt, niet toegestaan op potplanten.
Enige tijd na het schrijven van de reeks 
artikelen in 1977, is oxamyl (merknaam 
Vydate) op de markt gekomen. Is echter 
ook een doodshoofdmiddel, maar toch niet 
zo extreem als Temik.
De L achter Vydate staat voor liquid 
(vloeibaar), er is namelijk ook Vydate 
verkrijgbaar met een G erachter (granu
laat), dit zijn korreltjes zoals bij Temik. 
Het voordeel van vloeibaar is de eenvou
dige toediening, zonder aanraking en 
knoeien.
Naast aaltjesdodende werking, kan Vydate

85



ook worden gebruikt tegen wortel- en 
wolluis, volwassen spint, luis en wittevlieg 
(werkt systemisch). Wat ik echter mis in 
het relaas van André, is het gebruik van 
handschoenen (waterdicht) en altijd een 
gasmasker (met ieder jaar een nieuw 
filter).
Vydate mag ook verspoten worden! (staat 
in de gebruiksaanwijzing André). Na 
enkele dagen afluchten kan weer normaal 
in de kas gewerkt worden.
Tot slot nog een opmerking in het alge
meen:
Met de opkomst van andere teeltwijzen, 
bijvoorbeeld de zogenaamde eb en vloed

systemen (populair gezegd, de planten 
krijgen van onder af water en de rest loopt 
weer terug), worden de aaltjes heel gemak

kelijk verspreid via het water van de ene 
naar de andere pot. Ook hier geldt: zonder 
water geen leven. Toevoeging van Vydate 
aan het gietwater gedurende het groei
seizoen kan dat probleemoplossend wer
ken. 1 keer per seizoen is voldoende. 
Eenvoudig met de gieter.
Ach ja, nog even de wetenschap, dat hoort 
erbij nietwaar?
„Ons” aaltje heette al lang Heterodera 
cacti, nu is de juiste naam Cactodera cacti, 
dat geeft de verbondenheid toch heel goed 
aan Met 1 I trouwens. Al die naamsveran
deringen, waar ken ik die nog meer van?

Joh de Vries.

Prinsenweg 5. 3237 LN Vierpolders (gem. Brielle).
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Bedankt Aat

Het jubileumjaar schijnt het jaar van de 
“wisseling van de wacht” te worden. Aat 
van Uijen liet halverwege 1993 reeds 
weten, zijn taak als hoofdredacteur te 
willen neerleggen of in ieder geval zeer 
aanzienlijk te willen beperken. De ontwik
kelingen in zijn carrière en andere bezighe
den veroorzaakten een chronisch tekort aan 
tijd. Zoveel tekort zelfs, dat er in de pe
riode tussen het verschijnen van twee 
nummers te weinig tijd overbleef, ondanks 
alle inspanning van het bestuur om de 
werkzaamheden te vereenvoudigen. Zijn 
afscheid is derhalve daar.
Vier jaar heeft Aat aan het roer van ons 
tijdschrift gestaan, waarbij een duidelijke 
koers is uitgezet. Het meest ingrijpende 
wellicht waren de ontwikkeling van de 
nieuwe lay-out en veranderde frequentie 
van verschijnen De frequentie werd 
teruggebracht van twaalf naar zes maal per

Joop van Alten

jaar. Hierdoor was er meer gelegenheid om 
voor “elk wat wils” te brengen, alhoewel 
niet ieder lid dit “elk” nu echt op prijs 
stelt. Naamgeving is in discussie, zolang de 
vereniging bestaat. Zeer veel planten 
hebben nu eenmaal meer dan één geldig 
beschreven naam. Naast de toegestane 
vrijheid om zo’n naam naar eigen keuze te 
gebruiken, werd door de redactie met het 
oog op de toekomst gekozen voor een 
nieuwe standaard. Ook hier veel voor èn 
tegen. Eerst na vele jaren zal kunnen 
worden vastgesteld, hoe goed of slecht 
deze keuze was. In ieder geval is het 
illustratief voor de richting waarin gedacht 
wordt.
Wij zijn Aat dankbaar voor het resultaat 
van zijn inspanningen en wensen hem voor 
de komende jaren alle goeds toe

Richard Burtonstraat 1. 1325 KK Almere-stad



NOTOCACTUS,
TOWARDS A CONSENSUS!? (1)

Dirk J. van Vliet, lid IOS

In hun artikel „Genera of the Cacta

ceae: towards a new consensus” 

verstouten D. Hunt en N. Taylor zich 

te schrijven, dat er ongelukkigerwijs 

geen methode bestaat om de ge

slachten Parodia en Notocactus te 

scheiden (Hunt & Taylor, 1986). Dit 

maakt het voor genoemde auteurs 

gemakkelijk om Notocactus nomen

clatorisch met Parodia samen te 

voegen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het blad 
INTERNOTO en hoewel wij als regel geen eerder 
geplaatste artikelen opnemen, menen wij in dit 
geval een uitzondering te moeten maken. De 
commotie rond de plaatsing van Notocactus in het 
geslach Parodia is dermate groot, dat wij meenden 
velen een genoegen te doen met bijgaande, afwij
kende mening. 

Toch bestaat zulk een methode wel; er zijn 
er zelfs twee en wel het verwantschapson
derzoek en de veldstudie. Men zal aan deze 
methoden hogere waarde moeten toeken
nen dan tot dusver en minder, veel minder 
waarde zelfs aan andere, nu gebruikelijke 
onderscheidingsmethoden, die op kenmer
ken gebaseerd zijn. Deze twee methoden 
zullen van ingrijpende invloed zijn op de 
samenvoeging van de geslachten Notocac
tus en Parodia. Dit vereist een verklaring 
mijnerzijds, die ik met genoegen zal 
afleggen.

De voorgeschiedenis
In 1982 neemt Brandt de geslachten Erio
cactus Backeb. (= Eriocephala Backeb.) 
(Backeberg, 1938) en Brasilicactus 
Backeb. (= Acanthocephala Backeb.) 
(Backeberg, 1938) op in het geslacht 
Parodia Speg. (Brandt, 1982). Voor Hunt 
en Taylor was dit een systematisch voor
deel (Taylor, 1989; Theunissen, 1981). Zij 
wilden immers een nieuw systeem 
vervaardigen dat aanvankelijk uit 86 (Hunt 
& Taylor, 1986), maar uiteindelijk uit 93 
geslachten zou bestaan (Hunt & Taylor, 
1990). Deze Huntse en Taylonaanse 
mutaties brachten vele pennen in beweging 
(Engel 1992, Herm 1993; Hofacker 1993; 
Theunissen 1993; Weskamp 1993)
In werkelijkheid veranderde er niets, alleen 
werd Parodia hierdoor een inconsequent 
vergaarbakgeslacht, nomenclatonsch wel 
juist, maar taxonomisch onjuist.
De gevolgen zullen dan ook desastreus zijn 
voor de verdere studie omdat Parodia 
zowel als Notocactus geslachten zijn, 
waarvan nog lang niet vaststaat welk een 
omvang zij hebben Men kan het aantal
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geslachten en soorten niet bij voorbaat 
vaststellen. Hunt en Taylor menen van wel 
en zij produceerden een groot aantal 
synoniemen zonder aannemelijke argumen
tatie. Naar mijn mening hebben zij geen 
synoniemen, maar uiteindelijk homonie
men geproduceerd, omdat zij diverse 
duidelijk verschillende soorten onder één 
en dezelfde naam hebben samengebracht. 
Als voorbeeld diene een vraag van A. 
Goossens (1992) of de echte Notocactus 
concinnus (Monv.) Backeb. nog voorkomt. 
Jawel, die komt nog voor, zij het dat je 
werkelijk naar de overlevende moet zoe
ken. Hunt en Taylor, die alle soorten die 
verwant zijn aan Notocactus concinnus op 
één synonieme hoop gooien, zijn er verant
woordelijk voor, dat over een poosje er 
werkelijk geen „echte” Notocactus concin
nus meer is, maar wél éen hybride Parodia 
concinna. Dit staat gelijk aan het uitroeien 
van verwante soorten! Werk voor CITES? 
Er wordt zo hier en daar opgemerkt, dat 
samenvoegen en weer splitsen van geslach

ten een soort ziekte van cactusliefhebbers 
zou zijn. Maar ook andere plantengeslach
ten lijden hieronder. Wat de ene botanicus 
het grote geslacht Anemone noemt, wordt 
door de andere opgesplitst in Anemone, 
Hepatica en Pulsatilla. Beiden dragen hun 
eigen argumenten daarvoor aan Leuenber- 
ger (1986) schrijft dat de begrenzing van 
een soort niets buitengewoons is. Walther 
Rausch spreekt in zijn voorwoord van 
„LOBIVIA 85” over zulke systemen die 
beslist niets nieuws onder de zon brengen 
(Rausch, 1985).

De juiste indeling
Natuurlijk dient de taxonomische indeling 
juist te zijn (Neduchal & Vich, 1987). Dit 
kan men bereiken, door vóór alles de 
verwantschap vast te leggen. Twee planten 
met convergente eigenschappen, die niet te 
hybridiseren zijn, kunnen onmogelijk 
verwant genoemd worden. Ook al zou men 
een monotypisch geslacht moeten opstel
len, dan is dat verkieslijker, zeker als dat
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Notocactus amphcoctatus op de vindplaats in bloei in de rotsen 
foto Buining (ex internoto)



Notocactus rubngemmatus 11060 in 
rotsspleet met knop 
Foto Herm (ex Internoto)

de duidelijkheid ten goede komt, maar ook 
omdat de uitzondering nog altijd de regel 
bevestigt. Als men in de botanie 
discontinuïteit niet erkent, valt er niets 
meer te rangschikken. De zaak is dan 
homogeen. We kunnen dan spreken van de 
acurate plantenlijst, up to date, die nooit 
meer verandert (Engel, 1992). Een utopie 
in een plantenwereld met nog slechts 
400.000 beschreven soorten!

De veldstudie
Naast de verwantschap bestaat er een 
tweede methode, de veldstudie Dr BK 
Boom (1967) was van mening, dat veldstu
die een van de voornaamste pijlers van de 
taxonomie is. Naast andere mogelijkheden

zegt hij daar ondermeer over: „Er bestaat 
natuurlijk maar één betrouwbare methode, 
de veldstudie.”
Ik werd door zijn zienswijze geïnspireerd, 
pakte mijn rugzak en trok het veld in In 
dat veld werd mij spoedig duidelijk, dat 
indelen een bezigheid is die terdege over
dacht dient te worden en niet al te gevoels
matig uitgevoerd moet worden. Je kunt 
bijvoorbeeld gevoelsmatig tot een idee 
komen, dat er maar 86 cactusgeslachten 
zijn, hetgeen wel eens niet met de 
werkelijkheid overeen zou kunnen komen, 
zeker niet als een dergelijk inzicht al weer 
spoedig bijgesteld dient te worden!
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Indelen naar de vorm van de planten 
Teruggekeerd van mijn eerste studie- en 
verzamelreizen in Uruguay, Zuid-Brazilië 
en Argentinië, stelde ik in mijn verzame
ling de meegebrachte planten van de 
geslachten Notocactus en Wigginsia zoda
nig op, dat de ene soort overging in de 
andere via variëteiten, vormen, inter

media’s en zelfs andere soorten (Theunis
sen, 1980). Zodoende kwam men van 
Notocactus scopa (Sprengel) Backeb naar 
Notocactus concinnus of naar Notocactus 
mammulosus (Lem ) Backeb en weer terug 
naar Notocactus scopa. Je zag in deze drie 
soorten als het ware de smaakmakers van 
het geslacht Notocactus
Ik combineerde verder van N. concinnus 
via N. vanvlietii Rausch naar N. werder- 
mannianus Herter. Van N. mammulosus 
naar N. buiningii Buxbaum via interme- 
dia’s. Dit gold evenzo voor N. allosiphon 
marchesi. De hier niet genoemde soorten 
bevonden zich ergens tussen de bovenge
noemde drie soorten in, of combineerden 
er in het geheel niet mee. Hoe liggen de 
betrekkingen met de bovengenoemde 
notocactussoorten en de nog niet genoemde 
N. ottonis (Lehm ) Backeb , die een 
smaakje apart vormt, alsmede tussen de 
geslachten Notocactus en Wigginsia? 
Naarmate het veldonderzoek vorderde en 
het terrein zich uitbreidde naar Zuid- 
Brazilië, konden verbindingen veronder
steld worden tussen N ottonis en N. laeti- 
virens Ritter. Van deze soorten lopen de 
lijnen naar N. horstii Ritter en verder naar 
N. uebelmannianus Buining. Deze 
laatste vier soorten vertegenwoordigen 
plantengroepen, die zeer variabel zijn, ook 
in hun bloemkleur. Van N. ottonis vond ik 
oranjerood bloeiende exemplaren. Zeer 
variabel is ook de groep planten rondom N. 
herteri Werdermann. Diens paarsrode kleur 
(redpurple 66B, R.H.S. colour chart) 
verschilt van plant tot plant. Deze kleur is

min of meer aanwezig in een groot aantal 
planten, waaronder N. fuscus Ritter, N. 
rauschii van Vliet en N. rutilans Krainz 
om er enkele te noemen. Er zijn er meer. 
Een andere, eveneens zeer variabele groep 
is die tussen N. mammulosus en N. muel
ler-melchersii Backeb., die via N. rauschii 
naar N. fuscus reikt en waar ook (de moge
lijk weergevonden) N. rubriflorus Koli- 
scher toe behoort. Deze soort bloeit werke
lijk rood, zoals zijn beschrijving vermeldt 
en is verwant aan N. roseoluteus van Vliet. 
Men kan hier het nut zien van een soortbe
schrijving. Toen N. rubriflorus was ver
dwenen en N. herteri ten tonele kwam, 
veronderstelden sommigen dat het een 
synoniem was van de verdwenen N. rubri
florus, die men niet kende.
N. minimus Buining is een plant die ik niet 
kan indelen. Ik denk wel eens aan N. 
mueller-melchersii, omdat deze soort 
meestal samengroeit met N. minimus en 
N. mammulosus. De bloem van N. 
mueller-melchersii staat zo ongeveer tussen 
die van N. minimus en die van N. mammu
losus in. De „Frailea” onder de Noto’s 
geeft zodoende grote problemen. Er heb
ben zich speciale ontwikkelingen voorge
daan bij de planten rond N alacriporlanus 
(Backeb. & Voll) Buxbaum. Bovendien is 
het wel zeker, dat vele vroegere groeiplaat
sen niet meer bestaan; talloze zijn er 
verwoest door menselijk handelen (Hof- 
acker & Herm, 1990). In de vijfentwintig 
jaren, dat ik veldwerk verricht, moet ik 
helaas constateren, dat werkelijk hele 
bergen zijn verdwenen. Ook de Cerro 
Galgo aan de ingang van ae Uruguayaanse 
stad Rivera, en de oorspronkelijke vind
plaats van N. herteri, staat op de nominatie 
om te verdwijnen.



Notocactus op vindplaats
Litho geselecteerd en beschikbaar gesteld door Internoto

Beschrijven of niet beschrijven?
De veldstudent zal bovenstaande planten

kenmerken vastleggen in beschrijvingen 
van soorten, variëteiten en vormen. Bij de 
soorten komt de vraag naar voren, hoe te 
handelen met intermedia’s. Het is een 
verarming van de literatuur als men dit 
verschijnsel afdoet met een verwijzing naar 
de synonimiteit, waarmee de situatie in het 
veld niet wordt erkend en verworpen als

van geen betekenis. Des te stuitender, 
indien men bedenkt, dat diezelfde literatuur 
al bol staat van nonsens, die men weten
schap noemt. Dit is een absoluut botanisch 
falen of met andere woorden, een taxono- 
mische blunder (Nyffeler, 1992). Het is 
volkomen onjuist te veronderstellen, dat de 
veldstudenten er nu maar op losschrijven 
(Schosser, 1981).
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Wanneer men kennis heeft genomen van 
het voorgaande, zal men begrijpen, dat de 
veldstudent meer aandacht schenkt aan de 
individuele plant dan de „vakman” lief is 
(Ritter, 1979). Dat zulke beschrijvingen 
niet passen in een bepaald systeem (dat in 
een studeerkamer is uitgedokterd) is het 
probleem van de ontwerpers van dat 
systeem. Dit dient nodig bijgesteld te 
worden, hetgeen dan ook bij deze ge
schiedt! Het zal zeker voorkomen, dat de 
veldstudent een eenmaal ingenomen stand
punt moet herzien, of zelfs geheel moet 
verlaten. Dat overkomt mij ook. Het is dan 
nu het moment de hoop uit te spreken, dat 
recente boekschrijvers en lijstensamenstel- 
lers een evenzo loyaal standpunt innemen 
indien zij tot het besef mochten komen, dat 
hun stellingen niet de juiste zijn.

Uitzonderingen
In bovenstaand overzicht zijn de geslachten 
Brasilicactus en Eriocactus niet vermeld. 
Hun verschijningsvormen komen op geen 
enkele wijze overeen met de thans bekende 
soorten van het geslacht Notocactus en 
vallen in dit opzicht al totaal buiten dit 
overzicht van die soorten. Wat betreft hun 
verwantschap met Notocactus en Parodia 
volgt verderop meer (Backeberg, 1938, 
1959; Engel, 1990)

De verspreiding van notocactus en 
wigginsia
Na de uiteenzetting aangaande de taxa van 
Notocactus is het van belang de versprei
dingsgebieden van dit geslacht, maar ook 
van Brasilicactus, Eriocactus, Wigginsia en 
Parodia wat nader te bekijken, te beginnen 
met Notocactus en Wigginsia.
Tijdens mijn reizen kreeg ik een goed 
overzicht van de verspreiding van deze 
geslachten In Argentinië (afgezien van de 
kuststrook langs de Rio de la Plata) komt 
bij mijn weten alleen N. submammulosus 
(Lem.) Backeb. voor. Verspreid over een

enorm gebied (± 1.000.000 km2) zijn de 
planten nagenoeg identiek aan het type 
(van der Hoeven, 1991). Wigginsia sessili
flora (Hook.) Port, is alleen over de pro
vincie Buenos Aires verspreid en daar ook 
in overeenstemming met het type, afgezien 
van een vorm met sterk gereduceerde 
bedoorning (Piltz, 1992). Deze twee 
soorten laten zich proefondervindelijk in 
het geheel niet hybridiseren.
Het gebruik van de geslachtsnaam Wiggin
sia geeft een beter onderscheid met Noto
cactus. Hieraan kan men zien, dat werken 
met kleine eenheden de duidelijkheid ten 
goede kan komen, zeker als die eenheden 
op goed geargumenteerde gronden als 
zodanig zijn gebaseerd. Als men de gege
vens niet kent, argumenteert men nauwe
lijks of niet Men is dan aan zichzelf 
verplicht met zeer grote en dus zeer ondui
delijke (vergaarbak)eenheden te werken. 
De verspreiding van Notocactus en Wig
ginsia is in Uruguay en Zuid-Brazilië 
volkomen tegengesteld aan die in 
Argentinië. Op een in verhouding tot het 
Argentijnse veel kleiner gebied, vindt men 
daar een ontwikkeling met vele soorten, 
variëteiten en vormen (Schlosser, 1985). 
Men krijgt de indruk dat Notocactus, 
Wigginsia en, hoewel in dit overzicht niet 
terzake doende, Frailea hier als het ware 
geëxplodeerd zijn. Daarna neemt die 
ontwikkeling en verspreiding in alle rich
tingen snel af, zoals we al in Argentinië 
zagen. In Paraguay vindt men alleen 
Notocactus ottonis-achtigen (Arzberger, 
1985; Metzing, 1991), evenals in het 
noorden van Rio Grande do Sul en de nog 
noordelijker gelegen staten Santa Catanna 
en Parana. In het oosten van Rio Grande 
do Sul komt alleen N. linkii (Lehm.) Herter 
voor, die op de hogere gebieden van de 
staat (Aparados) wordt vergezeld van N. 
alacriportanus of N. alacnportanusachti
gen. Deze laatste plantengroep komt in 
Santa Catarina ook voor



De verspreiding van Brasilicactus en 
Eriocactus
Eriocactus heeft zich ongeveer vanuit het 
midden van Rio Grande do Sul verspreid. 
Daar groeien op een betrekkelijk klein 
areaal E. magnificus Ritter, E. claviceps 
Ritter en E. warasii Ritter E. leninghausii 
(Haage Jr) Backeb groeit meer oostelijk 
vanuit dit areaal (niet, zoals Brandt be
weert, in Paraguay) en is een buurplant van 
Brasilicactus haselhergii (Haage Jr) 
Backeb. Beide soorten groeien op tegen
over elkaar liggende hellingen van het
zelfde dal, ± 20 km van elkaar In het 
zuiden van Paraguay groeit E. schumannia

nus (Nicolai) Backeb met de vormen 
grossei (Schumann) Backeb en nigrispinus 
(Schumann) Buining (Buining, 1970). 
Tenslotte groeit B. graessneri (Schumann) 
Backeb. het meest westelijk in Rio Grande 
do Sul en wordt dikwijls vergezeld van N. 
linkii en N. alacriportanus-achtigen.

C.P. 50. 13825 000 Holambra. Sao Paulo. Brasil

wordt vervolgd

Tijdschriften
Ben Groen

THE CACTUS FILE
Aan het firmament van succulcntenbladen is een 
nieuwe ster verschenen. Het Engelstalige blad is 
een buitenbeentje in de bonte collectie tijdschrif
ten, omdat het blad niet verbonden met een vere
niging. De hoofdredacteur is David Neville. 
bijgestaan door de bekende John Pilbeam als 
redacteur. Het blad heeft volgens de redactie de 
gemiddelde cactus en vetplantenliefhebber als 
doelgroep. Het blad verschijnt 4 x per jaar in 
begin februari, mei, augustus en november. Het 
formaat is A4. een abonnement kost UK £ 14,- 
inclusief verzendkosten. Voor abonnementen, 
inlichtingen: The Cactus Subscription Dept.. Cirio 
Publishing Service Ltd. 25 Shamrock Way. Hythe. 
Southampton SO4 6DY. United Kingdom.
De algemene indruk is goed, de foto's en druk
werk zijn van goede kwaliteit en de artikels zijn 
goed lezenswaardig.
Vol 1, Nr 1 van mei 1991 bevat een hoofdstuk 
nieuws met informatie over de cactus en vetplan

ten bijeenkomsten van de Britse en Duitse zuster
verenigingen. en een aankondiging van Exotica 
91. De hoofdredacteur opent met een artikel over 
dc kleinblijvende aloësoorten .1. alhiflora 
(Guillaumina alhiflora), A. hakeri en A. des- 
coingsii. Dc auteur behandelt naast dc groeiwijze 
de kweek en vermeerdering. David Neville wijdt 
verder nog nog een artikel aan Euphorbia colum
naris een bedreigde soort uit Somalië. Bill 
Weightman neemt de lezer mee naar de wereld 
van ariocarpus. Behalve een korte beschrijving 
van de 6 soorten en hun variëteiten worden teelt
gegevens vermeld, ondersteund door fraaie foto's. 
Het blijkt dat ariocarpus er waarschijnlijk 10 jaar 
over doet om te gaan bloeien, maar dat het gemak- 
kelijk 20 jaar kan duren!
John Pilbeam behandelt Haworthia springhokvla
kensis en sulcorebutia’s. hetgeen hem gemakkelijk 
moet afgaan gezien zijn 2 boeken over haworthia 
en sulcorcbutia. In het artikel van sulcorebutia 
geeft hij een interessant overzicht van de 6 be
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langrijkste verzamelaars van dit geslacht. Ook het 
artikel over nieuwe mammillariasoorten is van zijn 
hand
Een gedeelte van het tijdschrift wordt gevuld door 
redactieartikels zonder auteursaanduiding. Hieron
der is een interessante publikatie over zaaien met 
wat aantekeningen in apart kader.
Een ander redactieartikel behandelt schermen en 
ventilatie in de kas. Ingebed in advertenties en 
nuttige adressen en zonder auteursvermelding doet 
het verhaalsterk denken aan een promotiepublika
tie van ventilatoren en schermmateriaal. Een 
uitgebreid artikel over zaaien behandelt tevens de 
kiemingsduur en behandelt de zaaiaspecten van de 
belangrijkste succulentenfamilies.
Roger Labbert geeft ons interessante informatie 
over zijn kweekervaring met pseudohthos. Ook 
zijn verhaal over de cactussen in het Organ Pipe 
Cactus National Momument is zeer lezenswaardig 
In de boekbespreking geeft Labbert zijn indrukken 
over de meer dan 1100 foto's met bijschriften in 
Cacti- the illustrated Dictionary van Rod en Ken 
Preston-Maf. Naar zijn mening is het een boek 
voor de beginnende liefhebber en de breed 
georiënteerde liefhebber.
In zijn behandeling van „The illustrated Encyclo
paedia’’ van Clive Innes en Charles Glass kan 
Labbert niet enthousiast zijn over de sleutel. De 
behandeling van de soortsnamen volgens de IOS 
lijst is niet consequent, maar het bock is goed 
bruikbaar voor de liefhebber van de kleinere 
soorten
Vol 1, Nr 2, augustus 1991. Roger Labbett vertelt 
iets over het opkweken uit zaad van Melocactus. 
Dit is niet moeilijk. Het blijkt dat de wat grotere 
soorten + 10 °C kunnen verdragen. M. matanzanus 
is de gemakkelijkste soort. John Pilbeam bespreekt 
het Adromischus marianae complex. Dit taxon telt 
heel mooie gevlekte vormen. Roger Labbett 
bezocht Coryphantha recurvata in het veld. Een 
vrij zeldzame soort in cultuur, die bij de US- 
Mexicogrens voorkomt John Pilbeam bespreekt 2 
Mammillariasoorten, M. beneckei uit 1844 en M. 
perezdelarosae uit 1985. Bill Putman brengt 
Gymnocalycium cardenasianum, G. eurypleurum 
en G. schickendantzii naar voren. Een redactioneel 
artikel belicht de meest algemene cactus-en vet
plantenplagen. John Pilbeam vermeerdert ha
worthia van bladstek. Ook in het buitenland heeft 
men moeite met parodia zaaien. John Brickwood 
behandelt de zaaifinesses van kleinzadige paro- 
dia’s. Robin Alabaster behandelt Echinocereus 
parkeri var. gonzalezii, een nieuwkomer met 
paars-roze bloemen, verspreid als Lau 1375. De 
plant vormt gemakkelijk zijspruiten. Een nogal 
vernietigende boekbespreking van David Neville

over The world of cacti van Danny Schuster. Een 
bijzondere succulent, de in zijn natuurlijke omge
ving van Socotra tot 4 m hoge Dorstenia gigas is 
niet gemakkelijk te vermeerderen volgens Keith 
Grantham. David Neville breekt een lans voor de 
teelt van Monadenium. Een winterminimum van 
12 °C is noodzakelijk. De afdeling ingezonden 
brieven verwerkt brieven over vermeerdering van 
Pseudolithos, de redding in de natuur van Saphesia 
flaccida en Gasteria baylissii en een treurige brief 
uit de Wild Animal Park in San Diego over 320 in 
beslaggenomen Ariocarpus fissuratus. Het laatste 
artikel in dit nummer verhaalt over de Southern 
Area Show van onze Britse zustervereniging. In 
een onderlinge wetijver laten onze collega's hun 
monstrueuze, zeldzame of grote planten zien 
Vol 1, Nr3 van november 1991 Keith Graham 
bijt de spits af met een artikel over Euphorbia 
poissoni, een doornloze soort uit een groep van 
weinig in cultuur zijnde westafrikaanse euphor
bia's uit de monacanthaegroep John Pilbeam 
bespreekt mediolobivia. waarbij hij de groep apart 
houdt van rebutia in tegenstelling tot Walther 
Rausch die de groep voor het overgrote deel bij 
lobivia onderbrengt. Cris Rodgerson beschrijft de 
nietige en vrije recente Conophytum reconditum. 
een mooie afwijkende soort John Pilbeam legt uit 
dat Lau 331 er uit ziet als Lobivia draxteriana. L. 
cinnabarina)en geen sulcorebutia. Bill Putnam 
neemt ons mee naar Bolivia, waar hij de lokale 
Gymnocalycium saglione en G pflanzii nader 
belicht. Daviad Neville breekt een lans voor 
Monadenium, en bespreekt de meer geteelde 
soorten M. schubei, M. reflexum, M. rubellum, M. 
torrei, M. lindenii en M. renneyi.
In een redactieartikel wordt een tabel gegeven met 
de geschiktheid van een mammillaria voor een 
bepaalde potgrootte. Er zijn 3 kolommen voor 
potgrootte; 4 inch. 8 inch en groter dan 8 inch. In 
een ander redactieartikel komt verwarming aan de 
orde, paraffine, flessegas (butaan of propaan), gas 
van het nutsbedrijf, elictriciteit en vaste brandstof 
(kool. hout). Eigenaardig is dat de mogelijkheid 
van aansluiting op de centrale verwarming niet als 
mogelijkheid genoemd wordt. John Pilbeam vraagt 
in een variant van het wie van de drie spel of de 
echte Echeveria subrigida op wil staan. John 
Brickwood behandelt de kleinzadige parodia's P. 
rubellihamata en P. herzogii. Cris Mattison be
schrijft de succulentenflora van de eilandjes in de 
golf van Californië tussen Baja California en 
Sonora. In de boekbespreking komt Euphorbia 7 
ter sprake door Ron LaFon en Herman Schwarz.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom



Boeken
Aat van Uijen

Cactussen Geheel geïllustreerde encyclopedie 
- Rod & Ken Preston-Mafham - Uitgeverij Hel
mond, Helmond (1993), prijs ƒ 59,90 (ISBN 
90.252.9468.5)
Geheel geïllustreerd is dit boek inderdaad, het wordt 
gevuld met afbeeldingen van cactussen, maar om dit 
boek een encyclopedie te noemen, is nogal vreemd. 
In een encyclopedie vinden we een groot aantal 
trefwoorden met hun verklaring. Daarvan is hier geen 
sprake, er staan alleen cactussen in (maar dan ook 
wel erg veel. 1100 st.). Als men dc inleiding leest, 
blijkt dat de schrijvers er niet naar hebben gestreefd 
om alle cactussen af te beelden. Het gaat alleen om 
bolcactussen (dit in brede zin. ook Echinocereus is 
opgenomen).
Dat neemt verder niet weg dat de opgenomen foto’s 
van goede kwaliteit zijn. Ze gaan vergezeld van een 
korte beschrijving van de plant en van de groeiplaats 
Er wordt een groot aantal soorten afgebeeld, uit 
vrijwel alle bekende geslachten met bolcactussen. 
Hiermee krijgt men een aardig idee van dc omvang 
en variatie van een geslacht Dit boek is dan ook heel 
geschikt om de soortskennis te vergroten. De begin
ner die dit boek een aantal keren goed heeft bekeken, 
zal al gauw in staat zijn een bepaalde plant als 
notocactus, matucana of coryphantha te herkennen 
Wat betreft die namen stellen de auteurs zich redelijk 
progressief op, in die zin dat ze de oude Backebergi
aanse systematiek niet meer gebruiken. Aan de 
andere kant kunnen ook zij een aantal oude namen 
niet loslaten en blijven bijvoorbeeld Notocactus en 
Lobivia gebruiken. Voor het overige wordt heel 
zorgvuldig met de naamgeving omgegaan en wordt 
duidelijk aangegeven of een soortsnaam geldig is of 
dat het een onacceptabele naam is.
Alles bij elkaar een prettig boek om af en toe door te 
bladeren en te genieten van al die mooie soorten 
bolcactussen die al of niet binnen bereik van de 
verzamelaar zijn.

Graadt van Roggenweg 5B, 3531 AA Utrecht

Dit boek is tot en met 30 april 1994 bij de boek
handel verkrijgbaar voor de ledenprijs van 
ƒ 47,90 (actienummer 233-033) Zie bijgesloten 
actiebon!

Ton Pullen
Kweektabel voor cactussen en andere suc
culenten door Frans Noltee. Formaat A5, 50 
pag., gebrocheerd. Prijs F 7,50.

Dit nuttige boekje, geschreven door een man. die 
zijn sporen in de succulcntenwercld ruimschoots 
verdiend heeft, wil een hulpmiddel zijn bij de 
kunst van het kweken van succulente planten In 
ongeveer 4 pagina’s worden doel en opzet van dit 
werkje uiteengezet, waarbij vooral de originele 
benadering van de groeifactoren opvalt.
Daarna volgt een aantal tabellen, waarin de di
verse geslachten alfabetisch gerangschikt zijn en 
hun behoefte aan warmte en licht en hun tolerantie 
t.o.v. cultuurfoutcn alsmede opmerkingen en 
uitzonderingen zijn aangegeven. Vervolgens 
wordt, ook weer voor de hele reeks geslachten, 
een giettabel' gepresenteerd, waarin de waterbe
hoefte door de maanden van het jaar op uniforme 
wijze is aangegeven, met uitzonderingen en 
opmerkingen.
Het is wellicht een aardige gedachte dit soort 
tabellen op een groot stuk hardboard te plakken, 
het geheel te plastificeren en op te hangen in de 
kas.
De teksten in dit boekje zijn in het nederlands, 
engels en duits opgesteld Aanbevolen, zowel voor 
beginners als voor gevorderde liefhebbers. Het 
boekje is te bestellen bij Frans Noltee. Rotterdam
seweg 88. 3332 AK Zwijndrecht.

Rinkslag 19.7711 MX Nicuwleuscn

RECTIFICATIE "KENT U ZE NOG ?"

Bij dc . in dit artikel op pag. 19 van het februari
nummer opgenomen, groepsfoto is dc vermcld- 
cing van dc gcportrcttccrdcn weggevallen.
Van links naar rechts zijn afgcbeeld: Lcopold 
Horst. Albert Buining. Werncr Uebclmann. Dirk 
van Vliet, Waltcr Rausch en Ernst Zeeluier
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Dit jaar viert Succulenta haar vijfenzeventigjarig bestaan als 
vereniging, die de succulentenliefhebbers in Nederland en 
België samenbrengt en oprecht tracht de zo gewaardeerde hobby 
met raad en daad te ondersteunen.
Dit is nu typisch zo’n standaardzin ter gelegenheid van een 
gedenkwaardige gebeurtenis, waarbij ik geneigd ben het hoofd 
wat te buigen om achter mijn hand een ingehouden lach te 
verbergen. Vaak signaleert een spreker op een jubileum omstan
dig redenen tot dankbaarheid en schouwt hij verwachtingsvol in 
de toekomst. Dat zou ik nu ook wel weer kunnen doen, maar ik 
wordt zo recalcitrant van plechtstatige gelegenheden. Herdenken 
is een kunde op zich, maar Nederlander die ik ben, vraag ik me 
toch een beetje af wat het nu eigenlijk oplevert. Dat is natuurlijk 
een zeer slechte eigenschap en ik geef John F. Kennedy gelijk 
die ooit in het vuur van zijn betoog stelde dat men zich niet 
moet afvragen wat je land voor je kan betekenen, maar dat je je 
dient af te vragen wat je voor je land zou kunnen betekenen. 
Het is een gouden greep dat het bestuur van Succulenta heeft 
besloten om ons allen een beetje tot jubilaris te verheffen, die 
naar goed gebruik verrast wordt met een cadeau. Zo ervoer ik 
tenminste de kortingsbon voor de aanschaf van de overvloedig 
geïllustreerde Cactus Encyclopedie. Ik kende het werk al in het 
Engels, maar twijfelde over de aanschaf vanwege de weinig 
door tekst onderbouwde aanpak. Maar voor zo’n spotprijs was 
ik onmiddellijk bereid om het in de nederlandstalige versie aan 
te schaffen. Wat een planten, wat een bloemen. Net een postze
gel verzameling van een kind van de basisschool. Alles kan enn, 
geen specialisme hindert het genoegen. Naast een cadeau hoort 
bij een jubileum tevens een feestje en daar is ook voor gezorgd. 
In Leiden kunnen we in de werkelijk stokoude Hortus de cactus 
heffen op ons aller hobby.
Laten we genieten van het jubileum.

J.J. de Morree
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DE GEHEIMZINNIGE RAVIJNEN VAN
DE SIeRRA HUICHOL IN NAYARIT

Alfred B. Lau

Een witte vlek op de (cactus)kaart 

van Mexico oefent onweerstaanbare

aantrekkingskracht uit op de ware

liefhebber en cactusjager.

Een succesverhaal.

Tussen Chihuahua en Durango bestond 
vroeger geen weg die het hoogland van 
Centraal Mexico verbond met de kust van 
de Stille Oceaan. Vaak heb ik met verlan
gen gekeken naar de ver weg gelegen 
bergen, waar de Huichol-indianen hun 
rituelen met de door hen vereerde 
“peyote” (Lophophora williamsii) opvoer
den. De prachtige klederdrachten van de 
Huichol-indianen waren een bijzondere 
ervaring in steden als Fresnillo, Zacatecas 
en Guadalajara. Een voettocht naar deze 
steden zou een week in beslag nemen. 
Deze witte vlek op de kaart kan nog veel 
interessants verbergen. In ieder geval ligt 
het gebied niet op de traditionele cactusja- 
gersroute. De geheimzinnige gebruiken 
fascineerden vooral jonge mensen uit de 
drugsscene, die verlangden naar een bele
venis met “peyote”. Maar weinigen 
kwamen in deze door ravijnen doorsneden 
bergen. Wanneer men er over heen vloog 
zag men honderden eindeloze bergkloven.

De ver weg gelegen bergen 
van de Sierra Huichel 
Foto's van de schrijver
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Onbekende Echinocereus aan de 
voet van de puinhelling

Daarna werd het gebied opengelegd, 
doordat men een weg plande van Fresnillo 
naar Tepic, die over Valparaiso en Hueju
quilla voerde. Daarbij moet niet uit het oog 
verloren worden dat de Huicholindianen 
(en verder naar het westen de Cora) gelei
delijk aan hun bijzondere leefwijze verlie
zen. Om te beginnen werd een stofweg 
aangelegd die als je er gebruik van maakte 
alles in de auto, mensen en bagage, onder 
een grijze sluier bedekte. Het eerste stuk 
tot aan Huejuquilla is nu geasfalteerd. 
Daarna wordt het interessant. Al snel ziet 
men uit over talrijke ravijnen en een wijd 
dal, dat begint op 2200 m en afdaalt naar 
1000 m. Bij de afdaling over de stofweg 
ziet men nu en dan rotsformaties die te 
vergelijken zijn met de Bryce Canyon in 
de VS. In de late namiddagzon werpen de 
bergen spectaculaire schaduwen over het 
landschap. Helemaal onderin, bij de rivier, 
bevindt zich rode zandsteen. De brug werd

15 jaar geleden provisorisch gebouwd. 
Daar moest wat interessants te vinden zijn, 
een microklimaat met zeer hoge temperatu
ren en heel weinig neerslag. Aan de voet 
van een puinhelling bij de rivier groeide 
een enkel exemplaar van een Echinocereus 
die ik nooit eerder had gezien. Urenlang 
zochten we naar meer planten, maar zonder 
succes. Op enkele berghellingen groeiden 
planten van Echinofossulocactus (tegen
woordig Stenocactus). Niemand waagt zich 
aan een beschrijving ervan. Het dal ligt 
nog in de staat Zacatecas, waarvan de 
grenzen een zigzagpatroon met die van 
Jalisco vertonen. Daarna gaat het weer steil 
omhoog, langs populaties met vormen van 
Mammillaria jalisco en tenslotte bereikt 
men op 3000 m het dorp Canoas van de 
Tepehuan-indianen. Op 2700 m hoogte 
ontdekten we een groep interessante Mam
millaria’s uit de wagnenana groep.. Later 
heb ik die in het Amerikaanse cactustijd
schrift beschreven als M. antesbergeriana. 
Bij Canoas groeien grote groepen Mammil
laria (Mamillopsis) senilis., die overigens 
tussen Chihuahua en Jalisco overal boven 
de 2400 m voorkomen. Enkele planten in 
dit gebied hebben een strogele bedoorning; 
waarschijnlijk gaat het daarbij om de thans 
opgeheven M. diguetii.
Vervolgens loopt de weg over een bergkam 
tot de aftakking naar San Andres Coha
miata, het dorp waar de Huichol hun 
ceremonieën rond de peyote opvoeren. Het 
gebied ligt ten zuiden van de weg en in de 
staat Jalisco. De andere weg loopt in 
westelijke richting en voert van Jesus 
Mana uiteindelijk naar Ruiz in Nayant. 
Eerst gingen we dus naar San Andres, een 
van de meest fascinerende dorpen van 
Mexico en met een van de oudste India
nenstammen van het halfrond. We stopten 
op een plaats waar de weg tussen steile 
rotsen doorloopt. Op de bergtoppen bevon
den zich nog schalen met offergaven die
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honderden jaren onberoerd waren geble
ven. We vonden ook altaren waarop de uit 
de ver weg gelegen staat San Luis Potosi 
aangevoerde peyotes werden bewaard.
Vóór het feest mag niemand die aanraken 
en ze worden als goden vereerd. Onze 
aandacht werd getrokken door een op 
zeilmanniana gelijkende Mammillaria. 
Later bleek dat hij in de herfst bloeit, met 
heel donkerpaarse bloemen. Ook de be
doorning wijkt af. Het verspreidingsgebied 
is enorm en strekt zich uit over alle bergen 
die men van dit hoge punt uit kan zien. 
Later heb ik deze soort beschreven als 
Mammillaria berkiana, genoemd naar de 
Mammillariaonderzoeker Horst Berk uit 
Münster.
Nadat we een onderkomen hadden gevon
den bij de Huichol daalden we af in het 
diepe dal ten westen van San Andres. 
Heen- en terugtocht nemen samen een dag 
in beslag. Terwijl we nog ter hoogte van 
het dorp waren vonden we hier en daar een 
vorm van Mammillaria pettersonii. M. 
berkiana was nog lange tijd te zien. Daarna 
werd het heel warm en droog, terwijl het 
landschap door de verbouw van mais op de 
schrale grond was aangetast. De rivier was 
hier op 1100 m hoogte breed noch diep, 
maar aan de andere kant bevonden zich 
vrijstaande bergen van rode tot zwarte 
zandsteen. Al van ver konden we Mammil
laria scrippsiana herkennen. Dit is trou
wens een van de meest voorkomende 
Mammillaria’s. Spoedig bespeurden we 
echter een geelbedoornde plant uit het 
geslacht Echinocereus. Op het eerste 
gezicht zou men denken aan een vorm van 
E. viereckii, maar die hoort hier geogra
fisch gezien natuurlijk niet thuis. Uit een 
paar droge vruchten kwamen kleine zaden 
tevoorschijn, de kleinste uit het hele ge
slacht. Grote paarse bloemen sierden deze 
uit de kluiten gewassen groepen, die 
vrijwel uitsluitend op de verticale rotswan

den groeiden. Het meest interessant waren 
de knoppen, die dermate bedoornd waren 
dat men ze voor vruchten zou kunnen 
aanzien. Dit kenmerk was voor Dr. Ger
hard Frank aanleiding de naam Echinoce
reus spinigemmatus voor te stellen. Ik heb 
de plant in de KuaS dan ook als zodanig 
beschreven. De terugtocht omhoog naar 
San Andres was lang en zwaar. Uitgeput 
lieten we ons zakken op de stenen tegels 
en vielen in een diepe slaap.
Bij een aantal latere bezoeken werd naar 
de soort gezocht vanaf de rivier bij San 
Juan Capistrano. Op de steile wanden 
vonden we dezelfde Echinocereus spini
gemmatus als beneden San Andres. Bij een 
van die tochten vonden we tenslotte ook 
zes grotere exemplaren. Enkele hadden 
middendorens, de andere niet, net als bij 
adustus, waarvan ooit een variëteit radians 
werd beschreven. Laatstgenoemde heeft

Echinocereus spinigemmatus op een steile wand
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Echinocereus tussen de 
stenen platen

alleen middendorens, adustus niet. Bij E. 
adustus v. schwarzii heb ik dat ook gezien, 
en nog veel meer bij E. laui. Al deze taxa 
in Noordwest-Mexico behoren tot hetzelfde 
complex. Nog steeds ontbraken de bloe
men. En zie, in februari 1981 zagen we bij 
het naderen van de brug honderden grote 
paarse bloemen, pal langs de weg. Overi
gens zijn er vele gebieden op een hoogte 
van 1000 m waar deze Echinocereus te 
bewonderen valt, zolang er maar stenen 
platen aanwezig zijn. Als de weg eenmaal 
is afgemaakt en geasfalteerd, zal deze 
mooie soort spoedig uitgeroeid zijn. Ik 
noemde deze soort Echinocereus pamane
siorum naar de toenmalige gouverneur van 
Zacatecas en een oude vriend van ons huis, 
Generaal Fernando Pamanes Escobedo. Hij 
heeft zich zeer voor ons ingezet, geloofde 
in ons werk en zorgde ervoor dat ik be
noemd werd tot werkend lid van de Socie
dad Mexicana de Geografia y Estadictica. 
Vaak ben ik sinds die tijd langs het groei- 
gebied gekomen. Een vermenging met E. 
spinigemmatus is uitgesloten, omdat die 
pas in april bloeit, wanneer E. pamanesio
rum al rijpe vruchten draagt.
Ter afsluiting kan ik zeggen dat praktisch 
alle cactussen bij San Juan Capistrano tot 
aan onze expedities onbeschreven waren.

E. pamanesiorum werd in het Mexicaanse 
cactustijdschrift beschreven. De oplage 
daarvan is echter zeer gering, wat tot 
gevolg had dat deze mooie soort lang 
onbekend bleef. Bij een bezoek van een 
van onze jongens, Jose Barron, struikelde 
die over een cactus en riep uit:”Ik heb 
Coryphantha barronii gevonden”. Het 
betreft een zeer zeldzame soort, die graag 
in kwartsafzettingen en in klei groeit. De 
bedoorning inspireerde mij tot de naam 
Coryphantha tripugionacantha, onder 
welke naam hij ook in het Mexicaanse 
tijdschrift werd gepubliceerd. De drie 
middendorens, die tegen het lichaam aan 
liggen herinneren aan een zwaard. Het 
duurde nog geruime tijd voor ik de mooie 
grote crèmekleurige bloem kon fotografe
ren. Dr. Peter Remensberger, een bioloog 
uit Winterthur in Zwitserland, riep uit:” 
Wat een prachtige Coryphantha. Ik had dit 
soort bloem niet verwacht”. Wie weet wat 
er verder nog te vinden is in deze afgele
gen bergen. Er zou ook nog eens goed 
gekeken moeten worden naar een zwaar 
bedoornde Mammillaria densispina met 
witte dorens uit de omgeving van Canoas.

Apartado 98, Cordoba, Ver. 94500 Mexico

Vertaling: F. Noltee
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NOTOCACTUS,
TOWARDS A CONSENSUS!? (2)

Dirk J. van Vliet, lid IOS

De verspreiding van Parodia
Het geslacht Parodia ontwikkelt en ver
spreidt zich ook met veel soorten, 
variëteiten en vormen in een gebied, dat 
ligt in Bolivia en Noord-Argentinië en dat 
zeker vier maal groter is dan de bakermat 
van Notocactus in Uruguay en Zuid- 
Brazilië. Het is een hooggebergtegebied 
(Andes) (Kiesling & Ferrari, 1990; Wes
kamp 1993). De versprei dingshoogte ligt 
tussen de 5 00 en 4200 m. (Weskamp, 
1990).
Notocactus daarentegen groeit op heuvels 
en laaggebergte, dat zich voornamelijk 
door erosiewerking op de pampa vormde. 
Geologisch is dit een veel ouder gebied 
dan de Andes. De verspreidingshoogte van 
het geslacht Notocactus ligt van 30 tot 
1000 m. ]) Beide groeigebieden hebben 
extreem verschillende klimaten. Buiten de 
groeigebieden van Parodia worden geen 
soorten van dit geslacht ver uiteen ver
spreid aangetroffen, zoals bij Notocactus 
wél het geval is.

Brandt’s ontwikkelings- en versprei
dingstheorie
Als men de ontwikkeling en verspreiding

van Parodia in Bolivia en Noord- 
Argentinië in het veld waarneemt, kan men 
zich niet aan de vraag onttrekken, hoe de 
ontwikkeling van dit geslacht zich naar het 
zuidoosten kon uitbreiden tot in de baker
mat van de notocactussen. Tussen deze 
bakermat en de dichtstbij voorkomende 
Parodia (in Catamarca) ligt toch een strook 
land van 2000 km, waar wél vele andere 
cactussen zoals Notocactus submammulo
sus (tot in Catamarca!) voorkomen, maar 
geen Parodiasoorten. Wij zullen verder 
maar zwijgen over de sprong die de erio
cactussen gemaakt moeten hebben, zoals 
de pilcomayo theorie van Brandt ons 
meent te moeten doen geloven (Brandt, 
1984, 1985; Weskamp, 1989; Schafer, 
1985; Schafer & Weser, 1983; Weser, 
1982; Havlicek, 1983; Lisal & Kolank, 
1984). Alleen de situatie in het veld kan 
ons enig inzicht geven in de ware gang van 
zaken. Toch is er nog een hiaat. Met welke 
pilcomayo of funiculus theorie zijn de N. 
alacriportanusachtigen in Zuid-Brazilië 
terecht gekomen en verder die twee brasili- 
cactussoorten, ook al daar in het oosten 
van Brazilië?

Parodia LB 1162 groeiend op steile rotsen bij Ramblones, 
Catamarca, op slechts 400 m. (foto's L. Bercht)

Parodia fechseri LB 1341 nabij Olpas, La Rioga op 
600 m.
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Verwantschap of convergentie 
Alhoewel de ontwikkelingen binnen de 
geslachten Notocactus en Parodia ongeveer 
parallel verlopen onder volkomen verschil
lende klimatologische omstandigheden, 
bestaat er volgens mij geen enkele ver
wantschap. Op het eerste gezicht lijkt 
Parodia comarapana Card. (DV 102) 
tamelijk sterk op Notocactus horstii Ritter 
(DV 118). Parodia comarapana groeit op 
de oostelijke uitlopers van de Andes op 
2000 m hoogte en N. horstii in het midden 
van de Braziliaanse staat Rio Grande do 
Sul op een hoogte van 300 m. In vogel
vlucht liggen deze groeiplaatsen meer dan 
1000 km uit elkaar, beide soorten zijn 
zelfsteriel. Ofschoon ik daartoe 
verschillende pogingen heb ondernomen, 
kon ik nooit zaden oogsten na kruisbestui
ving. We hebben hier dus met een conver
gente ontwikkeling te maken, die welis
waar op verwantschap lijkt, maar het niet 
is.
Veldstudie is het praktische middel om dit 
vast te stellen.
Notocactus horstii is evenmin verwant aan 
Parodia maassii (Heese) Berg. (DV 100) 
of met Parodia schwebsiana (Werd.) 
Backeb. (DV 65) of met P. ayopayana 
Card. (DV 101), zoals de sleutel van Hunt 
en Taylor aannemelijk wil maken (Nyffe- 
ler, 1992). Verre vandat zelfs. Ik gebruik 
hier verschillende eigen veldnummers, 
omdat ik ook vele parodiasoorten vond in 
Bolivia en Noord-Argentinië.

Verwantschappen
Hieronder komt het verwantschapsonder- 
zoek aan de orde, voor zover dat nog niet 
 behandeld werd (zie boven)(Tauber, 1984; 
 Schlosser, 1983, 1984). Aan dit onderzoek 
moet primaire waarde toegekend worden 
bij het opstellen van indelingen. Het is het 
enige praktische middel om verwantschap 
vast te stellen. Systemen hierop gebaseerd

zouden werkelijk nieuw onder de zon zijn. 
Als planten onderling zijn te vermenigvul
digen behoren zij zonder twijfel tot het
zelfde geslacht. Zij behoeven echter niet 
van dezelfde soort te zijn. Om dit vast te 
stellen bedient men zich van de resterende 
karakteristieken gezamenlijk als kenmerk 
van de soort. Ook kan hier de vorm van 
het zaad belangrijk zijn, doch is bij lange 
na geen bindend kenmerk (Engel, 1988; 
Glatzle & Prestlé, 1986; Leuenberger, 
1974).
Soorten van het geslacht Notocactus voor
komend in het enorme gebied in 
Argentinië, Uruguay, Brazilië en Paraguay 
(±2.000.000 km2) zijn, eventueel via 
tussenstappen, over en weer te kruisen en 
leveren kiemkrachtige zaden. Het is duide
lijk dat alle soorten tot 1 geslacht behoren. 
Hoe dit proces ligt binnen het geslacht 
Parodia is mij onvoldoende bekend. Ik 
veronderstel, dat men daarom bij dit 
geslacht nog voor verrassingen geplaatst 
gaat worden. Notocactus en Parodia zijn 
volgens mijn proefnemingen niet te hybri- 
diseren (Amerhauser, 1991; Stuchlik, 1984; 
Weskamp, 1993). In de literatuur komen 
wel berichten voor over hybridisatie tussen 
beide geslachten, maar deze zijn niet of 
nauwelijks betrouwbaar te achten. Men 
behoort de juiste werkwijze aan te houden 
en uit te gaan van botanisch juist matenaal. 
De soorten van Eriocactus zijn onderling te 
hybridiseren; ook de beide soorten van 
Brasilicactus kunnen onderling gekruist 
worden. Anderzijds is het niet mogelijk 
soorten van Eriocactus te kruisen met 
soorten van Brasilicactus. Ook hybridiseren 
de soorten van Brasilicactus en Eriocactus 
niet met soorten van Notocactus en Parodia 
(Schafer& Weser, 1983).
Hoe liggen nu de verhoudingen met Wig- 
ginsia? Vormt dat één geslacht met noto
cactus (van Vliet, 1972; van Vliet 1972/ 
73)? Een kruisingsexpenment tussen
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Eriocactus magnificus groeiend op een rotshelling boven een rivier, Rio Grande do Sul

Wigginsia horstii en Notocactus horstii 
leverde kiemkrachtige zaden; de daaruit 
voortgekomen planten bloeien nu (septem
ber 1993) voor het eerst met oranjekleurige 
bloemen. In Uruguay vond ik een nog 
steeds niet beschreven Wigginsia (DV 146) 
met een zacht borstelige bedoorning, die 
tussen W. arechavaletai (Schumann) Porter 
en N. concinnus zou kunnen staan; deze 
species is zelffertiel. Zij zal vernoemd 
worden naar Sjef Theunissen, die met zijn 
serie artikelen „Zu den Wurzeln zurück” 
een grote bijdrage leverde aan mijn artike
len.
Terugkomend van vroegere inzichten, neig 
ik nu toch meer naar verwantschap tussen 
Wigginsia en Notocactus. Denkbeeldig 
verdeel ik de wigginsiasoorten in de ,,echte 
harde”, die ook het eerst beschreven zijn, 
en de ,,onechte zachte”. De eerste groep 
omvat de planten rond W. corynodes, de 
tweede die rond W. arechavaletai en 
W. horstii. Nee, schrik niet, er komt heus

geen nieuw geslacht bij, hoewel... De 
„echte harde” hybridiseren niet met 
Notocactus. Bij de „onechte zachte” ben 
ik er nu van overtuigd, dat zij te kruisen 
zijn met Notocactus, vandaar dat hoewel... 
Deze „onechte zachte” groeien in Zuid- 
Brazilië en aan beide zijden van de grens 
met Uruguay. Alhoewel mij nog niet 
bekend is of deze zogenaamde „echte 
harde” met de „onechte zachte” hybridi
seren, zie ik daartoe wel mogelijkheden via 
de zeer variabele soort W. arechavaletai. 
Men kan in het veld vaststellen dat men 
aan de ene kant uitkomt bij de „echte 
harde” en aan de andere kant bij de „on
echte zachte’ ’ in de verschijning van DV 
146.
Een nog onopgelost probleem bij Wiggin
sia is het direct naast elkaar voorkomen 
van diverse, volkomen verschillende, 
vormvaste klonen. Dit maakt het probleem 
soort of geen soort bijzonder gecompli
ceerd. Deze klonen kruisen namelijk
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onderling niet (Gerloff,1993), terwijl de 
planten buiten deze klonen wél hybridise
ren.

Een inconstant kenmerk
Een systeem ophangen aan de resultaten 
van een zaadonderzoek heeft als voordeel, 
dat de opsteller ervan, noch als hij dat 
onderzoek zelf uitvoert, noch als hij het 
door anderen laat doen (Glatzle & Prestlé, 
1986), levende, botanisch juiste planten 
nodig heeft. Hij heeft geen verzameling 
nodig, hoeft niet het veld in, hetgeen 
gepaard gaat met zweten, vloeken en 
tranen; hem wachten geen hoge kosten 
noch lasten, maar hij zal ook nooit gespe
cialiseerde kennis van de bestudeerde plant

Het zaadje kan nooit onthullen, wat later 
de daaruit voortkomende plant ten toon 
gaat spreiden. Bij soortbeoordeling is dit 
middel absoluut ontoereikend. Evenmin 
kan men aan een al dan niet uitgebroken 
funiculus zien of een cactus later een 
scheve kop zal krijgen of niet. Ware dit 
wel zo, dan had Brandt dit kenmerk zeker 
vermeld (Brandt 1984, 1985; Schafer, 
1985). Nog minder kan men er de ontwik
kelingsgeschiedenis van afleiden. Men 
fantaseert vermoedens, die later door de 
planten bevestigd zouden moeten worden 
en die door andere zaadindelers weer 
ontkend worden. Alle kenmerken, ook de 
zaden, zijn in dezelfde mate variabel als de 
planten zelf. Alleen kan men dit bij de

Prachtige koppen van notocactus fuscus (LB 582) nabij 
Sao Francisco de Assis, Rio Grande do Sul.

Notocactus megapotamicus (LB 572) groeiend om en 
nabij steenplaten, Rio Grande do Sul.

vergaren. Voorbeelden? Buxbaum zag in 
Notocactus buiningii en N. allosiphon 
soorten van Wigginsia. Afgaande op de 
zaadvorm vermoedde hij verwantschap 
tussen Frailea en Astrophytum (Buxbaum, 
1967).
Wanneer men de zaadvorm van Lobivia 
pygmaea en L. silvestrii vergelijkt met die 
van notocactuszaden, ziet men een grotere 
overeenkomst dan tussen parodia- en 
notocactuszaden (Rausch, 1985). Daarvan 
uitgaande mag men de conclusie trekken, 
dat het gevaarlijk is alleen op grond van de 
zaadvorm tot verwantschap te concluderen. 
Anderzijds zagen we, dat alle notocactus- 
soorten hybridiseren. Toch bestaan er 
tussen de diverse zaden grote verschillen.

planten direct waarnemen, zonder gebruik 
te moeten maken van gespecialiseerde 
hulpmiddelen. Bovendien stelt men met de 
planten de verwantschap vast en kan men 
er veldstudie mee bedrijven. Het komt mij 
voor, dat het logischer is, eerst met de 
planten te beginnen om er de verwantschap 
mee vast te stellen en pas later de open
staande vragen te beantwoorden.

De middelen voor Hunt en Taylor 
Hunt en Taylor zouden er verstandig aan 
doen als constante, praktische methoden 
(niet die der kenmerken) om Notocactus en 
Parodia, maar ook eventueel andere ge
slachten te onderscheiden, dan wel te 
scheiden of te herenigen, het veldonder-
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zoek en het verwantschapsonderzoek te 
hanteren. Deze praktische methoden zijn 
niet weggelegd voor hen, die een van te 
voren vastgesteld aantal geslachten willen 
realiseren. Het konden er wel eens minder 
zijn...... of meer!

Conclusie
Als afronding van het bovenstaande kom 
ik tot de conclusie, dat Hunt en Taylor in 
feite geen enkel argument, theoretisch noch 
praktisch, aanvoeren voor motivering en 
onderbouwing van hun systeem. Het ademt 
in zijn geheel een fossiele geest uit het 
begin van de cactusliteratuur (Haage, 
1969). Towards a new consensus? Terug 
naar af!
Waar tot op dit punt gesproken is over 
Notocactus, bedoelde ik het geslacht dat de 
planten omvat, die tot 1986 (Engel, 1986) 
als notocactussen beschouwd werden. In 
een volgend artikel ga ik in op de nieuw 
ontstane situatie.
Het lijkt mij gerechtvaardigd op grond van 
de in dit artikel aangevoerde argumenten 
vooralsnog de geslachten Brasilicactus, 
Notocactus en Wigginsia van het geslacht 
Parodia Spegazzini gescheiden te houden. 
Daarmee is duidelijk, dat ook de nieuwe 
combinaties van Brandt in mijn ogen geen 
genade vinden.
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Uit SUCCULENTA le jaargang nr 2 van 16 juli 1919

Het nut der cacteeën.
Velen meenen dat de cacteeën in Amerika, waar zij in 't wild voorkomen, geen of 

weinig nut doen.
Toch behooren zij juist daar tot de nuttigste gewassen, zooals uit onderstaande kan 

blijken.
In waterarme streken van West-Indië, Columbia en Brazilië groeit de Meloencactus 

[Melocactus communis]. Daar ze zeer sappig zijn, worden ze door de dorstige dieren 
dikwijls uitgezogen, nadat deze de stekelige huid met de hoeven verwijderd hebben. 
Om echter het kwetsen der hoeven te voorkomen, nemen de reizigers doorgaans de 
voorzorg om deze cactussen, ten behoeve der lastdieren, van het bovenste deel der 
huid te ontdoen. Men heeft deze gewassen wel eens de bronnen der Amerikaansche 
woestijnen genoemd. Van de vruchten der meloencactus bereid men een borstsiroop 
en het afkooksel der bloemen van deze plant dient tot genezing van syphilis.

De Mamillaria simplex krijgt scharlakenroode bessen en de Indianen zijn op deze 
zoete bessen zeer gesteld. Vele vruchten van cactussen hebben een zuurachtigen, 
frisschen, verkoelenden smaak, en hebben veel weg van onze aalbessen [b.v. de 
vruchten van Mamillaria multiceps]. Uit andere bessen worden siroop en wijn bereid. 
Vele cacteeënvruchten worden als ooft en dessert, zoowel ingelegd als gedroogd 
gebruikt; zelfs vindt men in Amerika speciale cactuskweekerijen om van de vruchten 
conserven te bereiden. Jonge uitspruitsels worden gekookt en vervangen in Mexico 
onze salade en asperge. Opuntia vulgaris wordt tegenwoordig in de kustlanden der 
Middellandsche zee overal gekweekt, waar men hare vruchten onder den naam van 
Indische vijgen eet. Het sap uit de stengels wordt door de Indianen als geneesmiddel 
gebruikt, vooral voor kneuzingen en wonden, eveneens gebruikt men het melksap 
van sommige soorten tot verdrijving van wormen; de vrucht van Opuntia vulgaris 
werkt op de afscheiding der urine en kleurt dit vocht rood; de stengelschijven der 
zelfde plant worden veel tot het rijp worden van gezwellen aangewend. Het scherpe 
sap van Cereus grandiflorus "Koningin der Nacht" bezigt men in de keerkringsge
westen van Amerika tegen waterzucht en ingewandswormen; ook heeft dit sap op de 
huid een blaartrekkend vermogen. De lange stekels van Opuntia- en Echinocactus
soorten dienen als natuurlijke naalden, de middelste stekels van Echinocactus 
wislizenii worden door de Indianen voor vishaken gebruik De breede, platte, 
grootstekelige leden van Opunliasoorten worden voor omheiningen gebruikt, evenals 
bij ons b.v. de meidoornhaag. Geen wild dringt hier door, geen buffel verlaat het 
land, door een cactusheg omgeven.

De zuilvormige cereussoorten [o.a. Cereus peruvianus. e.a.] worden voor 
bouwmateriaal gebruikt. Zijn de stammen dood en van hun vleezig gedeelte ontdaan, 
dan wordt het hout, dat zeer licht is, naar het gebergte gevoerd om tot het bouwen 
van woningen dienst te doen. Ook gebruikt men het als brandhout. De van het 
vleesch ontdane stengels van slangvormige cereussoorten [b.v. Cereus grandiflorus] 
doen denzelfden dienst als b.v. het Spaansche riet, zelfs houden de Indianen een 
soort exporthandel in dit artikel. Het meest bekend is de teelt van het 
cochenille-insect op de stammen van Opuntia [Nopalca] coccincllifera.
In Mexico draagt deze cactussoort den naam van Nopal en een plantage waar ze 
gekweekt worden heet Nopaleria. De cochenille wordt op deze cactus kunstmatig 
gekweekt. De lange rijen scheeve, stompe, vijgccactussen met hun gevlekte, 
beschimmelde bladen, doen weinig veronderstellen, dat één enkele morgen goede 
cochenille grond jaarlijks de som van 600 a 700 gulden opbrengt. De eerste zorg van 
den nopalero |cochenillekweeker] is, op te passen, dat de plant niet gaat bloeien, of 
vrucht dragen, daar dit aan de bladeren de sappen zou ontnemen die noodig zijn om 
het insect te voeden. Zoodra de plant twee of drie voet hoog is, wordt voorzichtig op 
elk blad een wijfjes cochenille gezet, wier broedsel binnen 5 of 6 maanden den oogst 
zal vormen, die de plant moet opleveren.
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Dit vrouwelijk insect is een rood kevertje, schijnbaar zonder pooten, niet ongelijk 
aan een looden hagelkorreltje. De pooten van dit diertje, ofschoon nauwelijks 
zichtbaar, bestaan toch en hiermee hecht het zich weldra aan het blad vast.

Daarna wordt een tijd lang tegen zon en regen beschut door middel van een wit 
katoenen lapje, dat om het blad gewonden wordt. Zoolang die lapjes om de plant 
zijn gewonden, heeft de plantage, uit de verte gezien, het voorkomen, alsof zij 
gestukadoord is. Van lieverlede komen de eitjes nu uit en ontwikkelen zich tot de 
insecten die de oogst zullen uitmaken. Een paar weken kruipen de jonge 
cochenillen naar hartelust op het blad rond, dat is de eerste en de laatste zwerftocht 
in hun kortstondig leven. Naarmate zij grooter en hongeriger worden, dringen de 
insecten met hun snuitjes dieper door het blad heen, totdat zij het lekkere sap 
kunnen opzuigen. Wanneer hun stevige kauwwerktuigen eenmaal in de plant zijn 
doorgedrongen, blijven zij daaraan vastgehecht en kunnen zij zich niet meer 
bewegen.

Evenwel is er een opmerkelijke uitzondering op den regel. Op een gegeven 
oogenblik, omstreeks 5 à 6 weken nadat de eieren zijn gelegd, schijnt de voorraad 
plotseling te verminderen en ziet men een aantal insecten opeens verdwijnen. Men 
houdt het er voor dat dit mannetjes zijn, die op zeker tijdperk van vleugels worden 
voorzien en wegvliegen. De wijfjes blijven op de planten tot zij haar vollen 
wasdom bereikt hebben. Dan worden zij voorzichtig met stokjes van de bladen 
afgeschoven en in zakken opgevangen. Na deze inzameling worden de cochenillen 
op groote bladen uitgespreid en aan de zon blootgesteld, die hen spoedig doodt en 
opdroogt. Het gedroogde insect heeft een zilverachtigen glans en ziet er gerimpeld 
uit. Tot poeder gestampt, blijft van dien glans niets over; het purperrood komt 
alleen te voorschijn; dit is ook het geval, als de cochenillen in water worden 
opgelost. Voor één kilo verfstof zijn ongeveer 100.000 insecten noodig.

De Spanjaarden, die van de Mexicanen het gebruik van de cochenille leerden, en 
deze kleurstof het eerst in den handel brachten, maakten een staatsgeheim van haar 
oorsprong en verkochten deze verf voor een prijs, die tegen goud opwoog. Onze 
beroemde landgenoot Leeuwenhoek onderzocht de cochenille microscopisch en 
kwam daardoor tot de ontdekking, dat de cochenille een insect was, wat door latere 
natuurkundigen werd bevestigd.

GDD
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BORZICACTINAE
9. HAAGEOCEREUS MARITIMUS.

Het geslacht Haageocereus heeft officieel 
nooit tot de Borzicactinae behoord en werd 
vroeger meer verwant geacht met Tricho- 
cereus.
Uiteraard was deze opvatting vooral geba
seerd op overeenkomsten in de bloemen. 
De nachtelijke, geurende, creme-kleurige 
bloemen van de hier afgebeelde plant 
hebben inderdaad veel weg van Trichoce- 
reus-bloemen. Echter, er zijn ook Haageo
cereus-soorten met rode bloemen die al 
sterk op een Loxanthocereus gaan lijken, 
vooral als men de habitus van de planten 
bij deze vergelijking betrekt. Toen boven
dien ook nog bleek dat de vruchten en de 
zaden van Haageocereus nagenoeg identiek 
zijn aan die van Loxanthocereus, kon men 
er niet meer omheen om deze 2 geslachten 
als nauw verwant te beschouwen. Althans 
meer dan de vermeende relatie van 
Haageocereus met Trichocereus. Vandaar 
dat Haageocereus eigenlijk in de Borzi
cactinae thuis hoort en dus in deze serie 
artikelen een plaatsje heeft gekregen.

R.Bregman

Het is helemaal niet zo vreemd dat 
Haageocereus met Loxanthocereus nauw 
verwant zou zijn. Naast de al genoemde 
overeenkomsten bewonen beide geslachten 
ook nog grotendeels hetzelfde gebied, 
namelijk een smalle strook langs de kust 
van Peru. Het verspreidingsgebied van 
Haageocereus is langer dan dat van 
Loxanthocereus, het omvat de gehele 
Peruaanse kust tot net over de grens met 
Chili. De vertikale verspreiding varieert 
van zeeniveau tot ca. 2000 m hoogte in de 
valleien van de westelijke Andes-bergke- 
ten.
Haageocereus is typisch een geslacht dat 
thuishoort in dat deel van het pacifische 
kustgebied dat wordt gekenmerkt door het 
optreden van mist uit zee gedurende de 
wintermaanden. Deze nevel, “garua” 
genoemd, wordt veroorzaakt door conden
satie van waterdamp in de warme, vochtige 
lucht die met zuidwesten winden vanuit 
zee wordt aangevoerd. Deze lucht wordt 
boven het koude water van de voor de kust

Haageocereus maritimus.
Foto G.Charles.
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lopende, antarctische golfstroom, de Hum
boldt-stroom, sterk afgekoeld, waardoor 
mist ontstaat. Andere soorten neerslag 
komen in dit gebied praktisch niet voor. 
Gedurende november tot mei is het in dit 
gebied dus van dat mistroostige, miezerige 
weer dat wij ook zo goed kennen. Het 
regent eigenlijk niet maar alles wordt wel 
kletsnat. Voor de plantengroei betekent het 
echter dat ze dit vocht moeten benutten 
want andere waterbronnen zijn er gewoon 
niet, althans niet in voldoende mate. Vol
gens Rauh kan het dan ook niet anders of 
de Haageocereussen hebben het vermogen 
ontwikkeld om water via de dorens op te 
nemen. Deze eigenschap blijkt overigens 
vaker bij planten uit dergelijke milieus 
voor te komen; bij cactussen is het voor 
het eerst bij Discocactus horstii aange
toond.

Haageocereus maritimus werd beschreven 
door Rauh en behoort tot de vormen rond 
H.decumbens, afkomstig uit het kustgebied 
van Zuid Peru in het departement Are
quipa. Het zijn planten met een (half) 
liggende habitus en opgerichte toppen, vrij 
stevig bedoornd, met witte bloemen en 
grote rode tot bruine vruchten.
Het onderscheid tussen de verschillende 
Haageocereussoorten is moeilijk en dus 
heeft iedereen daar een andere mening 
over.

Backeberg erkende maar liefst 49 soorten

terwijl Ritter slechts 9 hiervan als goede 
soorten beschouwde en er op zijn beurt een 
hele waslijst nieuwe namen aan toevoegde. 
In Kakteen in Südamerika deel 4 gaat 
Ritter 17 (!) bladzijden achter elkaar tekeer 
tegen vooral Backeberg maar ook tegen 
Rauh, Buxbaum, en anderen. Je kunt met 
iemand van mening verschillen maar een 
dergelijke vuilspuiterij gaat toch wel erg 
ver. En dan gaat het nota bene op die 17 
bladzijden nog maar over een soort 
(H.multangularis)\ Liefhebbers van roddel
bladen kan ik dan ook pag. 400-417 van 
harte aanbevelen.
Dan nu weer even serieus, de cultuur 
bijvoorbeeld. Die is in een woord gemak
kelijk. De planten zijn niet koude-gevoelig, 
groeien niet al te traag en stellen geen 
bijzondere eisen aan het grondmengsel. 
Het zijn bovendien sterke planten, ze 
kunnen letterlijk en figuurlijk tegen een 
stootje. Ze zijn door hun bonte bedoorning 
ook als jonge plant al prachtig. Nadelen 
zijn misschien dat ze pas op latere leeftijd 
bloeibaar zijn, dat ze door de overhan
gende stammetjes moeilijk “inpasbaar” 
zijn tussen de andere potten op het tablet 
en dat ze op de duur een grote omvang 
kunnen bereiken. De laatste 2 nadelen zijn 
te ondervangen door ze als hangplant te 
kweken.
Met dank aan Graham Charles, Stamford, 
Engeland, voor de hierbij afgedrukte dia.

Sikkelstraat 48 1097 ZG Amsterdam
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ECHINOCEREUS BRANDEGEEI
Joop van Alten

Het is eind september. Als de auteur 

zijn oog naar buiten langs de kas 

laat dwalen, dan valt de blik als 

vanzelf op de bloem van een Echi

nocereus brandegeei.

‘Oogcontact’ dus, als je het zo noemen 
mag. Deze plant bloeit al sinds begin 
augustus, maar nu is het dan bijna afgelo
pen. Laat ik verleden jaar nog denken dat 
het uitzonderlijk mooie weer de bloei 
veroorzaakte, deze zomer is het weer een 
heel stuk minder en toch bloeit de plant 
opnieuw. Alleen blijven de bloemen door 
het barre weer langer goed, tot een week 
toe. Dus geen buitengewone omstandighe
den? Gewoon een plant, die wel wil. En 
waarom ook niet?
Echinocereus brandegeei is een laatbloeier, 
zowel letterlijk als figuurlijk. De plant 
heeft de reputatie een slechte bloeier te 
zijn. Ook zou deze echinocereus pas op 
latere leeftijd bloeirijp zijn. Nu heb ik nog 
nooit een zaailing zien bloeien, maar ook 
geen oudere plant. Ik heb nog wel andere 
planten van deze soort al meer dan een 
decennium in huis, maar daar is geen 
beweging in te krijgen.
De stammen kunnen wel een lengte van 
100 cm bereiken en zouden volgens de 
overlevering tenminste 20 cm lang moeten

E. brandegeei in bloei in 1992. 
Foto’s van de schrijver.
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Eindstandig, waar houdt het vruchtvlees op?

zijn om een bloem te kunnen dragen. Dit 
laatste is wat overdreven. Een tak van 10 
cm droeg hier eveneens een bloem.
Wel levert ‘mijn’ plant, leuk als je dat kunt 
zeggen, mij zo nu en dan een nare streek. 
Welke streek dan wel? Sommige bloemen 
zijn eindstandig! Hoewel dat niet betekent 
dat de betreffende tak direct afsterft, verder 
groeien doet ze in ieder geval niet. Ik heb 
dan de neiging om de schuld van zo’n 
fenomeen bij mezelf te zoeken. De verzor
ging zal dan wel niet in alle opzichten 
ideaal geweest zijn. Nog een andere soort 
in de kas doet hetzelfde. De plant draagt 
het etiket 'Echinocereus leonensis\ Zo heb 
ik hem (of haar) gezaaid, maar dat is het 
met. Vast staat dat de betreffende plant in 
de ‘Stramineus-groep’ thuishoort. In 
navolging van Helia Bravo-Hollis (1991) 
noem ik de plant nu maar E. stramineus 
var. conglomeratus. Dat kan nooit erg fout 
zijn.

Weer een bevestiging van de extreme 
cultuuromstandigheden in mijn kas? Tot 
mijn geruststelling ontdekte ik bij de 
‘brandegeei’ op een tak hetzelfde eindstan
dige litteken, maar dan uit de tijd van de 
vorige eigenaar. Het abnormale ligt dus 
niet aan mij? Als je op die zaken gaat 
letten, dan blijken dingen vaak heel ge
woon! Zo is er in Succulenta al eerder 
geschreven over een Echinocereus scheerii 
met de zelfde afwijking (Pluymers 1950). 
We houden het maar op ‘niet abnormaal’, 
‘gewoon’ is echter anders!
E. brandegeei is een plant die op de groei
plaatsen in de periode juli/augustus bloeit 
(Frank 1986) en daarmee de bloeitijd van 
de echinocerei afsluit. De andere soorten in 
dit geslacht bloeien eerder. De hierbij 
afgebeelde plant bloeide in de periode van 
22 juli tot eind september 1992 met telkens 
nieuwe bloemen. In 1993 begon hier de 
bloeitijd een weekje later. De bloeitijd in 
Europa valt samen met die op de vind
plaatsen. Te bedenken valt dat, in het 
zuidelijk deel van het zeer droge Neder- 
Californië, de maanden juli en augustus de 
natste zijn. Zoals al mijn planten staat E. 
brandegeei op lava. Bij deze plant is de 
lava afgedekt met leisteen zodat ik met wat 
(=nog) minder water toe kan.
De plant is vernoemd naar Townsend S. 
Brandegee, een civieltechnisch ingenieur 
en bovendien een bekend verzamelaar en 
schrijver over diverse botanische reizen. 
Hoewel de beschrijving van Ebrandegeei 
aan Schumann (1898) wordt toegeschre
ven, vermeldt hij in zijn Gesamtbeschrei
bung deze soort slechts als ‘onvoldoende 
bekend’ en geeft hij in zeven regels een 
samenvatting van Coulter’s (1896) be
schrijving van Cereus brandegei. (Géén 
schrijffout of een schrijffout van Coulter, 
zo U wilt.)
Coulter beschrijft enkele bladzijden verder 
eveneens Cereus ( Echinocereus) sanbor
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gianus en E. mamillatus. E. mamillatus is 
(naar Engelmann) beschreven met een veel 
groter aantal ribben (20-25 stuks, scheef 
verlopend en wellicht ook zo geteld). De 
vraag is of dit aantal wel juist is, planten 
uit de botanische tuin van Missouri (Engel- 
manns nalatenschap) hebben een ‘normaal’ 
aantal ribben.
De namen ‘sanborgianus’ en ‘mamillatus’ 
zijn volgens de huidige inzichten synonie
men voor ‘brandegeei’. Schumann vond E. 
mamillatus identiek aan E. brandegeei. 
Britton en Rose(1920) plaatsten E. sanbor
gianus als synoniem onder E. brandegeei. 
Zoals bij zoveel oude beschrijvingen zijn 
deze zo onvolledig, dat bij deze soort 
misverstanden kunnen voorkomen. De 
vraag of er sprake is van de beschrijving 
van drie soorten of drie beschrijvingen van 
één soort zal wellicht nooit worden beant
woord.
De planten zijn erg variabel, waarbij het 
zeker opvalt dat de doornbundels bij de 
ene plant roodachtig/bruin zijn en bij 
andere planten geel. Lindsay (1967) ver
moedt dat E. mamillatus een geelbloeiende 
variëteit cq. vorm van E. brandegeei zou 
zijn. Hij vindt Gates (1935) aan zijn zijde, 
die meende, dat hij ‘de ware E. mamilla
tus’ gevonden had bij St Ignatius. Deze 
plaats ligt ongeveer 150 km ten noord
oosten van de typevindplaats. Hij corri

geert tevens de bloemkleur van purper naar 
rose.
In de kas heb ik verschillende exemplaren. 
Eigenlijk zien ze er allen wat anders uit. 
Maar dat geldt ook voor oude en jonge 
doornbundels op één tak. Met enige varia
tie in uiterlijk heb ik tot op heden geen 
moeite. Zeker zolang de andere planten 
nog niet gebloeid hebben.
Taylor (1985) vindt E. brandegeei de 
zuidelijke voortzetting van E. engelmannii. 
Hij overweegt dat, als de vergaande verde
ling (zoals die van Benson) van E. engel
mannii zinvol is, er nog een grote taak is 
weggelegd voor het standplaats onderzoek 
naar E. brandegeei. Wie echter de stand
plaatsen heeft kunnen bezoeken, weet dat 
zon en schaduw een wereld van verschil 
betekenen voor het uiterlijk van een plant. 
Tel daarbij op de snel voortgaande wijzi
ging in bevolking en welvaart, dan lijkt de 
kans op zo’n onderzoek vrijwel zeker een 
gemiste.
Opvallende kenmerken van E. brandegeei 
zijn de 8-10 ribben, opgelost in zeshoekige 
tuberkels. De vier 3 tot 10 cm lange mid- 
dendoorns zijn kruisvormig geplaatst en 
vooral de onderste dolkvormig. De boven
ste drie middendoorns zijn óf klein en 
rond, óf groot en dolkvormig. Zelfs aan 
een scheut. Dit geeft een plant vaak een 
heel ander aanzien en zou mogelijk aanlei

Bloemdoorsnede, toch niet zo 
kleinbloeiend.
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Welja, twee tegelijk.

ding kunnen zijn tot verschillende beschrij
vingen. Het verschijnsel wordt wellicht 
beïnvloed door de mate van licht en/of 
leeftijd. De meestal roze bloemen zijn, 
zoals meerdere soorten uit dit geslacht in 
dit deel van Mexico, oranje-rood in de 
keel. Bij de meer noordelijke variëteiten 
van E. engelmannii is deze kleur in de keel 
vrijwel verdwenen.
De plant komt voor in het gehele zuidelijke 
deel van Neder- Californië. Dit schier
eiland is de droogste plek van Mexico met 
niet veel meer dan 10 cm regen per jaar. 
Iets om te onthouden bij het watergeven, 
alhoewel een pot natuurlijk veel droger is 
dan de volle grond op de vindplaatsen.
E. brandegeei lijkt sprekend op Opuntia 
invicta (Brandegee). Beide plantensoorten 
komen voor in het zuidelijke deel van 
Neder-Californië en zijn geheel aangepast 
aan dit milieu. Hoewel de planten uit 
verschillende ondergeslachten van de 
cactusfamilie stammen en dus nogal ver
schillend zijn, vertonen ze een sterke 
overeenkomst in bouw en levenswijze. Dit 
   verschijnsel noemt men convergentie en 

komt veel vaker voor. Brandegee (1889) 
noemt bij de beschrijving van Opuntia 
invicta reeds de gelijkenis met een (toen 
nog onbeschreven) Echinocereus. Dat deze 
soort later naar hem vernoemd werd, zal

hieraan niet vreemd zijn. Rowley (1976) 
vond de gelijkenis eveneens zo opvallend, 
dat hij er in een artikel aandacht aan 
schonk. Ook de lokale bevolking kan 
zonder bloemen (rose versus geel) geen 
onderscheid zien. Roberts (1989) vermeldt 
voor beide soorten de volksnaam Casa 
Rata (rattehuis). De bedoorning van deze 
planten is echter dusdanig, dat men een 
onderzoek naar de juistheid van de in
heemse naam maar laat zitten.
E. brandegeei blijft meestal niet netjes in 
de pot. Wat wil je ook met zo’n onheil
spellende naam! En omdat je de doornbun
dels toch een beetje in tact wilt laten, is 
voor de plant wat meer ruimte nodig. 
Echinicereus brandegeei is een plant, die 
in elke Echinocereusverzameling thuishoort 
en ook daarbuiten met zijn zwaar doornen
kleed best gezien mag worden. De bloei is 
niet het sterkste punt, doch veel cactus
soorten bloeien maar een korte tijd, zodat 
een mogelijk gemis aan bloei niet erg 
opvalt.

Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere-stad.
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OPPOTTEN
P.A. Roggen

Ik kweek in een kas van bescheiden om
vang al 33 jaar cactussen, ‘s Winters 
minimaal 6°C. Mijn leermeester was 
Bommeljé, later ook Dirk van Vliet, die ik 
in juli jl. bezocht in Brazilië. Mijn collectie 
is oud en niet gespecialiseerd. Er zijn nog 
planten van De Laet.
Al acht jaar kweek ik deels op kleikorrels. 
Dat gaat als volgt: Ik neem een binnen- en 
een buitenpot. Die moeten redelijk passen. 
De buitenpot boor ik op 2/3 van de hoogte 
in met een gaatje of vier. In de binnenpot 
komen de kleikorrels van klein formaat. 
De planten worden daarin opgepot, nadat 
de wortels zijn schoongeborsteld en zijn 
gedroogd. Wortelloze planten gaan gewoon 
bovenop de iets vochtige korrels en wor
den aanvankelijk niet gegoten. Ik giet met 
regenwater waaraan ik vloeibare Pokon of 
iets dergelijks toevoeg; een vijfde van de 
concentratie waarmee men normaliter 
kamerplanten begiet. Het overtollige water

vloeit af door de gaatjes, zodat de hals van 
de plant nooit in het water staat. Ook hier 
geldt: ‘s winters minder gieten, zelfs 
droogte wordt goed verdragen, mits uiter
aard niet te lang. In augustus gaan alle 
binnenpotten eruit en worden in de tuin 
doorgespoeld. Daarna kan de watercyclus 
weer beginnen. Ook hier is na een aantal 
jaren verpotten geboden. De kleikorrels, 
die aan de wortels zitten worden intact 
gelaten. Dat wijst zich vanzelf. Bloei en 
bedoorning zijn vaak boven modaal. Bij 
het oppotten van een grotere cereus is een 
steun wenselijk, totdat de plant voldoende 
is beworteld. De tijdwinst is aanzienlijk en 
wortelluis is er niet bij! Wat let U het eens 
te proberen. Nog zij opgemerkt, dat buiten
potten kunnen worden gefabriceerd door 
de - schone - bodemplaten te dichten met 
zelfklevend plastic.

Veurnsestraat 18 2587 VM Scheveningen
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THE CACTUS FILE
Vol. 1, Nr 4 van februari 1992. John Pilbeam 
denkt over Thelocactus met een globaal teeltover
zicht. Frank Thrombley geeft een kort maar inte
ressant verhaal over de 12 ha succulentenhabitat 
van Baja Californië in de open lucht van San 
Diego. Gordon Rowley stelt een hybride voor 
tussen Pachypodium namaquanum en P. succulen
tum. David Neville geeft achtergrond, beschrijving 
en teelt van Obregonia denegrii. John Pilbeam 
moppert over de naamsveranderingen in de Stape
lia-achtigen en geeft een kort duidelijke beschrij
ving van ieder geslacht. John Pilbeam geeft een 
excursie met begeleiding van de mammillaria’s in 
Baja Californië. Roger Labbett geeft aanwijzingen 
om caudiciformen uit zaad op te kweken. Een lijst 
met de tentoonstellingswaardigheid van Gymnoca
lycium. Collin Walker en Marjorie Thorburn 
geven een reisverslag van een tocht door Ma
rokko. Hoewel aardig, spreekt het verhaal van 
Bert Jonkers met hetzelfde onderwerp mij meer 
aan. Graham Charles vind dat de liefhebber ook 
een kweker en niet alleen een verzamelaar moet 
zijn. Copiapoa laui voor het voetlicht door David 
Neville. Een redactioneel artikel over zaaitoestel- 
len wordt gevolgd door Edithcolea grandis van 
Tom Jenkins en David Neville sluit dit nummer 
met een overzichtsartikel van Acanthocalycium. 
Vol. 1, Nr 5 van mei 1992 opent met een artikel 
over the Red Rock Canyon vlakbij Las Vegas, 
door Roger en Linda Labbett. Yucca brevifolia, Y. 
schidigeri passeren de revue, evenals variëteiten 
van Agave utahensis, Echinocereus engelmannii, 
E. triglochidiatus, Escobaria vivipara, Opuntia 
erinaceae, O. basilaris, O. acanthocarpaen Fero
cactus cylindraceus. John Pilbeam haalt Selenice
reus grandiflorus weer eens van stal en presenteert 
deze met Stapelia gigantea var. nobilis als verte
genwoordigers van succulenten met de grootste en 
meest spectaculaire bloemen. Charlie Graham 
breekt een lans voor de cereusachtigcn en noemt 
een aantal kleinblijvende soorten in deze groep 
van meestal grote planten. Hij besteedt veel 
aandacht aan de Braziliaanse vertegenwoordigers 
zoals Arthrocereus campos-portoi, A. rondianus, 
A. itabiriticola, A. spinosissimus; Pygmaeocereus. 
Interessant is zijn bespreking van Arrojadoa, de 
wortelknolvormende Arrojadoa dinae, A. eriocau- 
lis, A. multiflora zijn moeilijker dan A. aureispina, 
A. penicillata en A. rhodantha. Een ander Brazili

aans geslacht uit de cereusgroep is Micranthoce- 
reus, waarvan M. auri-azureus moeilijker is dan 
M. densiflorus, en de daarop gelijkende M. flavi- 
florus en M. uhlianus. Roger Labett gaat in deel II 
van zijn melocactusreeks in op M. bahiensis, M. 
concinnus en hun synoniemen. John Pilbeam 
bespreekt in zijn tweede aflevering van sulcorebu- 
tia S. arenacea en X mentosa. Eveneens in de 
tweede aflevering van Mammillaria gaat dezelfde 
auteur in op de achtergrond van M. variabilis en 
M. chica. Peter Chapman behandelt de moeilijke 
cultuur van Pachypodium brevicaule. John Pil
beam neemt van Haworthia de subsectie Retusae 
van de sectie Retusae onder de loup. H. compto- 
niana, H. mutica, H. pygmaea, H. magnifica en H. 
mirabilis passeren de revue. Echinereus brande
geei is een prachtige plant en Dave Brewerton 
breekt er een lans voor. Stan Lampard haalt 
Sarcocaulon naar voren, moeilijke planten, waar
van S. vanderietae de meeste kans op succes biedt. 
John Brickwood vraagt zich af wat er verkeerd is 
met hybride cactussen. In het interessante geslacht 
Sclerocactus verhaalt Roger Mackie zijn teelterva
ringen van de moeilijke S. mesae-verdae.
Een selectie uit het geslacht Escobaria en een 
verhaal over vegetatieve vermeerdering van de 
hand van David Neville besluiten dit nummer. 
Vol. 1, Nr 6 van augustus 1992 brengt een lang 
openingsartikel over astrophytum, waarbij ook de 
hybriden aan bod komen. De ,,creeping devil” of 
Machaerocereus eruca van Baja California wordt 
in zijn habitat beschreven door Bill Weightman. 
Een artikel van John Brickwood biedt een 
Weingartia verrassing in de vorm van de afwij
kende rode kleur van W. trollii en W. rubriflora, 
maar ook Sulcorebutia rubriflora en N. torotorensis 
geven prachtige paarsachtige of helderode tinten. 
Dorstenia heeft de succulentenliefhebbers ook nog 
heel wat te bieden. Jon Jenkins schotelt ons Dor
stenia crispa, D. bornimiana, D. foedita, D. ellen- 
beckiana; D. gypsophila en D. hildebrandtii voor. 
Bill Weightman probeert de echte Echeveria 
subrigida op te sporen, en ontmoet op deze 
queeste Mammillaria pringlei. Charles Glass heeft 
samen met de rechtgeaarde liefhebber een goede 
dag in Mexico door een nieuw cactusgeslacht te 
vinden. Het gebeurt je niet elke dag dat je een 
nieuwe aztekiumsoort ontdekt in de vorm van 
Aztekium hintonii en een nieuw, volkomen afwij
kend genus Geohintonia. De soort Geohintonia



mexicana lijkt op geen bekende Mexicaanse 
cactus, maar meer op Uebelmannia. John Pilbeam 
trekt naar de punt van Baja California en ontmoet 
daar Mammillaria (Cochemiea) schumannii, M. 
poselgeri, M. armillata en M. gatesii. Ook Robert 
Labett wijst ons op deze landstreek met Pachycor
mus discolor, de olifantsboom van Baja California. 
En tenslotte wordt in de serie handleiding voor 
exposanten een showwaardigheidstabel voor 
Haworthia gegeven. Welke soort in een 4, 8 inch 
pot of groter het beste uitkomt, is in een fraaie 
tabel weergegeven.
Vol. 1, Nr 7 , november 1992 brengt Gordon 
Rowley met uitzonderlijk grote exemplaren van 
Haworthia truncata, Lophophora williamsii en 
Aztekium ritteri. Roger Labbett doet verslag van 
de Nationale Show van de British and Cactus 
Society met veel plaatjes van groepjes mammilla
ria, euphorbia, opuntia, notocactus, agave en 
pachypodium. David Neville vertelt over winter
groeiende tylecodons; Tylecodon wallichii, T. 
reticulata, T. hirtifolium, T. rubrovenosa, T. schae
feriana, T. buchholziana en T. pearsonii passeren 
de revue.
John Pilbeam bespreekt de 5 geelbloeiende echi
nocereussoorten E. pectinatus var. dasyacanthus,

E. maritimus, E. subinermis, E. papillosus. Dave 
Brewerton brengt eens wat anders met Calibanus 
hookeri, een lid van de Agavaceae die er uit ziet 
als een bos gras. John Pilbeam laat wat mooie 
kleine stapelia-achtigen zien als S. flavopurpurea, 
S. kwebensis, S. praetermissa en S. glanduliflora. 
De welbekende Leuchtenbergia principis wordt 
zowel in de natuur als cultuur goed bekeken door 
Bill Weightman. Een overzicht van de epifytische 
cactussen door A.J.S. Macmillan met Hylocereus, 
Selenicereus, Disocactus, Epiphyllum, Schlum- 
bergera, Rhipsalis, Hatiora en Rhipsalidopsis.
Een artikel wat voor sommigen belangrijk zal zijn 
is dat van Joe Bentley, die ons uiteenzet hoe de 
benodigde verwarming is te berekenen voor de 
kas. Joe noemt als warmtebronnen petroleum- en 
gasbranders naast electrische verwarming. Het 
slotartikel van Pilbeam gaat over Haworthia, de 
variëteiten van H. reinwardtii, H. coarctata en H. 
minima passeren het voetlicht.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom.

Reacties van Lezers
Bestrijding van ongedierte

Omdat Peter Knippels zo ontzettend ver
ontwaardigd reageert op mijn toch alleen 
maar goed bedoelde ingezonden stuk en 
mij als gemakkelijke gifspuitster ten tonele 
voert, moet ik toch even iets recht zetten. 
Dat ik al meer dan tien jaar hetzelfde 
bestrijdingsmiddel tegen wortelluizen met 
succes kan gebruiken, bewijst juist hoe 
spaarzaam verantwoord ik hiermee omga. 
Alleen mijn aasbloemen, een klein deel 
van mijn collectie, giet ik zo’n vijf keer 
perjaar, heel voorzichtig, met Undeen, 
omdat je wortelluizen pas ontdekt als het te 
laat is en aasbloemen nu eenmaal zeer 
vatbaar zijn voor dit ongedierte. Van 
andere aasbloemenhefhebbers hoor ik niet

voor niets regelmatig, dat zij veel van hun 
planten aan wortelluizen kwijtraken. Ik dus 
gelukkig niet.
Wat het gebruikte grondmengsel voor 
succulenten betreft, ben ik nu door zijn 
reactie ervan overtuigd dat je (slechts) dat 
deel in de vuilnisbak moet gooien dat je 
niet vertrouwt.

Annemieke van Ling

Teisterbantstraat 15 4012 EE Kerk-Avezaath

Discussie gesloten
Redactie
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EEN INTERIM VOORZITTER
J. J. de Morree

In 1979 werd herdacht dat de vereniging 
zestig jaar geleden in 1919 werd opgericht. 
De herdenkingsspeech werd op de jaarver
gadering te Steyl uitgesproken door de 
waarnemend voorzitter van Succulenta de 
heer Van Kampen. Op dat moment was 
sprake van een forse bestuurscrisis binnen 
Succulenta, waardoor een waarnemend 
voorzitterschap nodig was. De heer Van 
Kampen was, teneinde de crisis het hoofd 
te bieden, niet landelijk verkozen, maar 
aangezocht voor deze functie. Bestuurlijke 
ervaring had hij voldoende opgedaan in 
zijn werk en oa. bij de afdeling Rijn- en 
Delfland van Succulenta en met een trefze
kere aanpak werd orde op zaken gesteld. 
Nieuwe statuten voor de vereniging werden 
ontworpen en goedgekeurd. Zijn belang
rijkste taak in het bestuurlijke jaar was om 
er voor te zorgen dat de rust in de vereni
ging werd hersteld. Daarna diende zo 
spoedig mogelijk weer een verkozen 
voorzitter de vereniging te gaan leiden. Dit 
zou een jaar later de heer Rubingh worden. 
In zijn nieuwjaarsschnjven in het eerste 
nummer van 1980 stelt de interim voorzitter 
met tevredenheid vast dat de vereniging de 
stormen van het afgelopen jaar heeft 
doorstaan en constateert hij dat Succulenta 
gerijpt is. Hij voorziet dat een verdere 
ledengroei dan de bereikte 4000 leden 
waarschijnlijk niet verder zal optreden, wat 
in feite tot nu toe ook is gebeurt. Na de

hausse van de zeventigerjaren is het 
ledental aanzienlijk afgenomen. Nu in 
1994 heeft het aantal zich gelukkig gestabi
liseerd.
Zijn cactushobby kan men terecht als 
bijzonder betitelen. Hij was al vroeg 
succulentalid van 1928 tot 1932, waarna 
door zijn werk een onderbreking volgde tot 
na de oorlog. Hij specialiseerde zich, tot 
een winterstorm op desastreuze wijze een 
einde maakte aan zijn collectie, in het 
verzamelen van opuntia’s en tephrocactus- 
sen. Een keuze die zeker in Nederland 
weinig medestanders heeft. Tijdens het 
interview bij hem thuis schetst hij de 
perikelen van het verzamelen van opun
tia’s, waarbij de connecties met ondermeer 
de cactustuin Pinas de Rosas in Spanje een 
goede hulp waren om aan moeilijk te 
bemachtigen soorten te komen. Toen hij 
enige jaren geleden zijn collectie en zijn 
kas verloor heeft hij noodgedwongen zijn 
verzameling ingekrompen in een kleine kas 
die nog steeds bij zijn huis staat. Door zijn 
gevorderde leeftijd en door het werk met 
het schrijven van een boek komt de verza
meling gaandeweg meer in de verdrukking. 
De soorten die zich weten te handhaven 
geven door hun bloei echter nog steeds aan 
dat ze zich thuis voelen.

Koningin Emmalaan 23 2264 SH Leidschendam
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JAARVERSLAG SECRETARIS
Algemeen
Het bestuur vergaderde in 1993 acht maal, het 
dagelijks bestuur eenmaal. Driemaal woonden 
leden van het bestuur een redactievergadering bij. 
De eerste halfjaarlijkse ledenvergadering werd 
gehouden op 3 april 1993 in "De Cantharel" te 
Ugchelen. Deze vergadering werd besloten met 
een lezing door Dr. A. Lau.
De najaarsvergadering werd georganiseerd door de 
afdeling Brabant-België en gehouden op 16 okto
ber 1993 in het “Elewijt Center11 te Wijtegem. 
Deze vergadering werd voorafgegaan door een 
lezing door Frank Vandenbroeck.
Tenslotte vond een “voorzittersvergadering" 
plaats op 18 september 1993 in het Postiljonmotel 
te Bunnik. De afdelingen, vertegenwoordigd door 
de voorzitters en secretarissen waren bijeengeroe
pen om de meningen te peilen over het beleids
voornemen “Stelselwijziging contributie".

De heer J. van Eijsden trad af als lid van het 
bestuur. Hij blijft werkzaam als ledenadministra
teur. Benoemd werd Mevr, J.M. Smit-Reesink als 
2e secretaris in het bestuur. Voor de voorzitter 
begon een tweede termijn.

In het huishoudelijk reglement werden wijzigingen 
aangebracht in verband met agendawijzigingen op 
de algemene vergadering, instellingen en subsidies 
aan afdelingen.

Op de vergadering in Ugchelen werd de beleids
nota “Succulenta 2000“ gepresenteerd. De uit
voering werd door het bestuur ter hand genomen.

Op de najaarsvergadering werd de heer J. Antheu
nisse tot lid van verdienste van Succulenta be
noemd.
Er ontstond binnen de vereniging ongerustheid 
over de ontwikkeling van de CITES wetgeving en 
de invloed van deze maatregelen op de hobby. 
Een werkgroep werd gevormd en een voorstel 
geformuleerd. Dit voorstel werd, tezamen met een 
verzoek tot een gesprek, gezonden naar het be
trokken ministerie. Een door het ministerie aange- 
kondigd gesprek in het najaar bleef bij een voor
nemen.
In verband met de verscherping van de Citeswct- 
geving stelde de afdeling Brabant-België voor, een 
Instelling “Protectcd succulents clearing secreta- 
riat“ in te stellen, het bestuur wilde liever eerst 
het aangekondigdc gesprek afwachtcn en infor
meerde bij de betrokken afdeling naar gespreks-

mogelijkheden met de belgische autoriteiten.
De voorbereiding van de viering van het 75-jarig 
bestaan werd voortgezet. Wegens problemen met 
de gezondheid verliet de heer van Veen de jubi- 
leum-commissie en werd opgevolgd door de heer 
Huizer. De heer de Bruin versterkte de commissie. 
De leden werden in het “Verenigingsnieuws" 
regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwik
keling van het programma.

Er was enige commotie door de uitnodiging van 
het bestuur aan de heer A. Lau om op de voor
jaarsvergadering een lezing te komen geven. 
Onder het motto “Hoge bomen vangen veel 
wind" legde het bestuur de verdachtmakingen 
naast zich neer. Deze bleken later ook geen stand 
te houden.

De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen 
vlotte niet. Na een jaar van stilzwijgen kwamen 
van Vlaamse zijde bezwaren tegen de gezamenlijk 
uit te geven handleiding. Teneinde de impasse te 
doorbreken, besloot het bestuur de handleiding nu 
zelf uit te geven en deze werd op de najaarsverga
dering gepresenteerd.
Ook werd, wellicht terecht, Succulenta de misluk
king van de themadagen verweten.
De wijze waarop de communicatie verliep, was 
voor het bestuur aanleiding de samenwerking 
binnen het SVNC te beëindigen. Naar de mening 
van het bestuur is samenwerking alleen mogelijk, 
indien de Vlamingen één afvaardiging namens 
allen sturen. Alleen dan is overleg op voet van 
gelijkwaardigheid mogelijk. We wachtten op 
reactie van Vlaamse zijde.
Latere pogingen om in ieder geval nog de geza
menlijke kalender te redden haalden het eveneens 
niet.

Door het bestuur werd een stelselwijziging contri
butie gelanceerd. Doel hiervan was, een grotere 
saamhorigheid binnen de vereniging te bewerk
stelligen door middel van het meer betrekken van 
verspreid wonende leden in de activiteiten van de 
vereniging. Daarnaast ook het uitbannen van niet 
statutaire c.q. onreglementaire leden in diverse 
afdelingen en een belangrijkere rol voor de afde
lingen. De wijze van contributieheffing zou dan 
ook meer in overeenstemming komen met hetgeen 
algemeen gebruikelijk is.
Naar aanleiding van de opmerkingen, dat de 
afdelingen nu slechts een deel van de leden verte
genwoordigen, heeft het bestuur besloten tot het 
houden van een enquête onder alle leden en de
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besluitvorming over de stelselwijzing tot na deze 
raadpleging uit te stellen. De in verband hiermede 
aangepaste begroting werd goedgekeurd.

De kwaliteit van ons tijdschrift ging sterk vooruit. 
Dit kon helaas niet gezegd worden van het tijdig 
verschijnen. Het augustus- en oktobernummer 
vormden in dit verband een negatief record. Op 
instigatie van de hoofdredacteur kwam in de 
zomer een onderzoek naar de werkwijze van 
redactie en drukker tot stand.
Ondertussen ging het met de verschijningsdata 
bergafwaarts. De nummers in augustus en oktober 
verschenen veel te laat.
De doelstellingen van het bestuur zijn duidelijk. 
Gezorgd moet worden voor tijdigheid, continuïteit 
en kwaliteit.
Na uitvoerig overleg met redactie en drukkerij 
werd gekozen voor wijzigingen in de organisatie, 
de behandeling van de kopij, de aanlevering van 
het werk bij de drukkerij en de vervaardiging van 
de litho’s.
Er werd geïnvesteerd in computerprogrammatuur 
en apparatuur (Inmiddels al terugverdiend). Zij het 
met de nodige moeite, het decembernummer was 
weer op tijd. Het zal tot diep in 1994 duren, 
voordat alle maatregelen zijn geëffectueerd.

Het jaar eindigde met een plotselinge breuk in het 
bestuur. Nadat vastgesteld werd, dat deze breuk 
niet te herstellen was, wordt naar de beste oplos
sing gezocht. De voorzitter besloot, in het belang 
van de vereniging en met inachtnamer van artikel 
9 der statuten, af te treden. Het voltallige bestuur 
stemde hiermee in.

Bestuurssamenstelling
Mw. E. van Die-van Wijnen........................................... sinds 01-06-1988
F.A.P. van Tricht............................................................. sinds 27-10-1990
B.B. Krijnen.................................................................... sinds 13-04-1991
P.J.M. Knippels............................................................... sinds 11-04-1992
J. van Alten.....................................................................sinds 11-04-1992
Mw. J.M. Smit-Reesink.................................................. sinds 03-04-1993

AFDELINGEN
Dit gedeelte van het verslag is gebaseerd op de 
verslagen van 31 afdelingen. Ten tijde van het 
schrijven van dit verslag waren alleen geen versla
gen ontvangen van de afdelingen Den Helder en 
Leiden.
Hoewel de "score" aanzienlijk hoger ligt dan die 
van 1992, houdt dit niet in, dat alle verslagen een 
bruikbaar beeld geven van het reilen en zeilen van 
de afdelingen. 25 Financiële- en 29 secretariële

verslagen leverden een bijdrage aan het navol
gende.
Er dient te worden afgevraagd, op welke wijze 
uniforme informatie kan worden nagestreefd, 
zodat een betrouwbaar totaaloverzicht kan worden 
gegeven. Het gaat uiteindelijk om een complete 
verantwoording van de verenigingsactiviteiten in 
al haar geledingen.

De afdelingsactiviteiten lijken wat af te nemen. 
Vergaderden de afdelingen in 1992 nog gemiddeld 
10,5 maal, voor 1993 werd 9,74 maal gevonden. 
Hierbij nam het aantal gastsprekers zowel in 
relatieve als in absolute zin toe van 2,85 maal in 
1992 tot 3.19 maal in 1993. De meest genoemde 
sprekers waren wederom W. Alsemgeest en H. de 
Looze. In totaal waren 34 gastsprekers actief.
De avonden zonder gastspreker namen als gevolg 
hiervan af van 7,65 tot 6,55. Soms ging ook een 
afdelingsavond niet door vanwege het slechte 
weer of het ontbreken van vergaderruimte.
Het aantal leden, dat de afdelingsvergaderingen 
bijwoont, veranderde nauwelijks. Nu 51.06 % 
tegen 51,10 % in het voorafgaande jaar.
Er is sprake van 22 afdelingsexcursies en 16 maal 
werd deelname aan/of organisatie van beurzen of 
tentoonstellingen gemeld. Dit lijkt een toename 
ten opzichte van 1992.

Misschien is dit wel de oorzaak, dat het de afde
lingen in 1993 beter ging dan in 1992. 16 afdelin
gen meldden een overschot en 10 afdelingen een 
financieel tekort in 1993. De afdelingscontributie 
bleef in 1993 nagenoeg ongewijzigd. Zij bedroeg 
gemiddeld f 19,58. Dat dit cijfer iets lager ligt dan 
verleden jaar hangt waarschijnlijk samen met het 
groter aantal ontvangen verslagen. Het gemiddelde 
kassaldo bedraagt thans ruim 2600 gulden en dat 
is 3,66 maal de gemiddelde afdelingscontributie. 
( Voor de vereniging is dit 1,06 maal de vereni- 
gingscontributie )

Het bestuur dankt de besturen van afdelingen en 
instellingen, die ook 1993 weer tot een goed 
verenigingsjaar gemaakt hebben.

J. van Alten, secretaris

Almere, 15 april 1994.

JUBILEUMVIERING
Ten onrechte bestaat het idee, dat partners van leden in 
Leiden niet welkom zijn. Het tegendeel is waar. De 
beschikbare ruimte noopt echter tot 'regelgeving'
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75 JARIG JUBILEUM

Jubileumweekend
Aanvullingen op het programma:
- de lezingen van John Lavranos zullen in het 
Afrikaans worden gegeven;
- de titel van de eerste lezing van John Lavranos is 
derhalve “Excursies in Namaqualand’’;
- de ‘lezing’ van de familie Tree omvat een dia
show op muziek zonder spraak.
Hierbij nogmaals het volledige programma.

Zaterdag 28 mei 1994
9 .00-11.00: inbreng planten voor de plantenkeu- 

ring, aansluitend keuring
9 . 30-10.00: ontvangst van de deelnemers Alge

mene Ledenvergadering met 
koffie in de hal van het Rijks- 
herbarium (Rapenburg 70-74)

10 .00-12.00: Algemene Ledenvergadering in 
collegezaal van het Rijksheibarium

12 .00 : Aanvang plantenbeurs en opening
plantententoonstelling in de Orange- 
rie

12 .00-13.30: Pauze en aanvang doorlopende 
lunch- en koffie/thee-verkoop in 
de Orangerie

13.30-14.30: Lezing ‘Excursies in Namaqualand' 
door John Lavranos (Portugal) 
in het Afrikaans, in de collegezaal 
van het Rijksheibarium

14.30- 15.15: Pauze
15.15- 16.00: Diawedstrijd in de collegezaal van 

het Rijksheibarium
16.00-16.30: Pauze
16.30-18.00: Woikshop 1: ‘kweken van moeilijke 

succulenten' in het tuinhuisje 
Woikshop 2: de rol van de computer 
in de hobby' in de praktikumzaal bij 
ingang Hortus
Woikshop 3 : fotograferen' in de 
kleine collegezaal van de Sterrc- 
wacht

18.00 : Sluiting plantenbeurs en einde
Hortusdccl zaterdag

18.00-20.00: Koud buffet in het Rijksherbarium
20.00-22.00: Samenzijn met prijsuitreikingen 

diawedstrijd en plantcnkeuring en 
benoemingen tot lid van verdienste 
in de hal van het Rijksherbarium. 
Uitgenodigd als speciale gast is de 
ambassadeur van Zuid-Afrika in 
Nederland.

Zondag 29 mei
10.00 : Aanvang plantenbeurs en openstel

ling plantententoonstelling in de 
Orangerie van de Hortus

10.30-11.30: Lezing ‘succulenten uit Zuid-Ame
rika’ door Frank Vandenbroeck 
(België), in collegezaal van het 
Rijksheibarium

11.30-13.00: Pauze en doorlopende lunch- en 
koffie/thee verkoop in de Orangerie 

13.00-14.00: Audio-Visual Show (zonder gespro
ken woord) van Bill en Yvonne Tree 
(Engeland), in collegezaal van het 
Rijksherbarium

14.00-14.20: Pauze
14.20- 15.10: Lezing ‘Socotra’ door John Lavranos 

in het Afrikaans, in de collegezaal 
van het Rijksherbarium

15.10- 15.40: Pauze en mogelijkheid bezichtiging 
te veilen boeken en planten

15.40- 16.30: Planten- en boekenveiling in college
zaal van het Rijksheibarium

16.30 : Einde plantenbeurs en einde van
jubileumweekend

Zalen 10 minuten voor aanvang open, in principe 
alleen toegankelijk voor leden van Succulenta.

Locaties: Hortus Botanicus: Rapenburg 73.
Entree: - f 3,50 (volwassenen)

- f 1,50 (t/m 12 jaar en 65+)
- gratis voor houders van Mu- 
seumjaarkaart en C.J.P.. leden, 
Vrienden van de Hortus en studenten 
met een R.U.L. collegekaart

Rijksherbarium: Rapenburg 70-74, ten opzichte 
van de Hortus aan de overzijde van de gracht 
gelegen!!!
In het Verenigingsnieuws van april 1994 vindt U 
de plattegrond van Leiden (de omgeving van de 
Hortus Botanicus) en van de Hortus Botanicus .

Nationale Hortusdag
De Stichting Nederlandse Plantentuinen (SNP) te 
Utrecht organiseert in samenwerking met de Horti 
jaarlijks de Nationale Hortusdag. Deze Hortusdag
vindt plaats op de eerste zaterdag van juni en staat 
in het teken van een bepaald thema. De mede
werkende tuinen ontvangen op deze dag ca.
15.000 bezoekers.
In 1994 zal de Nationale Hortusdag plaatsvinden 
op 4 juni en zal in het teken staan van “Zorgen 
voor Planten". In de uitwerking wordt bijzondere
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aandacht besteed aan het 75 jarig bestaan van 
Succulenta en succulenten en de verzorging ervan. 
De individuele plantentuinen zullen in samenwer
king met de afdelingen zorgdragen voor de organi
satie en invulling van de dag. Het programma kan 
per tuin verschillen, gestreefd wordt naar een 
'standaardpakket’ per tuin. Dit standaardpakket 
omvat in ieder geval een zakje succulentenzaad 
met toelichting als presentje voor iedere bezoeker, 
strooifolder, handleiding (onder voorbehoud) en 
informatieteksten.

De volgende plantentuinen nemen deel aan de 
Hortusdag:
-Hortus Botanicus De Plantage, Plantage Mid- 
denlaan 2 te Amsterdam (tel.: 020 - 625 9021) 
-Hortus Botanicus Vrije Universiteit, v.d. Boe- 
chorststraat 8 te Amsterdam (tel.: 020 - 5484142) 
-Cultuurtuin voor de Technische Gewassen, 
Julianaweg 67 te Delft (tel: 015 - 7823 56)
-Von Gimborg Arboretum, Vossesteinsesteeg 8 
te Doorn (Botanische Tuinen Universiteit Utrecht) 
(tel.: 030 - 535455)
-Hortus Haren, Kerklaan 34 te Haren (Gr.) (tel.: 
050 - 632010)
-Pinetum Blijdenstein, Van der Lindenlaan 125 te 
Hilversum (tel.: 035 - 232056)
-Botanische Tuin Kerkrade, St. Hubertuslaan 74 
te Kerkrade (tel.: 045 - 415615)
-Hortus Botanicus Leiden, Rapenburg 73 te 
Leiden (tel.: 071 - 277249)
-Botanische Tuin D’n Hof te Overloon (tel.:
04781 - 42277)
-Pineta en Arboretum Landgoed Schovenhorst, 
Gardenseweg 93 te Putten (tel.: 03418 - 51207) 
-Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 64 te 
Rotterdam (tel.: 010 - 4526599)
-Botanische Tuin De Jochum-Hof, Maashoek 2b 
te Steyl (Gem. Tegelen) (tel.: 077 - 73 3020)
-Fort Hoofddijk, Budapestlaan 17, De Uithof, te 
Utrecht (Botanische Tuinen Universiteit Utrecht) 
(tel.: 030 - 535455)

JUBILEUM ZAAIWEDSTRIJD
Bij het clichéfonds is door circa 300 leden zaad 
besteld voor de landelijke zaaiwedstrijd. Wij 
rekenen dus op evenzoveel deelnemers.
Willen deze leden zich thans officieel melden 
voor deelname? Dit kan per briefkaart aan de 
verenigingssecretaris of per afdeling centraal via 
de afdelingssecretaris.
Aan de hand van de aanmeldingen zullen wij een 
voor ieder zogunstig mogelijk gelegen wedstrijd- 
keuring regelen.

Open Dag bij Liefhebbers
Ten opzichte van de in Succulenta van april 
gepubliceerde lijst van deelnemers aan de Open 
Dag bij Liefhebbers is de heer C. Visser, De 
Kweek 20 te Lunteren afgevallen als deelnemer en 
is de lijst uitgebreid met de navolgende afdelingen 
en personen.

NAAM ADRES
Drenthe
Dhr. P. Ende Looveen 24, Wijster 
‘s-Gravenhage
Dhr. A. Morcus

Nollaantje 37-39 Maasdijk
Dhr. A. Vijverberg

Vijverberglaan 17 Honselersdijk
Leiden
Mevr. P. Borst-Koelewijn

Wasbeeklaan 37 Warmond
Voorne Putten & Rozenburg
Dhr. J. de Vries

Prinsenweg 5 Vierpolders (Gem. 
Brielle)

Voor informatie over de Nationale Hortusdag en 
de Landelijke Open Dag bij Liefhebbers kunt u 
contact opnemen met Cees de Bruin, tel.: 078 - 
162451.

Voor al uw andere vragen, opmerkingen of sug
gesties kunt u contact opnemen met Cok Groot- 
scholten (01740-27795), Jos Huizer (02522- 
30255), Frans Noltee (078-124200) of Peter 
Knippels (01820-37364).

NIEUWE VOORZITTERS
De afdeling FLEVOZOOM heeft een nieuwe 
voorzitter. Dit is de heer W. Schipper, Rederijker- 
straat 51, 3842 JS Harderwijk. Tel.: 03410-21638.

De nieuwe voorzitter van de afdeling VOORNE- 
PUTTEN & ROZENBURG is de heer Joh de 
Vries, Prinsenweg 5, 3237 LN Vierpolders. 
tel.:01810-14088.

We besluiten deze opgave met de nieuwe voorzit
ter van ZUID LIMBURG, mevr. M.H. van Mar- 
wijk-Fuchs, Honingboomstraat 20, 6444 CB 
Brunssum. Tel.:045-270331

Allen veel succes in Uw nieuwe functie!!
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Overzicht deelnemers “landelijke open dag bij liefhebbers” gebaseerd op toezeggingen door 
afdelingen, zoals gepubliceerd in het Verenigingsnieuws april 1994, NU AANGEVULD MET 
DE NAMEN VAN DE DEELNEMERS (van 10.00 tot 16.00 uur tenzij anders vermeld)

NAAM ADRES SPECIALISATIE
Arnhem
Mevr. E. v.Die-V. Wijnen

Molenweg 56 Lunteren
Mevr. J. Smit-Reesink

Pr.W.Alexanderlaan 104 Bennekom
Dhr. B. Tanzer

Brinkstraat 50 Bennekom
Delfzijl e.o.
Dhr. J. van Dijk

H.J. Engelkenslaan 34 Winschoten 
kas, gemengd

Dhr. J. Haak Zijlvest 15 Loppersum 
kas, gemengd

Dhr. F. Haveman
Deldenlaan 1 Helium 
kas, gemengd

Dhr. W.G. Lambeck
Slochtermeenteweg 30 Slochteren 
kas, gemengd

Dhr. A. Meerman
Nansumerweg 32 Holwierde 
kas, gemengd

Dhr. H. Nijmeijer
Semskade 18 Stadskanaal 
kas, gemengd

Dhr. R. Schwab
Bredeweg 29 Westeremden 
kas, gemengd

Dhr. H.Th. Wolven
Ds. Sprengerweg 8 Appingedam 
kas, gemengd

Mevr. H. Ij singa - v. Hoorn Uithuizen 
Havendwarsweg 3 
kas, gemengd

Dordrecht e.o.
Natuur-Educatief Centrum Weizigtpark tentoon

stelling
Dordrecht
Dhr. F. Noltee Rotterdamscweg 88 kas, gemengd 
Zwijndrecht
Eindhoven
Dhr. M. de Roos

Suikerbakker 26 Veldhoven
Dhr. A. Senders

Karei Doormanlaan 27 Helmond
Flevozoom
Dhr. W. Schipper

Rede rijke rstraat 51 Harderwijk

Fryslan
Landgoed De Vijversberg Zwartewegsend tentoon

stelling (in het bos van Ypey) perma
nent

Dhr. G. de Lange
Op de Bouwen 27 Joure 
kas, gemengd

Dhr. D. de Lange
Blauwhoflaan 124 Joure 
kas, gemengd

Dhr. H. de Vries
Folgeralaan 2B Drachten 
kas, gemengd

Fam. Kramer Hegedijk 120 Langezwaag 
kas, gemengd

Gooi- en Eemland
Dhr. R. Schuitema

Blieklaan 59 Soest
tuin, kas met cactussen en vetplanten 
en tropische gewassen

Dhr. H G. Krijnen
Prof. Struyckenlaan 14 Baarn 
kas met cactussen en heidetuin en 
rotstuin

Gorinchem-Den Bosch
Dhr. P. Broeren

Bosscheweg 32 Den Dungen 
cactuskas, grote tuin

Dhr. H. v. Donkelaar
Laantje la Werkendam
zeer grote cactus en succulentenver
zameling

Dhr. J. Emmers
V.d. Duinstraat 53 Sprang-Capelle 
(N-B)
cactussen en Stapelia’s

Dhr. N. Hoevenaar
Korte Nieuwstraat 43 Sprang-Capelle
(N-B)
Echinocereuscollectie

Dhr. C. Jamin
Jan Oomsstraat 6 Ammerzoden 
cactussen, succulenten en rotstuin 

Dhr. A. de Rooy
Vermcerstraat 3 Sprang-Capelle
(N-B)
Gymnocaliciumcollectie
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Dhr. J. van Zon
Grotestraat 8 Drunen
gemengde cactusverzameling 

Dhr. A. van Zuylen
Hoefstraat 9 Oss
Mammillariacollectie

‘s-Gravenhage e.o.
Dhr. C. Grootscholten

Vijverberglaan 5 Honselersdijk
kas, gemengd

Groningen
Mevr. T. Bakker

Greinerstraat 10 Groningen
Dhr. W.M. de Boer

Ruimtevaartlaan 39 Hoogezand 
Dhr. G. Eising

Ravellaan 44 Assen
Fam. Everts Leliestraat 5 Vries
Dhr. D. Munniksma

Elzenlaan 38 Groningen
Fam. Van Veen

De Gast 33a Zuidhom
Haarlem
Stadskweektuin

Kleverlaan 9 Haarlem
tentoonstelling

Leiden
Dhr. J. Huizer

Boekenburglaan 54 Voorhout
kas, gemengd

Noord- en Midden Limburg
Dhr. H.H. Knapen

Kortestraat 1 Asten
Dhr. J.P.A. van Rooij

Wolfsberg 29 Asten
Dhr. C. v.d. Wouw

Maricollenweg 63 Grubbenvorst
Dhr. F. Maessen

Bereklauw 19 Herkenbosch
Dhr. P. Verstappen

Bosscherven 46 Hom
Dhr. J. Slabbers

Molenweg 5 Herten
Dhr. A. Kurvers

Patersstraat 14 Panningen
Dhr. J.P.G. v.d. Sterren

Industriestraat 70 Reuver
dhr. M. Bieshaar

Kast. Verduyenstraat 9 Roermond
Dhr. A. Dorssers

Snelkensstraat 28a Sevenum
Dhr. T. Gommans

St. Jozeflaan 8 Smakt-Venray

Dhr. P.M. Berkhout
Hoogertstraat 11 Someren

Dhr. W. van Brussel
Kommerstraat 56 Someren

Dhr. J. Vostermans
Schoolweg 55 Venlo

Nijmegen
Dhr. K. van Elk

Dir. Trompstraat 45 Ewijk 
gemengd, spec. Gymnoc, Phylloc, 
Aporoc.

Dhr. J. Sweere
Bocstraat 11 Boxmeer 
gemengd succ.

Dhr. J. Reynen
De Chamillylaan 33 Grave 
gemengd, spec. Meloc., Discocac. 

Mevr. R. Maessen
Weezenhof 12-31 Nijmegen 
gemengd succ, spec.: hydrocultuur 

Mevr. J. v.d. Ven
Kruisstraat 80 Herpen 
gemengd succ, spec.: voeding voor 
substraatteelt

Dhr. T. Heijnsdijk
Maasdijk 11 Appeltern 
gemengd, succ.

Rotterdam
Dhr. L. van Erkel

Tweede Tocht 40 Nieuwerkerk a/d 
IJssel
kas, gemengd

Voorne Putten & Rozenburg
Dhr. J. van Toledo

Naterseweg 4 Rockanje 
kas, gemengd

IJsselstreek
Dhr. J. Lubbers

Kon. Wilhelminaweg 5 Twello 
succulentenkas en grote rotstuin 

Dhr. F. Warmenhoven
Tichelkuilen 208 Zutphen 
succulentenkas

Zaanstreek
Dhr. L. Lammerse

Hornlaan 10 Assendelft
Dhr. F. Arens

Dorpsstraat 714 Assendelft
Dhr. C. Tuyn

Genieweg 1 Assendclft
Fam. De Groen

Oosteinde 33 Wormer
Fam. Koeman Kerkuilplantsoen 9 Wormer
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Mevr. A. Hoekstra
Cluciusstraat 9 Zaandam

Zeeland
Dhr. P. Antheunisse

Marnixplein 17 Vlissingen
Dhr. T. de Rijke

Noordweg 44 Middelburg
Dhr. P. Dekker

Noordweg 476 Middelburg
Dhr. J. Mesu Nachtegaalstraat 12 Middelburg
Dhr. R. Wondergem

Dorpsstraat 38 Biggekerke

Dhr. J. de Jonge
Scheldestraat 95 Goes

Dhr. C.A. Markusse
Koos Vorrinkstraat 31 Goes

Dhr. H.M. v.d. Linde
Prunusstraat 55 's Gravenpolder

Dhr. J. Minnaar
H.A. Hankenstraat 18 Wilhelmina- 
dorp

Dhr. B. Spee Diepeneestraat 4 Borselle

OVERZICHT AFDELINGSLEDEN
afdeling 1994 1993 1992

Achterhoek 9 9 10
Amsterdam 28 29 31
Arnhem 29 29 24
Brabant-België 42 33 24
Delfzijl 20 20 22
Dordrecht 13 13 11
Drenthe 10 11 9
Eindhoven 57 63 61
Flevozoom 28 33 30
Fryslan 32 33 35
Gooi/Eemland 24 25 24
Gorinchem/den Bosch 37 44 40
Gouda 35 36 35
’s Gravenhage 51 52 52
Groningen 34 36 34
Haarlem 14 11 11
den Helder 27 29 31
Hoeksche Waard 15 15 10
Kennemerland 26 27 26
Leiden 26 28 29
Nijmegen 31 37 37
Noord en Midden Limburg 65 67 66
Rotterdam 29 36 37
Tilburg 25 27 32
Utrecht 41 39 39
Voorne/Putten & Rozenburg 12 12 12
West Brabant 38 41 39
West Friesland 18 17 14
IJsselstreek 31 34 40
Zaanstreek 20 22 17
Zeeland 36 37 36
Zuid Limburg 71 70 69
Zwolle 31 35 31

TOTAAL 1011 1050 1018

Ook het aantal verspreid wonende leden daalde 
het afgelopen jaar licht en wel van 1484 tot 1472. 
per saldo daalde het ledental met circa 2 %, de 
daling bij de afdelingen bedroeg 4 % en bij de 
verspreid wonende leden 1 %.
Hopelijk laten de afdelingen dit niet op zich 
zitten.

JUBILEUMREIS NAAR SPANJE

In het aprilnummer hebben wij medegedeeld in dit 
nummer nogmaals het volledige programma van 
deze reis af te drukken. Helaas is er nu te weinig 
ruimte hiervoor.
Deze 9 daagse reis gaat (zonder nachtritten) naar 
Tossa de Mar in Spanje. Gelogeerd wordt in een 
voortreffelijk hotel. Op het programma staan 
bezoeken aan de botanische tuinen Mari murtra, 
Cap Roig, Costa y Lobera, Pinya de Rosa, ver
schillende kaktusverzamelaars en kwekers. Tevens 
bezoeken aan Girona en Barcelona, Catelaans 
diner etc. etc.
Om de kans , dat de reis doorgaat, te vergroten, 
overwegen wij ook leden van andere groenvereni
gingen in de gelegenheid te stellen aan deze reis 
deel te nemen.
Leden van Succulenta, die overwegen mee te 
gaan, worden verzocht dit spoedig bij het secreta
riaat te melden. Het zou jammer zijn, indien van 
deze mogelijkheid tegen speciale prijs voor Succu
lentaledcn verloren gaat.
Zij die niet over het decembernummer van 1993 
beschikken, kunnen de tekst van het volledige 
programma bij het secretariaat aanvragen.
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Afd. Achterhoek.

9 juni Gastspreker
14 jul. Dia avond
plaats: E.N.O. gebouw, Woerdseweg Groenlo 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Amsterdam.
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: R. Tropper,W. Achterberglaan 49,

1422 CW Uithoorn. Tel.: 02975- 
61959

plaats: Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecen- 
trum, Plantage Middenlaan 2e(bellen) Amsterdam 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem.
9 juni Dialezing door CH. Jamin over 

Mexico.
plaats: Zaaltje van de speeltuinvereniging “Tuin
dorp” achter het pand Floralaan 18 Wageningen 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België.
11 jun. Busreis naar Nederland.
24 jun. Lezing door Staf Cools over Nama- 

qualand.
26 aug. Ruilbeurs voor leden.
plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw
de Bavaylei 116 1800 Vilvoorde 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl e.o.
2 juni Dialezing door Wim Alsemgeest 

over zijn reis naar de Verenigde 
Staten

plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15 
Appingedam. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Dordrecht e.o.
9 jun. Nabespreking activiteiten jubileum

viering en open dag. Buitenvergade- 
ring.

14 juli Buitenvergadering.
11 aug. Buitenvergadering.
plaats: De Christelijke MTS, Prof.Waterinklaan 45 
Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe.
1 jun. Op kasbezoek bij Piet Ende. 
plaats: Hotel Koopman, de Palz 7 Beilen.

Afd. Eindhoven.
13 juni Lezing door A. Beukelaars over 

Cactusbloemen en Astrophytum
plaats: Wijkgebouw ‘t Slot., Kastelenplein 167 
Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Flevozoom.
20 juni Onderlinge ruilavond
plaats: Groen van Prinstererschool
Verkeersweg 51 Harderwijk 
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan.
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: A. Veenstra, Bernhardlaan 48a,

9291 HP Kollum.Tel.:05114-1966.
plaats: Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59 
Leeuwarden, aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gooi-en Eemland.
9 juni Henk Krijnen met Copiapoa’s en de 

overige Chileense Bolcactussen.
plaats: Kleine zaal van Goede Herderkerk 
Simon Stevinweg 146, ingang Lieve de Keylaan
Hilversum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch.
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324

BB Ammerzoden.Tel.:04199-3 856.
plaats: Heiberg De Prins of zaal Zidewinden 
Hoogstraat 50 resp. Julianastraat 1 Berlicum, 
Sprang Capelle; zie aankondiging
aanvang: 20.00 uur

Afd. Gouda e.o.
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: J. Schouten, v. Heuven Goedhart-

straat 36, 2811 BX Reewijk. 
tel.:01829-3029.

plaats: “ 't Brandpunt”. Turfmarkt 58 Gouda 
aanvang: 20.00 uur

Afd. ‘s Gravenhage e.o.
20 juni Simon Kooy uit Noordwijk laat dia’s 

zien van de heer Buining en die van 
de eigen verzameling.

plaats: Pius-X Kerk
Hengelolaan/hock Zonneoord Den Haag 
aanvang: 20.00 uur
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Afd. Groningen.
16 jun. Kasje kijken bij 2 afdelingsleden. 
plaats: Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD, Elzenlaan 72 Groningen, 
TIJDELIJK Scholencentrum de Vinkenborgh, 
Travertijnstraat 12, aanvang 19.00 uur.
aanvang. 19.30 uur

Afd. Haarlem
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: G. Koerhuis, Weteringstraat 34, 2023

RV Haarlem. Tel.: 023-262624
plaats: Kantine Stadskweektuin, Kleverlaan 9, 
Haarlem

Afd.Den Helder e.o.
4 juni Excursie naar de Hortus Botanicus in 

Leiden en Cok Grootscholten in 
Honselaarsdijk.

11. juni Lezing Nico Uittenbroek over 
Gringo’s.

plaats. Centrum voor Natuuronderwijs “De 
Groene Poolster”, Pasteurstraat 6 Den Helder 
aanvang. 13.45 uur

Afd. Hoeksche Waard
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: Mw. J. Hoogvliet, M. Oosteromstraat

7, 3262 GH Oud Beijerland. tel.: 
01860-17925

plaats: Natuur Educatief Centrum bij de Rijksha- 
ven Numansdorp, aanvang: 20.00 uur

afd. Kennemerland
Geen Informatie beschikbaar.
Inl.: W.J. v/d Plas, Vredenburg 37, 2036

HC Haarlem. Tel.:023-358530
plaats: gebouw “entresols”, Zeewijkplein 1 
IJmuiden. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Leiden
Geen Informatie beschikbaar.
Inl. Th.Q. Hoekstra, Frankenburg 54,

2235 AR Valkenburg.Tel.:01718- 
71497

plaats: Berlagestraat 2 Leiden 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Nijmegen
7 juni kasbezoek bij Mevr, van Die.
5 juli kasbezoek
2 aug kasbezoek bij jan Reyncn
plaats: Opleidingscentrum T Vanck 
Energieweg 19 Nijmegen Aanvang: 20.00 uur

Afd. Noord-en Midden Limburg
juni dialezing door hr. Goossens “7 maal

in Mexico”
aug. Dialezing door hr. Nabbers over 

Mesems.
plaats: zaal van de kanovereniging “de Viking” 
Vikingweg 1 Venlo. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Rotterdam e.o.
27 juni Nico Uittenbroek”Floriade Bloe

menpracht’ ’.
plaats: bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80 
Rösener Manzstraat 80 Rotterdam
aanvang: 20.00 uur

Afd. Tilburg
13 jun. Thema-avond over enten door: Huub 

Kiesebrink.
plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstr 256 Tilburg 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Utrecht e.o.
9. juni Kasbezoek 
plaats: Buurthuis Ravelijn 
H.Graaflandstraat 2a Utrecht 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Voorne-Puttenen Rozenburg
?? juni Uitje naar v.d. Weert te den Haag en 

Cok Grootscholten te Honselaarsdijk.
plaats: Het Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 5 Vier- 
polders Gem Brielle). Aanvang: 19.30 uur

Afd. West-Brabant
4 juni Excursie
18 jun Kasbezoek Hr Bakker.
plaats: café rest. ‘Marktzicht”, Markt 50 Etten- 
Leur. Aanvang: 14.00 uur

Afd. West Friesland
Geen informatie beschikbaar.
Inl.: K. Hagenaars, Spinel 32, 1703 GH

Heerhugowaard.Tel. :02207-16612

Afd. Ysselstreek
24 jun. Uitzwermavond bij leden in Zutphen
2/3 jul. Excursie Duitse grensstreek.
28 aug. Succulentenbeurs
plaats: Autodistribution van Rijn, Manegestr 3 
Deventer. Aanvang: 20.00 uur
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Afd. Zaanstreek
3 juni Kasbezoek bij leden.
plaats: kantine van de sporthal De Springplank 
Saenredamstraat 34 Assendelft
aanvang: 20.00 uur

Afd. Zeeland
11 juni Kasbezoek door de afdeling Gouda.
24 juni Bijeenkomst te Kwadendamme

(Berkenhof)
26 aug. Bijeenkomst
plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat Middel
burg. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Zuid Limburg
7 juni Het grote cactussen en vetplanten- 

spel door J. Jagerzky.
plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12 Schim
melt . Aanvang: 19.30 uur

Afd. Zwolle
Geen informatie beschikbaar.
Inl. A.B. Pullen, Rinkslag 19, 7711 MX

Nieuwleusen. Tel.: 05296-2284
plaats: Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum 
voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2
Zwolle. Aanvang: 19.30 uur

Aylostera
10 juni Dialezing door Willy Vereist “An

dere Succulenten"
5 aug. Baibeque.
6-7 aug. Opendeurdagen
plaats: Zaal ‘t Duifken, Zijpstraat 15 9308 Hof-
stade. Aanvang: 20.00 uur

Cactusvrienden Limburg
20 jun. Utah door F. Lampoo
15 aug. Gymnocaliciums door L. Bercht 
plaats: Cultureel Centrum, Dekenstraat 40 Heus
den Zolder. Aanvang: 20.00 uur

Grusonia
10 juni Tillandsia s door Frans Noltee (Don 

Bosco)
2 juli Grusonia’s vijfde barbeque (Gits)
12 aug. Hooggebergteplanten uit Zuid- 

Amerika door Fermin Vergauwen en 
Frans Vermeir (Don Bosco)

plaats: Zaal Vijverhof te Tielt of Don Bosco te 
Torhout. Aanvang 20.00 uur

EVENEMENTEN -1

1994
28/29 mei

Jubileummanifestatie/Voorjaarsvergadering etc.

4 juni
Nationale Hortusdag/Landelijke open dag Succu
lenta.

4 juni
Beurs afdeling Amsterdam i.s.m. de firma Ubink 
te Kudelstaart.

4/5 juni
Show en beurs Zuid Limburg, incl tentoonstelling 
tekeningen Carla Wolters. Georganiseerd onder 
het motto "Bizarre Vormen" in de botanische 
tuin van Kerkrade. (10-17 uur) m.m.v. onze "bu
ren" van Belgisch Limburg en Aken. Entree f 
3,50, kinderen gratis. Route: autoweg E39, N281, 
afslag Heerlen Zuis/Kerkrade. Vanaf Station 
Heerlen bus 42/46, halte Terwinselen. Tafelbuur 
bedraagt f 7,50 pm/pd. Inl. J.Essers, Hokkelen- 
bergstraat 8, 6444 AG Brunssum. (045-251191)

5 juni 1994
4e Liempdse Planten-liefhebbersmarkt aan het

Looeind te Liempde. Naast succulenten ook 
Hoya’s, Tillandsia’s, Orchideeën, Rots- en orange- 
rieplanten. Openingstijd van 10-16.30 uur. Kraam- 
huur f 40 = per kraam van 4 m. Gaarne tijdig 
reserveren bij F. van Tricht, Bachstraat 3, 5283 
KK Boxtel; tel 04116-84250.

16 juni
75e verjaardag van de vereniging SUCCULENTA.

18 juni
Ruil en Verkoopbeurs Aylostera van 10-19 uur in 
de zaal 't Duifken, Zijpstraat 15 te 9308 Hofstade 
(Aalst) Inl. Bob de Brouwer, Ramertsraat 46 1760 
Roosdaal, (054/339574)

21 augustus
Regionale ruilbeurs van de afdeling West Brabant. 
Plaats: Café Marktzicht, Markt 50 te Etten Leur. 
Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks 15.00 uur. 
Het café Marktzicht is per trein te bereiken en 
bevindt zich circa 10 minuten vanaf het Station 
Etten Leur. Per auto vanaf Roosendaal of Breda 
komt U via de afslag "Centrum" op de markt.
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Voor het (gratis) reserveren van tafels kunt U 
kontakt opnemen met L. van Vlimmeren, tel.: 
01652-15309.

28 augustus
Cactus en Vetplantenbeurs van het Oosten in de 
Hanzehof, Coehoornsingel 1 te Zutphen. Ope
ningstijd van 11.00 tot 16.00 uur en de toegangs
prijs bedraagt f 1,—
Voor standhouders is de zaal open om 9.30 uur. 
Tafelhuur bedraagt f 4,50 p/m (maximaal 4 m, 
meerdere op aanvraag). Plaats reserveren uitslui
tend door vooruitbetaling van f 5,— op rekg 
38.67.96.319 t.n.v. F.J.G. Hilge te Zutphen (tel. 
05750-29610) onder vermelding van aantal meters 
inzake beurs 94 met uiteraard Uw naam en adres.

3 september
Internationale Cactusmarkt te Nijmegen

10/11 september
E.L.K. te Blankenberge in België. Het programma 
ontvangt U in Blankenberge. Informatie en aan
melding bij de heer J. Linden, Onderste Wehr 53, 
6344 LC Hoensbroek, tel: 045-220966.
Inlichtingen voor de plantenbeurs tijdens dit

weekend bij de heer G. Cools, Adrinkhovenlaan 
107, 2150 Borsbeek te België.

17 september
Cactussen- en vetplantenbeurs van het Noorden in 
“Intratuin", Cuypersweg 5 te Groningen. Als 
voordeel van "Intratuin” zien wij de ligging aan 
de Noordelijke Rondweg, parkeergelegenheid, de 
mogelijkheid, de planten direct bij de ingang uit te 
laden en de gratis toegang. Wij kunnen 125 meter 
tafel verhuren a f 5,= p/m, waarbij leden van de 
organiserende afdelingen bij voorrang plaatsruimte 
kunnen reserveren. Openingstijd van 10-16 uur, 
inbreng planten vanaf 8.30 uur. Reservering bij P. 
van Veen, de Gast 33 a, 9801 AB Zuidhorn. Uw 
reservering wordt definitief na ontvangst van het 
huurbedrag op postbanknr 867246 of banknr 
37.58.55.718 t.n.v. P. van Veen

14/22 oktober 
Jubileum-verenigingsreis Spanje (onder voorbe
houd)

15 oktober 
Najaarsvergadering te Assendelft

OPEN DAGEN

OPEN DAG ADRES PLAATS INFO VERZAMELING
5 juni 10/16 uur Kortestraat 1, 

Wolfsberg 29, 
Maricollenweg 63, 
Bereklauw 19, 
Bosscherven 46, 
Molenweg 5, 
Patersstraat 14, 
Industrie straat 70, 
Kast. Verduynstraat 9, 
Snelkensstraat 28a, 
St. Jozeflaan 8, 
Boogertstraat 11, 
Kommerstraat 56, 
Schoolweg 55,

Asten 
Asten 
Grubbenvorst 
Herkenbosch 
Hom
Herten 
Panningen 
Reuver 
Roermond 
Sevcnum 
Smakt-Venray 
Someren 
Someren 
Venlo

11/12 juni 10/19 uur Stwg op Oosthoven 39
Schoolstraat 26

Turnhout België
Turnhout België

26 juni 10/17 uur Kasteel Vcrduinenstraat 9
Bereklauw 19
Bosscherven 46

Roermond 
Herkenbosch 
Hom

10 juli 10/17 uur Snelkensstraat 28a
Laarwcg 7

Sevenum
Sevcnum

24 juli 10/17 uur Jacob Catsstraat 61
Geulderscdijk 2
Schoolweg 55

Blerick-Venlo
Arcen
Venlo

31 juli 10/17 uur Industriestraat 70 Reuver



VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr 4/1994 moeten voor 16 juni 
worden opgestuurd aan Mevr. J.M.Smit Reesink, 
tel. 08389-17551 (adresgegevens op pag. 38)

Te koop gevraagd: W.Haage: Kakteen von A bis 
Z. Succulenta jaargangen van 1983 t/m 1991. 
J.W.Westerhof, Braamlaan 11, 9321 GE Peize 
(Dr.).Tel.05908-32837.
Afd.Tilburg heeft nog een ruime voorraad goede 
lava, korrelgrootte ca. 4 mm zonder gruis. Prijs f 
4,75 per zak van 20 Itr.Informatie Tel. 013- 
700778. H.van Helderen afd.Tilburg.
Te koop: ongeveer 100 cactussen liefst in een 
koop. Tel. 01860-14133. A.van Hoog, Sportlaan 
50. Oud Beijerland.
Te koop: wegens verhuizing, tegen elk redelijk 
bod, ca. 150 cactussen en vetplanten. H.Hartog, 
Clarissenhof 28, 4133 AC Vianen. Tel. werk 
030-972910, thuis 03473-73874.

Te koop: Alu kas 3,10 x 1,90 vraagprijs f 750. 
Tevens planten (weefselkweek) Brachystelma 
australe ES 1986 f 2.50, Gymnocalycium griseo 
palladum f 1,= Coryphanta asterias f -,50, Mam
millaria coahuilensis f 1,= Echinofossulocactus 
vaupellianus fl,= en Solisia pectinata f 1,50. 
Robert Wellens, St Felixstr. 13, 4411 DB Rilland. 
Tel 01135-1461
Gezocht: Euph. liefhebbeifs) die geregeld schrif
telijk contact met gelijkgestemden willen hebben 
om zo zichzelf en hun hobby te verrijken. Inte
resse? Bel dan 00-32-33843865 na 19 uur voor 
meer info Andre van Damme, Jacobslaan 13, 
B-2980 Zoersel, België.
Te koop gevraagd: kweektafels, kweekbakken 
(ook verwarmd) Cactusboeken en Succulenta, 
jaargangen 1956 t/m 1970. W. Talsma, Treublaan 
6, 2221 AL Katwijk.

Cactus- en Vetplantenkwekerij 
Kramer 

Hegedijk 120, 8404 GE Langezwaag. 
Tel. 05130-88140

(tussen Heerenveen en Gorredijk) 
geopend: ma./vr. 9.00-18.00 uur, za. 9.00-17.00 

uur.

Frans Noltee 
Cactussen en andere vetplanten 

Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht 

tel. 078 -124200 Fax 078 -198396

Nieuw
Een grote sortering zeldzame succulenten uit Madagascar. 

Alles uit zaad vermeerderd en voor een deel 
niet eerder in Nederland aangeboden.

Haast U, want van vele soorten is de voorraad zeer beperkt 
Hebt U mijn gratis prijslijst al aangevraagd?

Tevens te koop Kweektabel voor cactussen en andere succulenten. 
Prijs f7,50

( f 9,50 incl. porto en verpakking) 
Zie boekbespreking in het aprilnummer van Succulenta.

Geopend iedere zaterdag van 9-4
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KAKTEENLADEN VERZENDHANDEL VOOR HOBBYBENODIGDHEDEN

EN VAKLITERATUUR
Eggli/Sukkulenten 336 blz., 343 kleurenfoto’s, 15 geogr. kaarten, 5 tek., DM 198,-; Euphorbia Journal Vol.1 DM 115, Vol.2-8 ieder 
DM 85,- (prachtige kleurenfoto’s). Hammer/The genus Conophytum eng)., 283 blz., 279 meest kleurenfoto’s, DM 185. Isley/ 
Tillandsia, 270 blz., 240 kleurenfoto’s, 15 0 zw/w foto’s, 24 tek., DM 119,-; Moser/Die Kakteenflora Paraguays, 16 8 blz., 74 kleuren
foto’s, 152 zw/wafb., DM 58,-; Preston-Mafham/Kakteen Atlas, 223 blz., 1094 kleurenfoto’s, DM 88,- (eng.uitg. voor DM 89,- 
leverbaar); Redoute/Kakteen u.a. Sukkulenten een keuze uit de “Plantes Grasses” van de Condolle, 177 blz., 80 kleurentabellen DM 
26,-; Ritter/Kakteen in Sudamerika (prijsverlaging van uitg.) Bd. 1-4 compleet DM 128,-.Vol.1 Brazilië, Uruguay, Paraguay, 378 
blz., 10 kleurenfoto’s, 248 zw.w. foto’s, DM 32,-. Vol. 2 Argentinië, Bolivien, pag. 375-856, 12 kleurenfoto’s, 467 zw.w. foto’s DM 
39,-. Vol. 3 Chili (monografie) pag. 857-1238, 13 kleurenfoto’s, 378 zw.w. foto’s, DM 33,-. Vol. 4 Peru, pag. 1239-1692, 15 
kleurenfoto’s, 326 zw.w.foto’s, DM 37,-. Rowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents, 282 blz., 473 kleurenfoto’s. DM 165. 
(Herdruk; prachtige kleurenfoto’s). Taylor/Genus Echinocereus, eng., 160 blz., 12 pag.grote kleurentabellen, 30 ill., 6 kaarten DM 

69,- (nog slechts weinig ex. leverbaar).
Bestellingen schriftelijk of per fax. Prijzen vrijblijvend en met verzendkosten. Export tegen proforma-rekening. Betalen kunt U per 
intern, postwissel, met Eurocheque of op ons postgironummer in Arnhem 3440773. U betaalt voor leveringen uit Duitsland geen 

BTW meer
Jörg Kopper Verzendboekhandel en Antiquariaat Internationale Boekhandel 

Lockfinke7 D-42111 Wuppertal Tel.: + 49 202703155 Fax+49 202703158

Vetplantenkwekerij
Uwe Beyer

Dortstrasse 10, D-56729 Nettehoefe, Duitsland. 
Tel. 02655/3614

Uitnodiging
Iedereen is van harte welkom bij de grote me- 
semb-ontmoeting
in Nettehoefe op 2 en 3 oktober, telkens van 8 tot 
18 uur, georganiseerd door de belangengemeen
schap "mesemb,, (Fachgesellschaft andere Suk
kulenten). Vergadering op zaterdag na 18 uur. 
Voor de vergroting van de variëteit van het 
tentoonstellingsmateriaal gelieve u ook zoveel 
mogelijk planten mee te brengen. Ruil- en ver
koop eveneens mogelijk. Tafels staan gratis ter 
beschikking. Voor kamerreservering en informa
ties gelieve u zich te wenden tot bovenstaand 
adres.
Vraagt u ook eens naar mijn gratis lijst. Bezoek 
na telefonische afspraak.

U kunt Nettehoefe bereiken door de AUTOBAHN 
A61 te volgen (Keulen, richting Koblenz) 
U neemt de afslag WEHR in de richting 
NÜRBURGRING.
Vervolgens de afslag WEIBERN. Hier gaat U 
linksaf richting MAYEN en na enige tijd kunt U 
rechtsaf naar NETTEHOEFE.

CACTUSSEN 
TE KOOP GEVRAAGD

Collecties, zaaisels en Copiapoa's 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 

1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

British 
Cactus & 
Succulent 

Society

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal per 
kwartaal en bevat zowel artikelen van weten
schappelijke aard als verenigingsnieuws en artike
len van lezers.
Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya voor de 
serieuze verzamelaar en liefhebber van succulente 
planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
In de EEG.................................................... £22.00
Buiten de EEG............................................ £24,00
Excl. Bradleya resp..............................£12 en £13
Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers verkrijgbaar.

Verdere informatie bij:
Hon. MembershipSecretary: 

Mr. P.Lewis, 1 Springwoods, Courtmoor, 
Fleet, Hants GU 13 9SU Engeland.

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
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Bloemen - en plantentuin
VAN DONKELAAR
Werkendam, Laantje 1 tel. 01835 - 1430 giro 150983

OPEN DAG 2 juli 1994

Onze grotecollectie cactussen en vetplanten is dan te bezichtigen. Ook zijn er 
stands van diverse planten-verenigingen. Het beloofd weer heel gezellig te 
worden.

Verschenen zijn: Hoya-Ceropegialijst f 7,50, Mesemlijst f 2,50 en Epify- 
tische cactussenlijst f 3,= allen tezamen voor f 10,=. Uitsluitend te bestel
len door storting op ons gironummer.

Afd. Noord en Midden Limburg

CACTUSVOEDING
volgens recept Jan Hovens 

meest geschikte voeding voor alle substraten 

Prijs per liter f 3,= (excl. statiegeld) 
(vanaf 5 liter f 2,50)

G Lmssen Venlo tel 077-823 812 
J. Schraets Arcen tel 04703-2913

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN
Schrijfvandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

DOUG EN VICKY ROWLAND 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON

uhlig 
kakteen

D7063 KERNENi. R. 
(Rommelshausen) bij Stuttgart 

Postbus 1017, Duitsland 
Tel. (07151)41891 Fax (07151)46728 

Kwekerij: Hechnachterstrasse

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

* 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.

Breng tijdens Uw vacantie eens een bezoek aan Cactuskwekerij Lakerveld. U 
zult verrast zijnvan de vele soorten en vormen, die U bij ons aantreft.

Wij zijn geopend iedere zaterdag van 8 tot 17 uur. Op andere dagen uitsluitend 
na telefonische afspraak.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
TEL.: 03474- 1718 (Tussen Lexmond en Meerkerk), Lakerveld 89



DE MELOCACTUSSEN VAN DE 
NEDERLANDSE ANTILLEN

H. & B. Antesberger

Om kennis te nemen van het 

omvangrijke melocactusonderzoek 

op de Nederlandse Antillen de vol

gende bijdrage.

Aruba, Bonaire, Curaçao en een aantal 
kleinere eilanden om hen heen liggen 
terzijde van de hoofdketen van de Kleine 
Antillen en westelijk van de hurricanezone. 
Regenval is zeldzaam, bijvoorbeeld onge
veer 50 cm per jaar op Bonaire en onge
veer 60 cm op Curaçao bij temperaturen 
van 26 tot 30 °C. Door deze klimaatsom
standigheden en de voortgaande overbe
weiding door geiten wemelt het van cactus
sen en andere xerofyten in dit halfwoestijn
klimaat.
De drie eilanden bestaan uit vulkanische 
rotsen die omringd zijn door kalksteenpla
teau’s. Dominante soorten overal op de 
eilanden verspreid zijn Subpilocereus 
repandus, Stenocereus (Ritterocereus) 
griseus, Opuntia wentiana en de wat 
minder verspreide Pilosocereus lanugi
nosus.

Maar onze speciale interesse in 1987 was 
Melocactus macracanthus, waarvan wordt 
aangenomen dat het de enige melocactus
soort is die op de Nederlandse Antillen 
groeit.
Toen mijn dochter en ik onze eerste expe
ditie naar Aruba maakten (2x Aruba, 2 x 
Curaçao, 1 x Bonaire) hadden wij geen 
problemen om M. macracanthus in het 
veld te vinden. En wij merkten dadelijk 
zijn verschillende verschijningsvormen op 
die zonder twijfel gebaseerd zijn op een 
hoge variatiegraad, die was en nog de 
reden is voor zo vele synoniemen.
In het noordelijk deel van Aruba in de 
buurt van „California light house” vonden 
we een kleine populatie melocactussen. Al 
deze exemplaren hadden een erg rood 
cephalium met weinig wol er in. Wegens 
veel kenmerkende verschillen met 
M. macracanthus werd de plant als een 
nieuwe soort beschouwd en M. barbarensis 
gedoopt (AHB (=H.& B. Antesberger) 13). 
In het zuidoostelijk deel van Aruba werd 
eeen andere melocactuspopulatie erkend als 
een „goede soort” in 1987. De planten zijn 
middelgroot met een klein grijs, zeer 
wollig cephalium. Deze soort werd M. 
bozsingianius genoemd (AHB 3).
In 1989 hadden we een verblijf van drie 
weken op Curaçao. Op een paar onbe
woonde eilanden ontdekten we een citroen
geel bedoornde melocactus, die echt een 
opvallende nieuweling is. Op het eerste 
gezicht leek het Echinocactus grusonii te 
zijn, maar deze soort groeit niet op de 
Caraibische eilanden. De zo gedoopte 
Melocactus citrispinus (AHB 37) is zo 
verschillend van andere soorten van de
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Melocactus barbarensis ANTISB.(AHB 13) in habitat

Nederlandse Antillen tot Tobago en de 
melocactussen in het noorden van Zuid- 
Amerika dat er tot nu toe geen enkele 
verwantschap met andere soorten kan 
worden vastgesteld.
Toen Aruba in 1989 een tweede keer werd 
bezocht vonden wij enkele nieuwe maar 
kleine populaties in het noordelijk deel van 
het eiland, die nu grotendeels uitgeroeid 
zijn voor hotels voor toeristen. De nieuwe 
melocactus is een ,,goede soort” en werd 
Melocactus laui genoemd (AHB 40 a). Het 
is een kleine kegelvormige melocactus met 
een klein cephalium en een paar rode 
borstels.
De vier genoemde melocactussen en 
M. macracanthus zijn zelfbestuivend. 
Rodgers en Evans (1981) veronderstelden 
dat het een soort kolibri was, die ook een 
bestuiver van M. macracanthus is. Onze 
eigen waarnemingen bij M. barbarensis

bevestigen met deze waarneming tenminste 
dat de vogels nectar uit de bloemen nemen. 
Van alle soorten worden vruchten uit het 
cephalium geperst, soms tot 15 cm om
hooggeworpen en vallen op de grond 
rondom de volwassen planten waar zij 
vaak worden verzameld door hagedissen. 
Deze dieren klimmen ook naar de cepha
liums omhoog, plukken de vruchten er uit 
en eten ze op. De zaden passeren de inge
wanden zonder beschadigd te worden en 
worden in de omgeving verspreid. Zij zijn 
door de hagedissen voorzien van mest en 
vocht.

Samenvatting:
Tot nu toe weten we dat er vijf ,,goede 
melocactussoorten” op de Nederlandse 
Antillen groeien. In het bijzonder 
M. macracanthus heeft zo’n grote graad 
van variabiliteit („var. en forma” dat er
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veel taxonomisch werk te doen is bij deze 
soort.
,,Goede soorten” zijn M. barbarensis 
Antesb.; M. bozsingianus Antesb.; M. laui 
Antesb., die de nauwste verwanten zijn van 
M. macracanthus.
M. citrispinus Antesb. heeft geen zichtbare 
verwantschap met de vier andere soorten. 
De groeiplaatsen van de vijf soorten is 
meestal gescheiden.
Op Aruba groeit M. barbarensis, M. 
bozsingianus, M. laui, M. macracanthus. 
Op Curaçao M. citrispinus, M. macracant
hus en M. bozsingianus (bijna uitgestor
ven).
Op Bonaire M. macracanthus (zeer afwij
kende exemplaren) en misschien een 
nieuwe „goede soort”.

Dankbetuiging
Wij zijn iedereen die ons op een of andere 
manier geholpen heeft zeer erkentelijk. We 
zouden in het bijzonder willen bedanken 
voor hun persoonlijk advies en hulp: Prof. 
dr. D. Fürnkranz, Universiteit Salzburg, dr. 
A.O. Debrot en Drs. J A. De Freitas van 
STINAPA in Curaçao.

Ignaz-Harrerstrasse 97, A-5020 Salzburg, Oosten
rijk

Vertaling : B. Groen
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Noot redactie
In deze bijdrage werd voorbijgegaan aan het werk van Suringar en Valckenier Sunngar, 
die van deze eilanden reeds een groot aantal soorten hadden beschreven.
De namen Melocactus barbarensis (later gecorrigeerd tot barbata) en M. bozsingianus zijn 
mogelijk niet geldig gepubliceerd, omdat het twijfelachtig is of het publicatiemedium 
algemeen toegankelijk is voor botanici (International Code for Botanical Names ICBN) 
Art. 29.1. Een plantbeschrijving in bv. de Telegraaf is ongeldig, niet toegankelijk voor 
buitenlandse botanici. De naam M. citrispinus is ongeldig, omdat een Latijnse diagnose 
ontbreekt, het nomenclatorische type ontbreekt en de publicatiemethode is ongeldig 
(ICBN art. 29.4, 36, 37).
Subpilosocereus repandus is volgens het IOS Cereus repandus, Opuntia wentiana is O 
caracassana, Melocactus laui is synoniem met M. macracanthus.
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CRIMINALITEIT
Gerard de Lange

Een oplossing voor de stijgende 

criminaliteit

Dat éne kleine cactusschaaltje, gekregen bij 
mijn huwelijk in 1962, herbergde in het 
midden, als blikvanger een Opuntia micro- 
dasys, u kent hem wel, dat kreng met zijn 
uiterst gemene bruine glochiden en een 
aaibaarheidsfactor van 0,0. (nul komma 
nul). Mijn vrouw noemt ze dan ook stee
vast: „Au’puntia”
Wel, dat gemene schepsel, die opuntia dus, 
gaf ik een ereplaatsje in mijn toen nog 
houten kas, pal voor een tuimelraam dat 
aan de onderkant scharnierde en boven 
openviel tot het kettinkje strak stond. 
Ingenieus bedacht vond ik. Terwijl andere 
meestal zeldzamere planten nogal eens het 
loodje legden, groeit dit exemplaar wel 
zéér voorspoedig. Hij kreeg steeds meer én 
grotere oren. In gedachten noemde ik hem 
dan ook stiekum „Mr. Pieter van V ”, óók 
een en al oor (volgens Freek). Een nadeel 
was wel, dat het tuimelraam van binnenuit 
niet meer gesloten kon worden zonder een 
poliklinische opname bij een huidarts te 
riskeren. Het grote raam stond dus dag en 
nacht open. Als de winter naderde toog ik 
met hamer en spijkers naar de achterkant 
van de kas, aan een openbaar pad om het 
raam dicht te timmeren, Tot het in maart 
weer open kon
Goudeerlijk als ikzelf ben, had ik er nooit 
bij stilgestaan dat mogelijke onverlaten dus 
‘s zomers langs die weg de hele kas ge- 
makkelijk leeg konden pleuren, ware het 
niet dat „Mr. P.van V.” dat met zijn 
tergende jeuk ver'oor’zakende weerhaakjes

zulke snode plannen wist te verijdelen. 
Geen criminele katten, vogels, néé zelfs de 
grotere vliege- en muggesoorten hebben 
het ooit gewaagd mijn kas binnen te drin
gen, dankzij „Mr. P. v. V.”.
Goed, door deze positieve ervaring een 
beetje overmoedig geworden bedacht ik het 
volgende experiment: In mijn voortuintje, 
anderhalve meter van de openbare weg, 
plantte ik in een verhoogd plateau twee 
flinke opuntia’s en een hele dikke ferocac- 
tus, een enorme rots cactus en een paar 
metershoge cereuspalen. Er werd veel naar 
gekeken maar niemand, zelfs dronken 
jongelui niet, hadden het gore lef deze 
pronkstukken met de vinger aan te raken. 
Jarenlang hebben ze daar elke zomer 
gestaan. Tot mijn vrouw mij overtuigde (in 
het kader ter voorkoming van diefstallen) 
dat ik de kat niet op het spek mocht bin
den. Omdat de planten langzamerhand toch 
te zwaar en te groot werden om ze elk jaar 
binnen te halen heb ik ze voor een flinke 
prijs verkocht aan het plaatselijke politie- 
buro, waar ze nu in de hal staan te pron
ken, veilig en wel.
Van een klein gedeelte van de opbrengst 
kocht ik drie van die mooie compacte gele 
conifeertjes en plaatste die vervolgens op 
de lege plek, mooi, héél mooi. Nog geen 
veertien dagen later, fietste ik slaapdronken 
naar mijn werk en ontdekte een afgrijselijk 
lege plek in mijn voortuintje. Weg koni
feertjes! Pleite .! Sindsdien staan er weer 
grote, voor mij kostbare cactussen en 
niemand, werkelijk NIEMAND taalt er 
naar. Is dat niet zeldzaam?

Op de Bouwen 27, GP Joure
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EEN BEZOEK AAN PAUL DEKKER
Joop Smit-Reesink

Begin september is het weer zover! Dan ga 
ik graag uitwaaien op Walcheren. Het 
wijde land, de zon, de zee, wandelen langs 
het strand en in de fraai gerestaureerde 
eeuwenoude stadjes. Dan is het ook weer 
tijd voor een jaarlijks bezoek aan Paul 
Dekker, de man die hier het hele jaar door 
van geniet. En hiervan niet alleen, getuige 
zijn al sinds 1961 bestaande hobby. 
Paul Dekker, voor velen van ons een 
bekende naam, een bekende man. Tien jaar 
lang was hij ledenadministrateur, vele jaren 
voorzitter van de afdeling Zeeland, nog 
steeds is hij actief in de ELK-commissie. 
Hij vertelt met plezier van de vele begin- 
nerspakketjes, die hij verstuurde in de tijd, 
dat Succulenta meer dan 4000 leden had. 
En van de Belgische non, die voor hem 
bad, omdat hij haar gratis cactuszaden 
gezonden had, die, o wonder, ontkiemden 
en groeiden!
Nadat we "‘bijgepraat” hebben en gela
chen om twee malle parkieten, die van
wege de lieve vrede naast elkaar ieder in 
een eigen kooi zitten, gaan we snel naar de 
kas om te kijken wat er nu weer groeit en 
bloeit.
Heel veel Asclepia’s zijn er, verdeeld over 
tafels en schappen tot in de nok van de 
kas. Extra moeilijke en ook daardoor 
zeldzame planten worden door Paul Dek
ker met succes geënt. Verder zien we 
mesems en caudiciformen en in de vrije 
grond zelfs wat “gewone” cactussen. 
Walcheren mag dan het zonnigste gebied 
zijn van Nederland, hier in de kas gebeu
ren wonderen.
Telkens is er weer iets “nieuws” in bloei. 
Je kijkt je ogen uit en leert en leert. En 
“denk erom, datje dit plantje ook eens 
probeert”.

Bij mijn vorige bezoek gaf hij zomaar zijn 
voor Succulenta gehouden voordrachten 
mee met de bijbehorende dia’s, zodat we 
kopij en fotomateriaal in voorraad hebben. 
Een fantastische bron voor artikelen in ons 
maandblad. Hebt U ook zo genoten van de 
artikelen over Stapelia-achtigen vorig jaar? 
Bescheidenheid, kennis en een blijvend 
plezier in onze hobby tekenen ons lid van 
verdienste Paul Dekker.

Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Ben- 
nekom

Paul Dekker
Foto van de schrijfster
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Tijdschriften
Ludwig Bercht

Piante grasse jaargang 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 III 
van Schafers monografie over het geslacht Noto
cactus omvat de secties Paucispini, Fricianae, 
Scopanae, Werdermannianae, Setacei, Uebelman- 
nianae en Herterianae. Costanzo wijdt een artikel 
aan Pachypodium. Biancheri beschouwt Thelocac- 
tus bicolor en zijn variëteiten. In de cartotheek 
deze keer: Echidnopsis cereiformis, Notocactus 
acutus, Ruschia uncinata en Stapelia hirsuta.
Nr. 2. Sajeva geeft aan welke succulenten bij de 
laatste wijziging van de annexen van CITES zijn 
toegevoegd aan lijst I. Ullrich gaat in een uitge
breid artikel in op de invloed van Italianen op de 
taxonomie van Agaven en in dit eerste deel vooral 
Todaro. Deel IV in de serie van Schafers mono
grafie over Notocactus: deze aflevering Mammu- 
losi, Melchersianae, Malacocarpus, Brasilicactus, 
Eriocactus en Notobrasilia (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. 
Catabriga wijdt een artikel aan Diplosoma retro
versum en gaat naast ecologie en morfologie ook 
in op de plaats van deze soort binnen de subtribus 
Mitrophyllinae. Ullrich vervolgt zijn artikel over 
de Italiaanse invloed op de taxonomie van Agaven 
(het artikel wordt ook in het Duits weergegeven). 
In de cartotheek deze keer Mammillaria carmenae, 
Stapelia gettleffii, Astrophytum coahuilense en 
Euphorbia horrida.
Nr. 4. Een In memoriam Walther Haage. Vallicelli 
stelt het geslacht Echinocereus voor, bespreekt de 
cultuur van de planten en geeft de geslachtsin- 
deling volgens Taylor. Cattabriga vertelt wat het 
insect Hypogeococcus festerianus allemaal kan 
aanrichten onder onze cactussen. In de cartotheek 
deze keer Euphorbia duranii, Tacitus bellus, 
Astrophytum capricorne en Orbeopsis lutea. 
Supplement bij nr. 4. De auteurs Sajeva, Catta
briga, Orlando en Oddo geven uitvoerige beschrij
vingen van de succulente soorten die staan op de 
bijlage 1 van CITES; aangevuld met een synonie- 
menlijst. Ook worden Aztekium hintonii en

Geohintonia mexicana nader voorgesteld. Van alle 
planten zijn goede kleurfoto’s afgedrukt.

Piante grasse jaargang 13, 1993.
Nr. 1. Cattabriga presenteert het eerste deel van 
zijn overzicht van het geslacht Conophytum, 
verdeeld in vier ondergeslachten: Fenestrata, 
Conophytum, Ophthalmophyllum en Berrisfordia. 
Twee korte onderdeeltjes over het tentoonstellen 
van planten en groeiproblemen. Schafer levert 
deel 5 af van zijn overzicht van het geslacht 
Notocactus. Ullrich is toe aan deel 3 van zijn serie 
over Italiaanse invloeden op de taxonomie van 
Agaven. In de cartotheek Mammillaria schumannii 
var. globosa, Pachypodium brevicaule, Oxalis 
carnosa en Discocactus araneispinus.
Nr. 2. Cattabriga bericht over zijn ervaringen op 
de groeiplaatsen van Geohintonia mexicana en 
Aztekium hintonii en probeert voor de eerste 
geslachtsrelaties te vinden. Ullrich is toe aan deel 
4 van zijn serie. Morici bericht over cultuur van 
Tillandsia. In de cartotheek Echeveria laui en 
Kalanchoe rosei var. seyrigi.
Nr. 3. In deel twee van zijn artikel over Conophy
tum gaat Cattabriga in op de ecologie van het 
geslacht. Battaia en Zanovello beschouwen Mam
millaria picta en verwanten. Ullrich vervolgt met 
deel 5 uit zijn artikel over de Italiaanse invloed op 
de taxonomie van het geslacht Agave. Panarotto 
bericht over de buitenkweek van cactussen in 
Noord-Italië. Orlando gaat in op een aantal klein- 
blijvende Opuntia’s (incl. Tephrocactus) uit Peru. 
In de cartotheek deze keer Welwitschia mirabilis 
en Titanopsis hugo-schlechteri.
Nr. 4. In een uitvoerig artikel gaat Anderson, 
president IOS, in op een conserveringsproject in 
de Atacama woestijn in Chili. Battaia en Zano
vello berichten over het vinden van Mammillaria 
carnea. Panarotto beziet de taxonomische plaats 
van Turbinicarpus polaskii. Cattabriga sluit zijn 
interessante artikel over Conophytum af, waarin 
o.a. de verspreiding wordt gegeven. De bekende 
Fclipe Otero presenteert een artikel over Mexi
caanse Echeveria’s.
In de cartotheek Monadenium elegans en Aloë 
dichotoma.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen.



EEN MAATJE TE GROOT..?
4. FEROCACTUS GLAUCESCENS (DeCandolle) Br.& R.

A.B. Pullen

De typevindplaats bevindt zich in Mexico, 
bij Toliman. Het verspreidingsgebied 
omvat het oostelijk deel van Centraal 
Mexico. Jonge planten van deze soort 
vinden we nog wel eens in onze verzame
lingen.
Dat is het gevolg van de omstandigheden, 
dat van deze aantrekkelijke soort regelma
tig zaad verkrijgbaar is, het zaad goed 
opkomt en de opkweek van de jonge 
plantjes bijzonder gemakkelijk is. Kortom, 
het is een sterke soort.
Jonge planten hebben de eerste jaren nog 
het ‘jeugduiterlijk’. De ribben zijn nog in 
knobbels verdeeld, wat vaker bij cactussen 
voorkomt. Iedere liefhebber weet wel, dat 
jonge planten van Echinocactus grusonii in 
knobbels opgeloste ribben bezitten, een 
kenmerk dat op latere leeftijd verdwijnt. 
Ook bij jonge planten van F. glaucescens 
is dit het geval. Daarbij komt nog, dat de 
typische ‘blauwe’ kleur, waar deze soort 
zijn naam aan te danken heeft (glaucescens 
= blauw wordend) ook pas op oudere 
leeftijd verschijnt. Jonge planten zijn nog

grasgroen.
Ook de bloemen verschijnen pas na vele 
jaren. Een plant in mijn verzameling met 
een diameter van 14 cm heeft nog niet 
gebloeid en volgens opgaven in de litera
tuur begint de plant pas te bloeien bij een 
doorsnede van ongeveer 20 a 25 cm. Voor 
de meesten onder ons, en vooral voor hen 
die slechts over een klein kasje beschikken, 
is de plant dan toch al een maatje te groot. 
Anders ligt het met de planten, die in een 
tropisch of subtropisch klimaat buiten, in 
de volle grond, zomer en winter kunnen 
blijven staan. De groei zal krachtiger zijn 
en de planten bereiken eerder het bloeibare 
stadium.
F. glaucescens is al een oude bekende in 
de cactuswereld; de soort werd al vrij 
vroeg, in 1828, door De Candolle beschre
ven onder de naam Echinocactus glauces
cens.
Botton & Rose stelden in 1922 het ge
slacht Ferocactus op en brachten de soort 
daarin onder.
De planten groeien bolvormig, spruiten nu

Ferocactus glauces
cens. Groep bloeiende 
planten in de succu
lententuin Costa i 
Llobera in Barcelona. 
Foto’s van de schrij
ver.
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Ferocactus glaucescens.

en dan vanaf de basis en kunnen een 
doorsnede tot 40 cm bereiken. Het aantal 
ribben bedraagt 11-15, zelden meer. De 
areolen zijn enigszins ovaal, in de nieuw
groei met gele wol bedekt. Later verkleurt 
de wol naar grijswit en worden de oudere 
areolen enigszins kaal. Er zijn 6 rand
doorns en één middendoorn, althans vol
gens de beschrijving in de literatuur. In de 
praktijk is het lastig om rand- en midden
doorns van elkaar te onderscheiden. Een 
enkele keer staan er ook 8 doorns op een 
areool. De doorns kunnen 3 cm of soms 
nog wat langer worden en zijn recht of 
enigszins gebogen, niet echt haakvormig. 
Ze zijn goudgeel van kleur, terwijl oudere 
doorns hun kleur verliezen en een vuil

bruine of zwarte kleur krijgen. De bloemen 
zijn plusminus 2 cm hoog en breed en geel 
van kleur. De foto’s spreken wat dat 
betreft voor zichzelf.
De cultuur is probleemloos: Zet de planten 
’s zomers warm en zonnig, ’s winters licht 
en droog. Zoals de meeste cactussen houdt 
ook deze soort van een lichtzuur, doorla
tend substraat en verlangt in de groeitijd 
voldoende water en voeding.
De planten op bijgaande foto’s staan in de 
succulententuin ‘Costa i Llobera’ op de 
Montjuich in Barcelona en zijn aldaar door 
mij gefotografeerd op 3 mei. Op die datum 
stonden de planten dus in volle bloei.

Adres. Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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Tijdschriften
J.J. de Morree

Journal of the Mammillaria Society Vol 33 
(1993)
Nr.1. Maddams geeft in de serie Species Novae 
since the Mammillaria Handbook bespreking van 
de beschrijvingen van M.saxicola en van M.rekoi 
var.leptacanthq twee soorten van Reppenhagen. 
Carol Anne Wujcik voert in haar artikel “If this is 
Baja california, it’s probably anotherM. dioica” 
een strijd om genoemde mammillaria in habitat te 
herkennen tussen vormen van M.louisae, M.phi- 
tauiana, M.armillata, M.capensis en M.schumannii. 
Mays bespreekt Coryphantha henricksonii. Wool- 
cock bespreekt van de Escobaria’s de soorten 
E.dasyacanthavar.duncanii, E.zilziana, E.vivipara 
en E.vivipara var. neomaxicana en vóórziet ze van 
foto’s. De zaadlijst van 1993 wordt per aangebo
den soort van commentaar voorzien. Woolcock 
rapporteert over de zoektochten van FitzMaurice 
naar groeiplaatsen van M.schwarzii en M.zeilman- 
niana en becommentarieert bevindingen. Op de 
laatste pagina staat de zaadlijst afgedrukt.
Nr.2. Maddams gaat in de serie Species novae 
since... verder met de beschrijving van M.brevicri- 
nita en M.anniana. Green vertelt over zijn ervarin
gen als mammillarialiefhebber met verhuizing, het 
effect van slechte verzorging en substraten. Wool
cock vervolgt zijn serie over escobaria's met de

bespreking van E.albicolumnaria, E.roseana 
var. laui en E.spec.Bustamente. Harrison heeft een 
bijdrage over Mammillopsis senilis. Woolcock 
rapporteert over de zoektochten van FitzMaurice 
naar groeiplaatsen van M.bombycina en van een 
geeldoornige M.perezdelarosae. Een indeling van 
het geslacht Coryphantha wordt eveneens door 
Woolcock gegeven.
Nr.3. In de serie species novae behandelt Mad
dams de Reppenhagenplanten M.rubrograndis en 
M.felipensis. De FitzMaurices becommentariëren 
M.brevicrinita van de vorige aflevering als zijnde 
een vorm van M.wildii. Hughes laat zijn gedach
ten gaan over zaaien en de vorm van de zaad- 
bessen bij diverse mammillaria' s. Mottram vraagt 
zich af hoe de naam van M.fera rubra dient te 
worden geintrepreteerd en te worden geschreven. 
De bespreking van de escobaria's door Woolcock 
gaat over de relatie tussen E.chaffeyi en E.dasy- 
acantha en hij behandelt E.villardi, E.aguirreana 
en E.missouriensis var. missouriensis en een 
kortdoornige vorm E.species RP33. De jaarlijkse 
zaadlijst wordt gepresenteerd. Woolcock geeft 
data van groeiplaatsen van Coryphantha's.

Mitteilungsblatt des AFM vol.17 (1993)
Nr.1. Het tijdschrift opent met artikelen van 
huishoudelijke aard. Teufclhart doet verslag van 
een reis naar Mexico in 1990, waarbij hij naast 
mammillaria 's ook andere cactussoorten vermeldt. 
Brachet, Lacoste en Otero verhalen in hun reisbe
richt over M.voburnensis var. quetzalcoatl en 
M.felicis. Rogozinski houdt een kritische verhan
deling over de verwantschapsgroep rond M.papas- 
quiarensis sensu Bravo-Hollis en M.papas- 
quiarensis Reppenhagen. Hierin wordt ook mel
ding gemaakt van M.sp. Canatlan. Twee nieuwe 
variëteiten van M.lindsayi Craig worden door Hils. 
Het gaat om M.lindsayi var. cobrensis en M. 
lindsavi var. rubriflora Niemeier vraagt of lezers

wel eens meer een merkwaardig gevormde bloei- 
zone bij M.parkinsonii hebben gevonden. Het gaat 
om radiair uitstralende sterk bewolde banden. 
Typisch is dat een nog veel prachtiger voorbeeld 
van zo'n groeivorm is afgebeeld bij het vooraf
gaande artikel van M.lindsayi, maar dat kon de 
auteur niet weten. Rudzinski vertelt over het 
beproefde bestrijdingsmiddel spiritus en groene 
zeep, waarna Berk ervaringen met 20 jaar oliesto- 
ken in de cactuskas aan het papier toevertrouwt. 
Nr.2. Teufelhart vervolgt zijn reisverslag in 
Mexico. Ook Mészaros is in Mexico geweest en 
vertelt daarover. Rogozinski bespreekt de verwant
schapsgroep rond M.papasquiarensis sensu Bravo
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Hollis en M.papasquiarensis Reppenhagen waar
onder M. spec. La Concha en M. sp. San Juan del 
Rio. Medricky betreurt de veiling van de biblio
theek van vorst Salm-Dyck waarbij deze beroemde 
vroege verzameling in krap 100 minuten totaal 
uiteenviel en over de aardbol verstrooid werd. 
Lechner bespreekt de moeilijkheden bij het af
grenzen van de serie Stylothelae. Wollenschlager 
vraagt zich af wat M. dietrichii is.
Nr.3. Brachet, Lacoste en Otero gaan op zoek naar 
de door Reppenhagen beschreven M.chiapensis, 
niet te verwarren met M. chapinensis. Zij constate
ren dat de plant in kalk groeit en een duidelijk 
andere soort is dan de in de buurt op silikaathou- 
dend gesteente groeiende M.tegelbergiana. Mes

zaros doet op zijn Mexicoreis waarnemingen aan 
M.haageana die op de rotswanden groeit en 
M. discolor op de grond onderaan de hellingen in 
de buurt van Perote. Hij vindt langs de rand van 
een ontgonnen veld een stapel gerooide mammil
laria’s die hij als nieuwe soort de naam M. immer
sa n.sp. meegeeft. Wollenschlager geeft zijn 
waarnemingen weer van M. peninsularis in Baja 
California. Mihatsch vindt M. 

verheugt over de 
werking van Metasystox, een insecticide dat alleen 
in grootverpakking te krijgen is. Reppenhagen 
krijgt een medaille van de Oostenrijkse Landesre
gierung Kärnten. Hubert Muller wordt met zijn 
negentigste verjaardag gefeliciteerd.

TERUGBLIK VAN EEN OUD-
VOORZITTER 2
H. Rubingh, voorzitter van Succulenta 1980-1983.

H. Krijnen

Op 31 mei 1980 nam de heer Rubingh het 
voorzitterschap over van de heer van 
Kampen. Het was geen gemakkelijke taak, 
maar H. Rubingh, een liefhebber in hart en 
nieren, beschouwde het als een plicht om 
aan het voortbestaan van Succulenta zijn 
medewerking te geven.
In 1981 besloot het IVT te Wageningen 
het Succulentanum wegens bezuinigingen 
af te stoten. Na veel onderhandelingen ging 
de collectie naar de Flevohof in Dronten. 
Dat heeft de heer.Rubingh nog altijd 
betreurd. Immers de planten van het 
Succulentarium waren van vroegere lief
hebbers geweest. Maar er was helaas geen 
andere oplossing.
In de periode van zijn voorzitterschap

verscheen de herziene handleiding voor het 
verzorgen en kweken van cactussen en 
andere vetplanten. Ook kwam er een 
nieuwe affiche (door Carla Wolters).
Er werd een nieuwe studiegroep opgencht, 
en werkgroepen voor het geslacht Matu
cana en voor het geslacht Mammillaria. 
Ook werd ingesteld, dat leden die 25 jaar 
lid zijn, een oorkonde ontvangen.
Op 28 mei 1983 droeg de heer Rubingh 
het voorzitterschap over aan de heer H.Ko
ningsveld.
De heer Rubingh is, ondanks zijn hoge 
leeftijd (86 jaar) nog dagelijks met zijn 
hobby bezig.

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn
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REVISIE VAN HET GESLACHT
PEDIOCACTUS - 1
NAVAJOA EN TOUMEYA

Veertien jaar veldstudie geeft de 

auteur de overtuiging van behoud 

van de oude geslachtsnaam.

Fritz Hochstätter

Navajoa peeblesiana var. fickeisenii, Mohave Co, Arizona.
Wonder der natuur. Bijzonder lange middendoornen be
schermen de bloem. Foto's van de schrijver

Navajoa peeblesiana
De geslachtsnaam Navajoa is afgeleid van 
de oorspronkelijke bewoners, de Navajo 
indianen, die grote gebieden in het zuid
westen van de Verenigde Staten bewoon
den. De soort werd benoemd naar de in 
volgorde tweede vinder, Peebles. De eerste 
vinder was Whittaker van het Arizona

Highway Department, die de planten in 
1936 nabij Holbrook ontdekte. In 1941 
ontdekte Peebles in de omgeving van 
Holbrock meer planten. De nieuwbeschrij- 
ving volgde in 1943 door Croizat.
Marshall (1947) was van mening dat er 
geen reden bestond voor een monotypisch

Navajoa peeblesiana Croizat - De Peebles Indianen cactus

Synoniemen: Novqjoa peeblesiana Croizat, Cactus Succ. J. (US) 15:89 f. 42 1943 
Toumeya peeblesiana (Croizat) W.T. Marshall, Cactus (Paris) 1:5 1946; Cactus Succ. 
J. 19:17 1947
Echinocactus peeblesianus (Croizat) L. Benson, Cacti of Arizona ed. 2, 108, 1950
Pediocactus peeblesianus (Croizat) L. Benson, Cactus Succ. J. 34:58 1962
Type: in de omgeving van Holbrook, Navajo Co., Arizona, gevonden door Whittaker 
en gedeponeerd in het herbarium van de Universiteit van Arizona onder nr. 137135.
Er zijn twee variëteiten te onderscheiden met als kenmerkende verschillen: 
var. peeblesiana middendorens 0-1; randdorens 3-6, meestal 4 
var, fickeisenii middendorens 1 ; randdorens 4-8, meestal 6
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geslacht en voegde ze toe aan het tot dan 
toe monotypische geslacht Toumeya 
Britton & Rose. Op grond van verdere 
onderzoeken door Peebles besloot Benson 
in 1950 tot de combinatie onder Echino
cactus. Nieuwe kennis met betrekking tot 
overeenstemming in structuur en opening 
van de vruchten waren voor Benson aanlei
ding om de soort in 1962 onder te brengen 
in Pediocactus. De vruchten openen zich 
met een vertikale gleuf in het ovarium en 
klappen open, waarbij het bovenste deel als 
een deksel achterblijft. Benson gaf wel aan, 
dat dit samentrekken onder Pediocactus 
nog vragen opwerpt, die pas beantwoord 
kunnen worden als nieuw materiaal be

schikbaar komt en nadere onderzoeken 
volgen.
Backeberg (1976) geeft voor Navajoa 
peeblesiana als karakteristiek kenmerk de 
buigzame, kurkachtige dorens, terwijl hij 
voor Utahia sileri de bloemkenmerken als 
typisch noemt en bij Pilocanthus paradinei 
de haarachtige bedoorning. Hij vindt dat 
een opsplitsing gerechtvaardigd is.
Heil et al (1981) berichten over overeen
komsten tussen de voortplantings- 
kenmerken van Pediocactus peeblesianus, 
P. paradinei en P. sileri: een ronde vrucht, 
die zich aan de zijkant van het ovarium 
met een vertikale spleet opent en zaden 
met knobbeltjes.

Navajoa peeblesiana var. peeblesiana Croizat

Lichaam enkelvoudig, soms groepen vormend, bolvormig tot afgeplat bolvormig of 
ovaal, blauwachtig, 1,5-6 cm lang, 2-5 cm diameter, tot 2,5 a 3 cm boven de bodem 
uitstekend, karakteristiek terugtrekken in de zomer- en wintermaanden; knobbels 2-6 
mm lang, 2-5 mm diameter; areolen bijna rond, nauwelijks bewold, grijs; middendo
rens 0-1, variabel, naar boven gericht, kurkachtig, gedraaid, wit tot grijs, gelig, 
hoornkleurig, in de nieuwgroei aan de basis rose, bij volwassen planten gespleten, 
0,6-2,2 cm lang, aan de voet 0,5-1,2 mm dik; randdorens 3-6, meestal 4, wit tot grijs, 
hoornkleurig, gebogen, 0,2-1 cm lang.
Bloemen onregelmatig rond de schedel 1-4, 1-2,5 cm lang, 2 cm diameter, geel, 
groenachtig geel, cremekleurig; buitenste bloembladeren geel met rose, groenige of 
bruinige middenstreep, soms met een bleekgroene rand, lancetvormig of iets gerond, 
spits toelopend, 0,5-1,2 cm lang, 0,4 cm breed; binnenste bloembladeren geel, geel
groen, soms bleekwit, rose, lancetvormig-grond, gespleten, 0,4-1 cm lang, 0,3 cm 
breed; stijl cremekleurig, 0,9 cm lang, 0,1 cm dik, stempellobben 4-8, 0,3 cm lang; 
helmdraden wit tot bleekgroen, 0,6 cm lang, helmknoppen geel, 0,5 cm lang.
Vrucht rond, groenachtig, roodachtig bruin, met kleine schubjes, 0,8 cm hoog en 
breed, vertikaal opensplijtend of indrogend.
Zaden donkerbruin tot zwart, knobbelig met uitstulpingen, hilum iets gekromd, 1,5-3 
mm lang, 2-2,5 mm breed.
Bloeitijd eind april tot begin mei, rijpingstijd 4 tot 6 weken, ongeveer 10 zaden per 
vrucht.
Geografische verspreiding: alleen in de staat Arizona, noordoost Navajo Co., Zuid 
Grand Canyon gebied, Coconino Co., House Rock Valley, op hoogtes van 1200-1700 
(1900) m in vlak, stenig terrein met leemhoudend substraat of bij zwakke, kleine, 
kiezelige heuvels.
Begeleidende succulente flora: Coryphantha vivipara, Sclerocactus whipplei, 
verschillende soorten Opuntia, Yucca glauca en Yucca baccata.
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Het voorkomen van deze unieke soort met 
zijn typische kurkachtige dorens en de 
klokvormig-breed trechtervormige bloemen 
beperkt zich tot de Grand Canyon in 
de staat Arizona. Het is het land van de 
Navajo, de Hopi en de Zuni indianen die 
thans na eeuwen onderdrukking door de 
blanken, een ware renaissance doormaken.

Beide variëteiten hebben zich zeer goed 
aan hun omgeving aangepast. Het vinden 
van de enkelvoudige, diep in de bodem 
zittende kopjes op de met enkele woestijn- 
struikjes en wat woestijngras bedekte 
kleine heuvels, is een uiterst moeizame 
klus. Slechts in korte momenten in voor
jaar en late herfst, als de planten door 
neerslag zijn volgezogen en opgepompt, en 
bij redelijke kennis van de groeiplaatsen, is 
het vinden wat gemakkelijker. De popula
tiedichtheid bij N. peeblesiana var. pee
blesiana is uitermate laag. Het betekent dat 
er slechts weinige gezonde exemplaren van 
elke ouderdom aanwezig zijn. De popula
ties op de nauw begrensde, ver uit elkaar 
liggende groeiplaatsen Holbrook en Zuide
lijke Grand Canyon vertonen een uniform 
beeld. Het in het gebied ten zuiden van de 
Grand Canyon gevonden materiaal is 
beduidend robuuster bedoornd. Dit is 
materiaal dat in de jaren zeventig op 
verschillende plaatsen is gevonden door 
Busek, Menzel en Kuenzler.

In de Cacti of Arizona beschreef Benson 
(1969) op de pagina’s 24, 186 en 187 aan 
de hand van oud herbariummateriaal een 
variëteit maianus. Later werd onderkend 
dat het hier waarschijnlijk een plant van 
Echinocereus fendleri betrof. In zijn in 
1982 verschenen standaardwerk The Cacti 
of US and Canada voert Benson de 
variëteit niet meer op. Alhoewel Pediocac
tus peeblesianus var. maianus door de IOS 
in het Repertorium Plantarum Succu
lentarum, Cactaceae (1950-1990) op pag. 
177 (1992) als geldig wordt aangemerkt, 
moet de naam als een nom. nud. worden 
aangemerkt.
De soort is bijzonder bedreigd en dan ook 
terecht opgenomen in bijlage 1 van de 
Conventie van Washington. Ik heb moeten 
vaststellen dat het bestand in de omgeving 
van Holbrook zich de laatste jaren niet 
heeft veranderd (dus stagneert). De bedrei
ging is groot, vooral door vernieling van 
het land door de mens.
Alle beschreven species die in verband 
worden gebracht met N. peeblesiana zijn 
door mij over een periode van 14 jaar in 
het veld bestudeerd alsmede in de cultuur 
vanaf het zaaistadium tot volwassen 
bloeiende planten. Kruisingen met Pedio
cactus nigrispinus, P. bradyi, P. paradinei 
en P. know Itonii waren zonder succes. 
Benson stoelde het samenvoegen van 
Navajoa met Pediocactus op een gemeen

Navajoa peeblesiana var. peeblesiana Fh 53, 
Navajo Co, Arizona
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Navajoa peeblesiana var. peeblesiana. 
Coconino Co., Arizona

schappelijk kenmerk: de structuur en 
opening van de vruchten; de droge vruch
ten openen zich door een vertikale spleet in 
het ovarium, klappen later open, waarbij 
het bovenste deel als een deksel achter
blijft. De overweging voor Heil et al. om 
Navajoa en Pediocactus samen te voegen 
was de aanwezigheid van knobbels op de 
zaden van zowel P. peeblesianus, 
P. paradinei als P. sileri.
Ik heb vastgesteld dat de rijpe vrucht 
indroogt met en zonder vertikale opening. 
Ook bij andere taxons valt dat waar te 
nemen. Het aanwezig zijn van knobbeltjes 
op zaden is een veel voorkomend ver
schijnsel. Derhalve zijn de overwegingen 
van Benson en van Heil et al. niet steek
houdend.
Hentzschel geeft in mijn boek An den 
Standorten von Pedio- und Sclerocactus 
(1989) op pag. 128 aan dat Navajoa een 
zelfstandige ontwikkelingslijn vertegen
woordigt met zeer karakteristieke verschij
ningstendenzen op verschillend evolutieni
veau en is derhalve niet verenigbaar met 
Pediocactus sensu stricto.
De bloei van Navajoa, vanaf het verschij
nen van de knoppen tot het verbloeien van 
de bloemen, speelt zich in een zeer korte 
periode in het voorjaar af. Met uitzonde
ring van P. nigrispinus is bij Pediocactus 
daar een periode van laat in de herfst tot 
het voorjaar mee gemoeid.

Gezien de ruimtelijke kleine afstand tot 
groeiplaatsen van P. sileri, P. bradyi, P. 
paradinei, P. simpsonii, Neobesseya mis- 
souriensis, Coryphantha vivipara, Echino
cactus polycephalus var. xeranthemoides 
en Sclerocactus whipplei moet het zonder 
meer duidelijk zijn dat er genetische 
barrières zijn opgebouwd. Zoals reeds 
gezegd zijn ook kruisingspogingen in 
cultuur zonder resultaat. Zonder dergelijke 
barrières zou de soort ook niet hebben 
kunnen overleven.
Het uniforme beeld van de gevonden 
populaties zou duiden op een geringe 
genetische bandbreedte met nog intakte 
uitwisselingsmogelijkheden. Het geslacht 
Navajoa vormt een overgang tussen Echi
nocactus en Coryphantha.
Een nauwe verwantschap met Pediocactus 
is zonder meer aanwezig. In engere zin is 
zij verwant met de “krimpsoorten” die te 
maken hebben met extreme klimaatomstan
digheden: droge, hete zomer en koude 
winter met temperaturen onder - 20 °C, 
waarbij de planten zich door krimpen 
terugtrekken in de bodem. Deze extreme 
perioden zouden best bijgedragen kunnen 
hebben aan het overleven van de soort. 
Vrucht, bloem en zaad van Navajoa verto
nen overeenkomsten met die van Pediocac
tus; met Turbinicarpus zijn gelijkenissen 
waar te nemen in habitus en doornstruc
tuur. Verschillen ten opzichte van Pedio
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cactus zijn vooral habitus, doornstructuur 
en bloei.
De door mij gevonden populatie van N. 
peeblesiana var. peeblesiana draagt het 
veldnummer FH 53.

Variëteit fickeisenii
Het duurde bijna 20 jaar na de eerste 
vondst door Whittaker dat deze plant door 
Cowper werd herontdekt. Fickeisen vond 
in 1957 meer planten. Exemplaren, verza
meld door Paradine, werden ter beschik
king van Backeberg gesteld. Backeberg 
bericht dan over een sensationele nieuwe 
vondst die zich van Navajoa peeblesiana 
onderscheidt door langere dorens en andere 
bloemkleur, maar wel dezelfde kurkachtige 
dorenstructuur bezit. Backeberg beschreef

de soort in 1960 ter ere van de familie 
Fickeisen. In 1962 bracht Benson het taxon 
onder bij Pediocactus in de rang van 
variëteit. Earle plaatste hem in 1963 bij 
Toumeya. Om nomenclatorische redenen 
veranderde Benson in 1969 de naam in 
Pediocactus peeblesianus var. fickeiseniae.

Cowper vond ook nog planten bij Cameron 
aan de Little Colorado River. De randdo
rens van deze planten zijn fijn en kort. 
Afwijkend zijn de kurkachtige midden
dorens die tegen het lichaam aan liggen. 
Deze vorm is onder de naam 'maia’ be
kend. Het is al een naam van Cowper, 
maar een geldige beschrijving is nooit 
gevolgd.

variëteit 
peeblesiana

variëteit fickeisenii

VERSPREI
DINGS
GEBIED 
NAVAJOA

Navajoa peeblesiana var. fickeisenii Hochstatter var. nov. - De Fickeisen India
nen cactus

A varietate peeblesiano differt numero spinarum.
Holotypus depositus in Herbario Universitatis Hamburgensis sub numero FH 051.

Synoniemen: Navajoa fickeisenii Backeberg, Cact. & Succ. J. Gr. Brit. 22:49 1960, 
Die Cactaceae (1961) 5:2875 f. 2700-2702
Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii (Backeberg) L.Benson Cactus & Succ. J.
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(US) 34:59 1962
Toumeya fickeisenii Earle, Cacti of the Southwest ed. 2, 98 1963
Pediocactus peeblesianus var. fickeiseniae L. Benson, The Cacti of Arizona ed.3, 
186 1969

Typeringen: Backeberg (1961) “USA (Arizona), 300 Milen Luftlinie westlich vom 
Typstandort der N. peeblesianus, auf ca. 1500 m, auf den Hangen der Südseite 
niedriger Berge im Gebiet der Nordseite des Grand Canyon. Der Typus befindet sich 
in meiner Sammlung.”
Lectotype: Lyman & Robert L. Benson 15745. June 28, 1957, Pom 285856. Para- 
type: (flowenng) Lyman & Evelyn L. Benson 16086, apnl 21, 1961, Pom 299969. 
Two specimens from exactly the same place. (L. Benson, The Cacti of US and 
Canada (1982) p. 955).

Omdat de IOS de typering van Benson niet erkent - The validation of the name is unsuccessful as two 
type specimens are cited (p. 24) - werd een nieuw holotype gedeponeerd in het herbarium van het 
Institut für allgemeine Botanik und botanischer Garten van de Universiteit van Hamburg onder nummer 
FH 051.

Lichaam enkelvoudig, soms groepenvormend, bolvormig tot afgeplat bolvormig, 
ovaal, blauwachtig, 2-6,5 cm hoog, 2-5,5 cm diameter, tot 3 cm boven de bodem 
uitstekend, karakteristiek is het terugtrekken in de bodem in de zomer en de winter; 
areolen eerst langgerekt, later rond, bewold, grijs tot wit; middendoren 1, dominant, 
recht omhoog gericht of gedraaid, aan de basis 1 mm dik, kurkachtig, wit tot grijs, 
gelig, hoornkleurig, bij nieuwgroei aan de basis rose, bij volwassen exemplaren 
gespleten, 1-2,5 cm lang; randdorens 4-8, kurkachtig, wisselend lang, 3-8 mm, dun, 
fijner dan de middendoren, 0,4 mm dik.
Bloemen 1-4, 1-2,5 cm lang, 2 cm breed, onregelmatig om de schedel verschijnend, 
geel, groenachtig geel, cremekleung; buitenste bloembladeren met bruinachtige of 
bleekgroenige middenstreep, onregelmatig afgerond, 0,5-1,2 cm lang, 0,4 cm breed; 
binnenste bloembladeren geel, bleekgeel, geelgroen, soms bleekwit, rose, lancetvor
mig, iets spits toelopend, gerafeld, 0,5-1,2 cm lang, 0,3 cm breed; stijl cremekleurig, 
0,9 cm lang, 0,1 cm dik, stempellobben 4-8, ovanum tijdens bloei 0,3 cm lang, 
helmdraden wit, geel, bleekgroen, 0,6 cm lang; helmknoppen geel, 0,6 cm lang.
Vrucht besvormig, groenachtig, roodachtig, bruinachitg, 0,8 cm lang en dik, zich 
openend door een vertikale spleet of indrogend.
Zaden donkerbruin tot zwart, knobbelig met bobbels, hilum enigszins gekromd, 
1,5-3 mm lang, 2-2,5 mm breed.
Bloeitijd einde april, begin mei, rijpingstijd van de zaden 4-6 weken, in de natuur 10 
zaden per vrucht.
Geografische verspreiding: Arizona, Noord Mohave Co., Noord Coconino Co., 
noordelijk Grand Canyon gebied, op hoogtes van 1400-1700(1900) m in vlakke, 
stenige, alkalische bodem, of op licht hellende zuidwaarts gerichte kalksteenheuvels. 
Begeleidende succulente flora: Echinocereus triglochidiatus var. melanacanthus, 
Coryphantha vivipara, Neobesseya missouriensis, Echinocactus polycephalus var. 
xeranthemoides, verschillende Opuntia species en Yucca glauca.
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Kaarsrecht is de autoweg naar Monument
Valley, Utah

In tegenstelling tot de var. peeblesiana is 
de var. fickeisenii in noordelijk Arizona 
wijd verspreid, hetgeen betekent dat in 
bepaalde streken planten van elke leeftijds
klasse gevonden kunnen worden. Geringe 
afwijkingen - zoals bij de vorm ‘maia’ - 
zijn waar te nemen. De onhebbelijkheid 
van sommige Amerikanen om dicht bij de 
planten schildjes te plaatsen, maakt het 
vinden wel gemakkelijker. Vanwege het 
grote verspreidingsgebied, dat tot in het 
Grand Canyon National Park reikt, is het 
gevaar voor uitroeiing minder dan bij de 
var. peeblesiana. Het gevaar van bewei

ding bestaat in deze afgelegen gebieden 
nauwelijks. Ook schijnen ze weinig last te 
hebben van insektenlarven. De droge, 
onopvallende vruchten schijnen voor 
dieren niet aantrekkelijk te zijn. Aangeno
men wordt dat de verspreiding van de 
zaden door het weer (sterke wind, regen) 
gebeurt.
Het aantal, de vorm en de plaatsing van de 
dorens zijn kenmerken die het uit elkaar 
houden van de twee variëteiten vergemak
kelijken.
De door mij gevonden populatie draagt 
mijn veldnummer FH 051.

Links
Variëteit peeblesiana met de 
gebogen breede, kurkachtige 
randdorens

Rechts
variëteit fickeisenii met de naar 
boven gerichte dunne, kurkach
tige middendoren en de korte 
gespreide randdorens.
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Navajoa peeblesiana var. fikeise
nii (maia vorm) met fel gele tot 
bijna witte bloemen.

Navajoa peeblesiana var. fickei
senii, Mohave Co. Arizona.
Duidelijk zijn de naar boven 
gerichte middendoornen te 
herkennen.

Toumeya papyracantha
Fendler was de eerste die de soort midden 
vorige eeuw ontdekte (1847). De beschrij
ving volgde door Engelmann in 1849 als 
Mammillaria papyracantha; in 1863 bracht 
hij de soort onder bij Echinocactus. Botton 
& Rose richtten voor deze kleine cactussen 
met hun papierachtige, buigzame dorens 
het nieuwe geslacht Toumeya - ter ere van 
de cactoloog Dean James W. Toumey - op. 
Bij zijn revisie van het geslacht Pediocac
tus benoemt Benson drie secties: Pediocac
tus, Navajoa en Toumeya. Voor Pediocac
tus papyracanthus geeft hij als typische 
kenmerken het langwerpige lichaam, twee

keer zo lang als breed en de sterk afge
vlakte, behaarde dorens. Heil et al. (1981) 
erkennen op grond van verschillen tussen 
vrucht, bloem, zaadstructuur en vanwege 
de achterblijvende droge bloemrest aan de 
vrucht de indeling bij Pediocactus niet. 
Taylor (1987) onderkent overeenkomsten 
met Sclerocactus. Taylor: “Enkele taxa 
met inbegrip van Ancistrocactus, Colora- 
doa, Echinomastus, Glandulicactus, 
Homalocephala en Toumeya zijn in ver
band te brengen met Ferocactus, waarmee 
ze veel morfologische overeenstemming 
hebben”.
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Toumeya papyracantha (Engelmann) Britton & Rose, Cactaceae 3:91 1922 - de 
Gramma gras cactus

Synoniemen:
Mammillaria papyracantha Engelmann, Mem. Amer. Acad. II, 4:49 1849 
Echinocactus papyracantha (Engelmann) Engelmann Trans. Acad. Sci. St. Louis 
2:198 1863
Toumeya papyracantha Marshall, Saguaroland Bulletin XII 114 1956
Pediocactuspapyracanthus (Engelmann) L. Benson, Cactus & Succ. J. 34:61 1962 
Sclerocactus papyracanthus (Engelmann) Taylor, Bradleya 5:94 1987

Type: In een vallei tussen de lagere heuvels nabij Santa Fé in los zandig rode aarde. 
Aug. Fendler, May 15. 1847.

Lichaam weekvlezig, enkelvoudig, langwerpig, ovaal, peervormig, blauwachtig tot 
groen, 2,5-10 cm hoog, 1-4 cm diameter, knobbels cylindrisch tot eivormig, 2,5-5 
mm lang; areolen rond tot ovaal, bleekwit tot gelig, grijs, fijnbehaard, 0,2 mm 
diameter; middendorens 1-4, dominant, vanabel, naar boven of zijwaarts gericht, 
gedraaid, gekromd, papierachtig, niet stekend, buigzaam, spits toelopend, wit, grijs, 
gelig, bruinachtig, 2-5 cm lang, aan de voet 1-1,5 mm breed, randen en punt soms 
brumachtig; randdorens 5-10, zeer dun, wit, bleekgnjs, cirkelvormig gespreid, spits 
toelopend, deels verschillend van lengte, 2-4 mm lang, aan de voet 0,5 mm dik. 
Bloemen 2-4, trechtervormig met lange bloembuis, 2,5 cm lang, 1,5-2 cm breed, 
meestal in het midden van de schedel verschijnend, wit tot brumachtig, gelig, 
bleekrose; buitenste bloembladeren ovaal, spits toelopend, wit, geel met roodbruine 
tot bruinachtige, bleekrose middenstreep, 2 cm lang, 0,3 cm breed; binnenste bloem
bladeren lancetvormig, wit met bruinachtige middenstreep, 2 cm lang, 0,4 cm breed; 
stijl groenig, 2 cm lang, 0,2 cm dik, stempellobben 5; ovarium tijdens de bloei 0,3 
cm lang; helmdraden wit, 0,5 cm lang; helmknoppen bleekgeel, wit, 0,1 cm lang. 
Vrucht met dunne huid, ovaal tot bolvormig, groenachtig, bij rijpheid bruin tot 
roodachtig, 0,4-0,6 cm lang, 0,4 cm diameter.
Zaden zwart, glad met een fijne netstructuur, zonder bobbels; hilum smal, 2,5 mm 
lang, 3 mm breed.
Bloeitijd mei tot juni, al naar gelang de hoogte, rijpingstijd van de zaden 4-6 weken, 
op de groeiplaats 20 zaden per vrucht.
Geografische verspreiding: in de staten Arizona (midden en zuidelijk Navajo Co., 
zuidelijk Apache Co.) en New Mexico (Los Alamos Co., Soccoro Co., Rio Arriba 
Co., Grant Co., Dona Aan Co., Mc. Kinley Co., Sandoval Co., Santa Fe Co., Berna
lillo Co., Valencio Co, Otero Co.) en volgens Heil ook in Texas, op hoogten van 
1500-2200 m, in vlak of heuvelig, stenig terrein met rode aarde, dikwijls goed 
verscholen tussen Gramma gras (Bouteloua gracilis) of in open pijnboombossen. 
Begeleidende succulente flora: Neohesseya missouriensis, Sclerocactus parviflorus, 
Echinocereus triglochidiatus var. gonacanthus, Echinocereus fendleri, Mammillaria 
wrightii, Mammillaria meiacantha, Echinomastus intertextus, Yucca glauca en 
diverse Opuntia soorten.
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Zaad Navajoa peeblesiana.
Van boven naar beneden: zijaanzicht, hilum, sterk ver
groot zijaanzicht.
Duidelijk zijn de wratachtige bulten te herkennen, die zo 
kenmerkend voor de Navajoa zaden zijn.

Zaad Toumeya papyracantha.
Van boven naar beneden: zijaanzicht, hilum, sterk ver
groot zijaanzicht.
De testa is lichtgeknobbeld en fijncellig. Ruimte tussen de 
knobbels is te herkennen.

De verdroogde perianth blijft wel, respec
tievelijk niet aan de vrucht zitten.
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Het verspreidingsgebied omvat bijna de 
gehele staat New Mexico van noord naar 
zuid, volgens Heil et al. tot in Texas. In de 
aangrenzende zonnestaat Arizona vindt 
men ze in het midden en oostelijke deel. In 
de loop der evolutie schijnt de perfekte 
aanpassing aan het grasland gelukt te zijn. 
Goed verborgen, nauwelijks te onderschei
den van het Gramma gras zijn de blauw
achtig tot groene, weekvlezige plantjes in 
kleine kolonies in de uitgestrekte grasstep
pen aanwezig. Ze vinden daar blijkbaar de 
voor hen geschikte manier van overleven, 
waarbij dezelfde extreme weersomstandig
heden heersen als beschreven bij Navajoa, 
echter deze plantjes kunnen zich niet in de 
aarde terugtrekken.
Bij enkele populaties is een zekere variabi
liteit waar te nemen. Ofschoon de omstan
digheden voor grote gebieden gelijk schij
nen te zijn, komen de planten toch slechts 
in kleine, ver van elkaar verwijderde 
populaties voor. De bestanden worden wel 
aangetast door het beweiden door schapen. 
Ook nieuwe woonoorden zoals rond Albu- 
querque en Santa Fé zijn schuld aan het 
verdwijnen van reeds vele populaties.
De planten zijn nauwelijks te zien; men 
moet echt diep gebukt rondzoeken voor het 
vinden van enkele exemplaren. Spruitende 
planten zijn een indicatie voor het afwei
den met schapen.
Ik heb vastgesteld dat de planten in Ari
zona gemiddeld wat kleiner zijn. Een 
voldoende verschil in naar binnen of naar 
buiten gerichte, buigzame niet stekende 
papierdorens en de structuur van de dorens 
- in Arizona op de bovenzijde van de 
papierdorens ribben met twee langsgroe- 
ven, bij de planten uit New Mexico slechts 
een lichtere streep - hetgeen een onder
scheidingskenmerk zou zijn tussen de 
planten uit Arizona en New Mexico heb ik 
niet kunnen vaststellen.
Het samentrekken van dit geslacht met

Toumeya papyracantha Bernalillo Co, New Mexico.
Spruitend exemplaar, door wildvraat ontstaan.

Toumeya papyracantha met langere bloembuis en bijna 
witte bloem.
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VERSPREIDINGSGEBIED
TOUMEYA

Pediocactus baseerde Benson op de 
overeenkomsten in structuur en opening 
van de vruchten. Backeberg ziet naar 
onderzoekingen van Pediocactus en Tou
meya verschillen in bloem en vrucht en 
erkent derhalve het samentrekken niet. Ook 
Heil et al. zijn niet voor het onderbrengen 
in een geslacht; hun overwegingen zijn 
afwijkingen in bloem, vrucht, zaadstruc
tuur en achterblijvende bloemrest op de 
vrucht.
Taylor daarentegen meent dat vanwege het 
morfologische karakter der zaden een 
opnemen in het geslacht Sclerocactus 
gerechtvaardigd is. Taylors opvattingen, 
die niet gebaseerd zijn op een door veld
ervaring opgebouwde taxonomische ken
nis, staan haaks op de uitspraken van 
Hentzschel, die zegt: “De voorouders van 
Toumeya hebben zich vroegtijdig losge
maakt van de direkte Sclerocactus lijn en 
zijn hun eigen karakteristieke weg in de 
evolutie opgegaan. Dat heeft ertoe geleid 
dat deze planten vele hoogafgeleide en zeer 
oorspronkelijke kenmerken in zich vereni
gen. Er bestaat daarmee helemaal geen 
basis het geslacht Toumeya te verenigen 
met noch Pediocactus noch Sclerocactus.” 
De huid van de vrucht is in tegenstelling 
tot zowel Pediocactus als Sclerocactus dun. 
Gelijkenis met de bloemvorm en -kleur

van Neobesseya missouriensis is duidelijk. 
Kruisingspogingen ondernomen door 
Haslinger met Sclerocactus waren succes
vol. Dit kan duiden op een nauwe verwant
schap met Sclerocactus. Pogingen met 
andere geslachten zijn nog gaande. Gezien 
het bloeiritme van Toumeya, Neobesseya 
en Sclerocactus op de gemeenschappijke 
groeiplaatsen maken in principe kruisingen 
mogelijk. Of in de natuur tussenvormen 
bestaan, is mij niet bekend.
Conclusie: Toumeya is een monotypisch 
geslacht met de soort T. papyracantha. 
De vroegere problemen met het uitzaaien 
en opkweken zijn door verbeterde zaaime
thoden grotendeels overwonnen (zie onder 
Pediocactus bradyi). Ook de verdere 
cultuur, geënt of op eigen wortel, geeft 
geen probleem meer. Er is voldoende 
materiaal in omloop waarmee hopelijk het 
in de natuur verzamelen ingedamd is; 
anderzijds de soort staat op bijlage 1 van 
de Conventie van Washington.
De door mij gevonden populaties dragen 
de veldnummers FH 080, 081, 082, 083, 
084 en 084.1 (alle in New Mexico) en 085, 
086 en 087 (in Arizona).

Wordt vervolgd.

Postfach 510, 6800 Mannheim, Duitsland.
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REACTIES VAN LEZERS
J. J. de Morree

Het redactioneel 'Give it a name” heeft nog meer 
reacties losgemaakt. De heer R. Hoving uit Zuid- 
wolde schrijft het volgende:
Met veel instemming las ik uw artikel :”Give it a 
name” in Succulenta van augustus 1993. Ik houd 
mij wat succulente planten betreft enige jaren 
vooral bezig met het geslacht Lithops. Ik denk dat 
meer dan de helft van de lithopsnamen is afgeleid 
van persoonsnamen. (Ik heb ze niet geteld). Een 
groot aantal namen is ontleend aan geografische 
namen; dat zegt nog wel iets over de planten, wat 
indirect, namelijk over de landstreek en het kli
maat waarin de planten zich thuisvoelen.
Nu zijn de verschillen tussen de soorten en 
variëteiten bij Lithops, ook door de afmetingen, 
nogal klein en is anderzijds de spreiding qua 
uiterlijk binnen één soort of binnen een variëteit 
zo groot, dat het moeilijk zou zijn om alle Lithops 
kenmerkende namen te geven.
Vooral de naam Lithops isabellae in uw artikel 
trok mijn aandacht. Ik ken(de) deze naam niet en 
daarom heb ik mijn boeken hierop nagekeken. De

naam komt ik niet tegen als geldige naam of 
synoniem bij: Jacobsen, Cok, Storms, Court, Nel, 
Fearn en Dictionary of Gardening.
Heb ik een nieuwbeschrijving gemist? Zo ja, 
waarin stond deze dan? Of is er misschien sprake 
van een verwisseling met bijv. L.pseudotruncatella 
ssp.pseudotruncatella var.elisabethiae?

Naschrift Jan Jaap de Morree
De oplossing van dit probleem is zeer triviaal. Bij 
het bedenken van voorbeelden van soortnamen 
heb ik voornamelijk uit het geheugen geput. De 
artikelen van Boom in Succulenta 1971 boden me 
indertijd houvast in lithopsland. Had ik daarin 
even gekeken dan had ik de diverse persoonsna
men van familieleden die De Boer ooit aan Li- 
thopsen gaf, zo kunnen opnoemen. Het had dan 
ook duidelijk geweest dat niet zozeer L.isabellae, 
maar L.elisae de juiste naam was. (Verder zijn er 
bijvoorbeeld nog L.franciscii var.gesinae (De Boer) 
en L. franciscii var. annae (De Boer) waarin be
doelde persoonsnamen voorkomen)

Sclerocactus spinosior
VAR. SCHLESERI EN S. NYENSIS

Fritz Hochstätter

Alhoewel enigszins verlaat wil ik nog 
terugkomen op mijn artikel in Succulenta 
nr. 6 van december 1992 en nr. 1 van 
februari 1993.
May geeft in zijn artikel over Sclerocactus 
schleseri (S. spinosior var. schleseri) en S. 
blainei (S. nyensis) in Cact. & Succ. J. 
(USA) vol. 60, nr. 1 een kaart met de 
verspreiding van deze twee taxons. Echter 
May geeft aan dat in het verspreidingsge
bied van S. nyensis een 'mid population’ 
werd gevonden die hij aanduidde als S. 
spinosior var. blainei. Deze naam is incor
rect; de bedoelde populatie behoort tot S. 
spinosior var. schleseri. Daardoor zijn ook 
zijn conclusies onjuist.
Ten aanzien van de opmerkingen die de

redactie bij mijn artikel plaatste het vol
gende:
Ik kan de voetnoot met betrekking tot de 
synoniemering van S. parviflorus tot S. 
whipplei niet accepteren. Beide zijn goede, 
separate soorten.
S. havasupaiensis is geen synoniem van S. 
whipplei maar van S. parviflorus.
Het is zeer te betreuren dat onder de 
dekmantel van het I.O.S. zulke aanvecht
bare samentrekkingen worden gepubli
ceerd. Het werpt indirect een smet op alle 
andere I.O.S.-leden, waaronder ikzelf, en 
ik wil me dan ook er ver van distancieren.

Postfach 510. 6800 Mannheim, Duitsland

Vertaling L. Bercht.
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Het voor u liggende nummer van ons aller tijdschrift is gewijd aan de 
succulente flora van Zuid-Amerika. Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik 
geen inzicht of de artikelen een breed beeld geven van de grote ver
scheidenheid aan cactussen en andere vetplanten op dit immense continent. 
Het is in feite ook ondoenlijk een goed overzicht te geven in het bestek van 
52 pagina’s. Succulente planten komen voor vanaf zeeniveau tot op hoogten 
van rond de 4500 m, in gebieden die nauwelijks onder de 20 °C komen tot 
gebieden waar het kwik slechts enkele maanden een temperatuur boven nul 
aangeeft, in kurkdroge streken tot tropische regenwouden, diep verscholen 
in de bodem tot epifytisch op bomen. Als je daar nog bijrekent de plaatse
lijke aanpassing aan groeimogelijkheden, zoals de invloed van de zon en de 
bodemgesteldheid, dan begrijpt een ieder dat het aantal verschijningsvormen 
vrijwel onbeperkt is. Ik zal dan ook niet trachten een min of meer volledige 
lijst te geven, maar er slechts naar eigen vermogen enkele succulenten 
uitlichten.
Het warme gedeelte van Brazilië is onomstotelijk verbonden met Pilosoce
reus, Melocactus en Discocactus, maar wist u dat Melocactus ook in 
Mexico, de Caraïbische eilanden en Peru voorkomt en Pilosocereus onder 
andere ook op ons eigen Curasao? De Parodia-liefhebber weet daar waar
schijnlijk weinig van, maar pijnigt nu zijn hersens hoe hij moet verantwoor
den geen interesse te hebben voor alle nieuwe Parodia’s overgewaaid uit het 
geslacht Notocactus door de storm die Hunt en consorten teweeg hebben 
gebracht. In schoonheid wedijveren de zuilcactussen van Peru, zoals 
Neoraimondia en Browningia, met de enorme groepen Copiapoa in Chili. 
Velen weten dat mijn hart is verpand aan de Gymnocalyciums, groeiend van 
de natte gebieden in Entre Rios tot op grote hoogte in Noord-Argentinië. 
Natuurlijk worden ze in hoogte de loef afgestoken door de Lobivia’s, maar 
die hebben de pech voortaan door het leven te moeten als Echinopsis, 
evenals die machtige zuilen van Trichocereus.
Ook de bossen herbergen cactussen zoals Rhipsalis en Phyllocactus, beide 
aanwinsten om op een enigszins beschutte plek in de kas te hangen.
He, zegt de ‘andere’ liefhebber, waar blijven onze succulenten? Ook zij zijn 
er in grote getale. De machtige knollen van Rechsteineria's, de prachtige 
flessenbomen van Zuid-Amerika de Chorisia’s, de Puya’s, de grote diversi
teit aan Euphorbia’s en mijn troetelkinderen, de Portulaca’s.
U ziet, te veel om op te noemen en de meeste zijn nog niet eens genoemd. 
Als je in de natuur loopt, verbaas je je over de soortenrijkdom. Op een 
bepaalde groeiplaats tref je soms wel tot 10 soorten succulenten aan, 
waarvoor wij weer voor elk een apart vakje hebben bedacht in onze drang 
tot systematisering van het plantenrijk. Gelukkig verrast de natuur ons nog 
vaak met planten die zich niet zo gemakkelijk laten indelen.
Wat u ook zoekt in onze hobby, ik hoop dat dit themanummer u laat 
genieten van oude bekenden en de ogen opent voor nieuwe ontdekkingen. 
Ludwig Bercht
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DE MAGIE VAN TALTAL
Frank Vandenbroeck

Een verhaal over de couleur locale

in een klein plaatsje in Chili

In kringen van cactusliefhebbers die zich 
interesseren voor de natuurlijke standplaat
sen en groeiomstandigheden van de planten 
zal bovenstaande naam wellicht niet onbe
kend zijn. Liefhebbers van Chileense 
cactussen zijn ongetwijfeld met de naam 
vertrouwd.
De magie van Taltal ligt niet alleen in zijn 
grootse landschappelijke omgeving met de 
fascinerende plantengroei, doch ook in het 
stadje zelf. Taltal is een kleine havenstad 
gelegen op zowat 1100 km noordelijk van 
Santiago de Chile in een dor woestijnge

bied (Atacama-woestijn). Het stadje telt 
thans 7.700 inwoners en leeft hoofdzake
lijk van visvangst en mijnbouw. Het werd 
gesticht in 1858 en kende reeds zijn hoog
tepunt rond de jaren 1875 met de bloei van 
de salpeterindustrie. In die jaren telde het 
district Taltal 21 salpetermijnen en het 
stadje zelf meer dan 20.000 inwoners. Het 
was toen de derde belangrijkste uitvoerha
ven van salpeter. De haven zelf was ver
bonden met de salpetermijnen door een 
netwerk van kleine spoorlijnen aangelegd 
door de Taltal Railway Company, een 
Engelse maatschappij met zetel in Londen. 
Vandaag is van deze industriële bloeipe
riode niets meer te merken en het hele 
stadje ademt een sfeer van verstilling en 
rust, alhoewel het geen vervallen indruk 
geeft. In enkele straten zijn nog de typi

Lente in Taltal:
Copiapoa cinerea omgeven 
door geelbloeiende 
Solanaceeën. Op de achter
grond Eulychnia breviflora 
Foto's van de schrijver
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De baai van Taltal gezien 
vanuit het zuiden

sche houten huizen en administratieve 
gebouwen van de salpeterperiode te zien. 
Het omgevende bergland en de ruige 
kustlijn zijn van een nauwelijks voorstel
bare verlatenheid en eindeloosheid. In het 
kustgebied en hoger in het bergland zover 
de zeenevels kunnen doordringen, groeien 
verschillende cactussoorten waarvan 
sommige zo talrijk en weelderig, dat het 
een echte sensatie is deze gebieden te 
bereizen.
Tweemaal bezocht ik Taltal: in 1983 in de 
herfst (april-mei) en in 1990 in de lente 
(november-december). Het verschil tussen 
de seizoenen in deze woestijngebieden is 
door de kleine verscheidenheid aan plan
tengroei niet bijzonder groot. Toch vindt 
men er in de lente kleurrijk bloeiende 
kruiden die samen met de bloeiende xero
fyten voor een echte lentesfeer zorgen. Op 
sommige meestal zeer beperkte oppervlak
ten kan die bloei zo uitbundig optreden dat 
men van een ‘bloeiende woestijn’ kan 
spreken.
Tijdens ons tweede bezoek namen we 
enkele dagen de tijd om het gebied grondig 
te doorkruisen. We hadden daarvoor als 
thuisbasis een gezellig hotelletje gekozen 
nabij de branding waar een kleine meeu
wensoort voortdurend kabaal maakte. Het 
restaurant bood lekkere visgerechten en

een rijke keuze aan de uitstekende Chi
leense wijnen.
Aanvankelijk verkennen we de lagere 
hellingen, die hoofdzakelijk begroeid zijn 
met Copiapoa cinerea, Eulychnia breviflora 
var. taltalensis en Trichocereus fulvilanus. 
We volgen een kloof in zuidoostelijke 
richting die ons langzaam naar boven 
voert. In de kloof vinden we een rijke 
plantengroei: prachtige tot kleine groepen 
uitgegroeide Copiapoa’s, die vaak omge
ven zijn door geelbloeiende Solanaceae, 
witte hoornpapavers en paarsroze Malva
ceae. Hogerop blijken vele exemplaren van 
Trichocereus fulvilanus afgestorven. Als 
we de heuvelruggen bereiken, komen ons 
koude nevelslierten uit de oceaan tege
moet. De dichte Eulychnia-bestanden 
verdwijnen bijwijlen volledig in de nevel. 
Het zijn deze bijna bestendig aanwezige 
nevels die de plantengroei in het Noordchi
leense kustgebied mogelijk maken. Verder 
het binnenland in houdt de vegetatie op, 
waar de kustnevels niet verder reiken krijgt 
men een levenloze woestijn.
Copiapoa cinerea is een zogenaamde 
‘witte’ of grijze Copiapoa vanwege een 
soort waslaag die de plant op zijn groene 
epidermis bezit (cinerea betekent ‘as
grauw’). Deze bijkomende laag zou de 
plant een extra-beschutting bieden tegen
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uitdroging. In de wijde omgeving van 
Taltal groeien echter ook ‘groene’ Copia
poa-soorten, dus zonder waslaag op de 
epidermis. Copiapoa cinerea ontwikkelt 
zich kort zuilvormig en vertakt slechts 
matig. De bedoorning is grauwzwart en de 
planten hebben een platte grijsviltige kop. 
De soort komt in onnoemelijke aantallen 
voor rond Taltal.
Een van de belangrijkste doelstellingen van 
ons tweede bezoek aan de streek is het 
vinden van Copiapoa krainziana. Deze 
soort is zeer typisch vanwege zijn witte 
borstelige bedoorning en daardoor een 
speciale verschijning onder de Copiapoa’s. 
Het was ons in 1983 niet gelukt deze plant 
te vinden. Ritter die de plant vond in 1954 
en deze in 1963 beschreef, vermeldt als 
groeiplaats ‘nördlich Taltal, in der 
höchsten Küsten-Kordillere.’ De kustber- 
gen noordelijk van Taltal zijn hoog en 
steil. Het komt er hoofdzakelijk op aan een 
doorgang te vinden naar boven. Enkele

kilometers noordelijk van het stadje be
vindt zich dichtbij de branding de groei
plaats van Copiapoa cinerea var. albispina. 
Deze planten onderscheiden zich van de 
gewone ‘cinerea’ door de witte bedoor
ning. Vanaf deze groeiplaats lukt het ons 
een eerste plateau te bereiken van waaruit 
we, niet zonder moeite, via een bergkam in 
een vallei terechtkomen die we opwaarts 
volgen. Overal groeien reusachtige exem
plaren van Eulychnia breviflora. Hun 
stammen zijn knoestig en dik, ze bereiken 
een hoogte van zes meter en de takken zijn 
meestal behangen met grijsbruine korst
mossen die de toch al ruige planten een 
woest uitzicht verlenen. Hier en daar groeit 
Copiapoa cinerea, maar de witte kleur van 
de doornen is hier alweer verdwenen, dus 
geen var. albispina op grotere hoogte! Het 
is een schitterende beklimming, met naast 
ons de onmetelijkheid van de oceaan. 
Taltal en de brede baai met het koper
verwerkende bedrijf liggen diep onder ons.

Landschap met Copiapoa krainziana en Eulychnia breviflora
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Detailopname van Copiapoa krainziana
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Het is erg nevelig en van het bergland
schap landinwaarts zien we weinig. Onder
weg prikken we op enkele strategisch 
gekozen Eulychnia’s stukken toiletpapier: 
kwestie van de route terug te vinden! Erg 
hoog al zijn we nu, de Copiapoa’s zijn 
verdwenen, de Eulychnia’s zijn prachtig 
uitgegroeid en ook Trichocereus fulvilanus 
staat er weelderig bij. Een typische plant 
van deze kustbergen is een grote breedver- 
takkende Euphorbia-struik waarvan som
mige overdekt zijn met groengele bloemen. 
Iets hoger vinden we een merkwaardige 
Copiapoa-groep die hier volledig 
geïsoleerd groeit. De plant heeft een 
groenige habitus met een oranje-viltige kop 
en stelt ons voor een raadsel. Later zou 
blijken dat het hier om een Copiapoa 
tenebrosa ging, een plant we toen nog niet 
kenden.
Even na het middaguur bereiken we de 
bergrug en ontdekken we tot onze vreugde

de eerste exemplaren van Copiapoa krain
ziana. Ze groeien massaal, met duizenden, 
de hele noordoostflank van de berg staat er 
vol van. We lunchen tussen de prachtige 
planten en gaan ze daarna uitgebreid 
bekijken en fotograferen. Het is een over
weldigend gezicht; al de ons omringende 
hellingen blijken bedekt te zijn met vele 
duizenden exemplaren van Copiapoa 
krainziana. De meeste planten groeien uit 
tot forse groepen met tientallen koppen. Ze 
variëren zeer sterk qua bedoorning en 
kleur. Sommige planten wijken zo sterk af 
dat men geneigd is ze als een andere soort 
te beschouwen. Ritter spreekt van de 
variëteit ‘scopulina’ die hij evenwel 
uiteindelijk als vorm binnen de variatie
breedte van Copiapoa krainziana opvat. De 
typische Copiapoa krainziana heeft een 
bruinig grijs lichaam met een zilverig witte 
borstelige bedoorning. Men kan deze 
planten aaien! Ze hebben waarschijnlijk 
een mistig klimaat nodig. Rond vier uur in 
de namiddag verdwijnt de nevel en openen 
zich de vele bloemknoppen. De gele 
bloemen tussen de zilverige bedoorning in 
de witwollige koppen zijn een feeëriek 
gezicht. Het is gewoon heerlijk in deze 
fantastische plantenwereld te vertoeven. 
We kunnen er niet genoeg van krijgen. Her 
en der verspreid komt ook een zwaar 
bedoornde Pyrrhocactus voor, mogelijker
wijs een vorm van Pyrrhocactus neohan- 
keanus. Tussen de cactussen groeien en 
bloeien Euphorbia-struiken, een paars- 
bloeiende Malvacaea en een blauwbloeien
de zodevormende succulent (Nolana sedi
folia). Laatstgenoemde plant lijkt nogal 
agressief daar ze soms de Copiapoa’s gaan 
overwoekeren. In het sfeervolle avondlicht 
vatten we de terugtocht aan. Enige mooie 
vergezichten ontrollen zich voor het oog. 
Alleen wat schaarse vogelgeluiden verbre
ken de stilte. De oceaan ligt geluidloos 
onder ons. We nemen de tijd om Tricho



cereus fulvilanus, te bestuderen, een struik
vormig uitgroeiende zwaar bedoornde 
zuilcactus die we jammer genoeg nergens 
hebben zien bloeien. Dankzij de bevlagde 
Eulychnia’s vinden we zonder al te veel 
moeite de weg terug. Rond halfacht zijn 
we terug bij de auto aan zee. Massa’s 
grijze meeuwen en pelikanen vissen en 
ruziën luidruchtig. Een viertal mannen 
vissen vanaf de rotsen. Die avond vieren 
we onze succesvolle tocht uitgebreid met 
pisco (lokale sterke drank) en een smake
lijk souper.
Tijdens een excursie langs de kust ten 
zuiden van Taltal gaan we op zoek naar 
Copiapoa rubriflora We vinden de planten 
zonder al te veel moeite op de haast kale 
grillige zandsteenformaties in de onmiddel
lijke nabijheid van de oceaan. Het is een 
zeer dor gebied en vele planten zijn dood 
of staan er slecht bij. Het is een kleinere 
Copiapoa-soort met een helgroene epider
mis en roodbruine bedoorning. De planten 
vormen kleine groepen. Volgens de litera
tuur en zijn naam zou de plant rood 
bloeien, maar er is nu geen spoor van bloei 
of knopaanleg. Hij doet mij sterk aan 
Copiapoa rupestris denken, een plant die 
zuidelijker voorkomt in het kustgebied van 
Cifuncho. Bij het zoeken naar planten 
stuiten we overal op visserspaadjes. Bij een 
natuurlijke alkoof vinden we resten van 
een vuur en de opgestapelde reservebrand
stof: afgehakte exemplaren van Copiapoa 
rubriflora Deze planten blijken trouwens 
het enige brandbare materiaal in de wijde 
omgeving te zijn. We begrijpen nu waarom 
de planten zo schaars voorkomen. Voor de 
kust liggen enkele kleine wit bescheten 
vogeleilanden met heel druk duikende 
Jan-van-Genten (Peruvian boobies), prach
tig gekleurde aalscholvers, pelikanen en 
mantelmeeuwen.
Een naam die mij reeds lang intrigeerde en 
die ik niet thuis kon brengen was Copiapoa

tenebrosa Ritter. Volgens Ritter komt de 
soort voor ‘östlich Taltal in hohen Lagen’. 
Een foto in deel III van zijn werk 
„Kakteen in Südamerika” toont zeer forse 
planten. We waren dus vastbesloten een 
poging te ondernemen en deze voor ons 
onbekende planten te vinden.
We trekken hiervoor een stuk het binnen
land in via een piste die uiteindelijk dood 
loopt in een kloof. Daar vertrekt dan een 
ezelspad en we beginnen aan een lange 
beklimming. Hier herhaalt zich zowat 
hetzelfde scenario als tijdens onze zoek
tocht naar Copiapoa krainziana. Aanvanke
lijk stuiten we op zeer talrijke exemplaren 
van Copiapoa cinerea en Eulychnia brevi
flora. Ook hier komen we in een vallei 
terecht die echter deze keer doodloopt in 
een soort kom die sporen vertoont van 
vroegere menselijke bewoning. In deze 
vallei vinden we forse, lang uitgroeiende

Copiapoa tenebrosa op de Cerro Perales
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groepenvormende planten met oranje-geel 
viltige kop, groenig lichaam en gelige 
bedoorning. Naar alle waarschijnlijkheid 
staan we hier voor Ritter’s Copiapoa 
tenebrosa!
De meest imposante groeiplaats van deze 
planten vonden we tijdens een excursie 
naar de Cerro Perales, een hoge berg 
noordelijk van Taltal. We hadden deze 
tocht reeds in 1983 gemaakt en de herinne
ring aan de talrijke reusachtige planten
hopen dreef er mij toe deze heerlijke plek 
opnieuw op te zoeken.
Tijdens dit eerste bezoek aan de Cerro 
Perales meenden we evenwel met afwij
kende groeivormen van Copiapoa cinerea 
te maken te hebben. Bij ons tweede bezoek 
aan de berg bleek het onderscheid tussen 
Copiapoa cinerea en C. tenebrosa zeer 
duidelijk. De twee soorten groeien soms 
naast elkaar. In de hogere zones met veel 
nevel verdwijnt C. cinerea en komt alleen 
nog C. tenebrosa voor, die reusachtige 
groepen vormt. Waarschijnlijk was het 
verschil tussen de 2 soorten nu duidelijker 
omdat de planten in hun groeiperiode 
verkeerden. Vermeldenswaard is wellicht 
dat Adriana Hoffmann in haar boek „Cac
taceae en la flora silvestre de Chile” 
Copiapoa tenebrosa als variëteit van C. 
cinerea beschouwt. De foto op de voorpa
gina van Succulenta mei 1984 werd ge
maakt in 1983 nabij de top van de Cerro 
Perales. Het onderschrift hierbij zou dus 
beter luiden: ‘Copiapoa tenebrosa nabij 
Taltal’. Het is onduidelijk waarom Ritter 
deze soort de naam ‘tenebrosa’ (Latijn 
voor nevelig, duister, onbekend) gegeven 
heeft.

Tijdens onze beklimming van de berg in 
1983 stuitten we er op een bron met daar
bij de zeer primitieve behuizing van een 
kluizenaar die een soort cactushandel bleek 
te hebben opgezet. Zijn verblijf was van 
heel ver zichtbaar door twee reusachtige 
palmen die fel contrasteerden met het 
omringende woestijnlandschap. Iets lager 
bij de bron stonden enkele fruitbomen en 
op terrastuintjes werden wat groenten 
gekweekt. Een echte mini-oase. In Taltal 
had men ons over deze zonderling bericht 
en gezegd dat hij kortgeleden wegens een 
ziekte was weggevoerd naar Antofagasta. 
Toen we bij zijn lege hut aankwamen 
keken we verbijsterd naar de rijen Copia
poa’s, Pyrrhocactussen en Eriocyses, voor 
het grootste deel ontdaan van hun wortels 
en blijkbaar wachtend op transport. Toen 
we in 1990 andermaal hier aankwamen 
waren alleen nog de majestueuze palmen 
en de kleine fruitbomen te zien. De terras
tuintjes waren verdord en verder was alles 
spoorloos verdwenen.
Vanuit Taltal zetten we koers naar het 
noorden, richting Paposo, nieuwe cactus
avonturen tegenmoet.

Van Akenstraat 66, 1900 Grimsbergen
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THELOCEPHALA GLABRESCENS
Henk Krijnen

In 1990 zaaide ik deze soort en in 1992 
had ik daarvan het eerste plantje al in 
bloei. Aangezien deze plantjes een penwor
tel hebben, moet men toch altijd voorzich
tig zijn met water geven. In de natte zomer 
van 1993 bleven de planten ook langere 
tijd vochtig en verspeelde ik 2 van de 5 
overgebleven zaailingen.
Voor liefhebbers met weinig ruimte is dit 
soort planten ideaal. Ze nemen weinig 
ruimte in. Mijn grootste zaailing is nu 4 
cm in diameter en 1 1/2 cm hoog. Veel 
groter zal de plant niet worden. Wel heeft 
hij door de penwortel een diepe pot nodig. 
En als deze zaailingen al na 2 of 3 jaar 
bloeien, dan heeft men er toch echt voldoe
ning van. Temeer als men bedenkt, dat 
deze planten in de natuur in Chili groeien 
bij de stad Copiapo, in de nabijheid van de 
kust, maar dat ze door kolonisatie en 
bebouwing van de betreffende streek daar 
inmiddels zeldzaam zijn geworden. De 
bijgaande foto heb ik op 6 juni 1993 
gemaakt. U ziet een bloem, die al enkele 
dagen open was en een die net open is 
gegaan. De laatste zal nog groter worden. 
De gele bloemen met de oranjerose stam

Thelocephala glabrescens 
in bloei

per zijn zeer fraai. Op zulke plantjes ben ik 
extra zuinig. Ze behoren tot de kleine 
juwelen van mijn verzameling. De be
schrijving door Ritter luidt: Lichaam 
tamelijk vlak tot halfkogelvormig, niet 
gauw spruitend, grijsgroen, door de zon 
dikwijls wat rood, met grote lange penwor
tel met vernauwde wortelhals. Doorsnee 3 
tot 5 cm, ribben opgelost in knobbels, 
areolen duidelijk verzonken, voorzien van 
5-8 doorns, dun, 1 1/2 a 3 mm lang. De 
doorns zullen later minder worden en bij 
oudere planten geheel ontbreken. Bloemen 
aan de zijkant van de schedel, ongeveer 
35-45 mm lang en even breed. Het vrucht
beginsel is groen en van lange witte wol
achtige haren voorzien, daardoor lijken de 
bloemen op een wollige kop te ontstaan, 
maar dat is niet zo, als de uitgebloeide 
bloemen worden verwijderd, is de plant 
weer zonder wol. De bloemen zijn geel, 
rose of rose met purperen middenstreep.

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn.
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OP CACTUSPOSTZEGELJACHT
DOOR ZUID-AMERIKA

Han Daamen

Van sommige landen zijn de zegels 

niet zo gemakkelijk te verkrijgen. Dit 

geldt zeker voor de landen van het 

continent Zuid-Amerika. Als we ze 

postfris (ongebruikt) willen aan

schaffen, zullen we echt op cactus

zegeljacht moeten gaan.
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Tot de mooiste zegels en zeer gedetailleerd 
behoren de drie vierkantige zegels van 
Brazilië. Naast het vermelden van de 
volksnamen tonen ze de planten in hun 
natuurlijke omgeving. Melocactus bahien
sis (Coroa de frade), Pilosocereus gounellei 
(Xique Xique) en Cereus jamacaru 
(Mandacaru) die in het verleden ook wel 
Tamacarû’ en ‘Jamacarû’ genoemd werd. 
De naam ‘Coroa de frade’ betekent overi
gens vrij vertaald monnikskop. De serie 
werd tevens aangevuld met een eerste dag 
envelop met een prachtige schets van deze 
Cereus met vrucht en deze werd in twee 
verschillende plaatsen (Feira de Santana 
BA en Fortaleza CE) voorzien van een 
fraai cactusstempel. Om de Braziliaanse 
zegels in andere landen te promoten werd 
er een agentschap geopend in Noord 
Amerika. Deze promotie werd begeleid 
met een speciale kaart, een speciaal stem
pel en wederom Pilosocereus gounellei.

Als extraatje werden er ook nog eens drie 
maximumkaarten uitgegeven. Een ander, 
zeer klein zegeltje toont Quiabentia zehnt
neri en het is de enige zegel waar dit 
geslacht op voorkomt. Boven Brazilië ligt 
Guyana, waarvan het emissiebeleid zeer 
bekritiseerd wordt. Dit land gaf een blok 
uit van 8 zegels waarop 4 katten en 4 
cactussen. Wat ze bewogen heeft om zo’n 
kombinatie te maken blijft een raadsel. De 
afbeeldingen van de cactussen lijken mij 
gefotografeerd en wellicht zijn deze plan
ten afkomstig uit een hortus of een 
particuliere verzameling. Ook Equador 
heeft de camara gebruikt en enkele cactus
sen in hun natuurlijke omgeving gefotogra
feerd en voor ons vereeuwigd door ze af te 
beelden op hun zegels. Hier is duidelijk te 
zien dat Opuntia quitensis voorkomt in een 
bergachtig gebied. Ook de andere zegel 
met een Espostoa blossfeldiorum toont dat 
sommige cactussen in een zeer groene 
omgeving naast andere planten leven. De 
naam Pitahaya is overigens een inheemse 
naam voor deze cactus met smakelijke 
vruchten. Ook de Galapagos eilanden, die 
tot Equador behoren, worden bewoond 
door enkele unieke cactussen en vele zijn 
endemisch (alleen daar groeiend) zoals de 
Opuntia galapageia en Jasminocereus 
thouarsii. Verder heeft Galapagos nog 
enkele andere endemische soorten nl; 
Brachycereus nesioticus, Opuntia echios, 
O. helleri, O. insularis, O. megasperma en 
O. saxicola maar deze staan nog niet 
afgebeeld op de postzegels. Ook de Bolivi
aanse fotograaf R. Vasquez kreeg zijn 
opdracht en fotografeerde Lobivia pentlan
dii (nu Echinopsis pentlandii), Gymnocaly
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cium chiquitanum, Rebutia tunariensis en 
R. kruegeri voor de serie Boliviaanse flora. 
De twee laatsten zijn synoniemen van R. 
steinbachii. Gelukkig bestaan er ook zeer 
fraai getekende cactussen op postzegels 
zoals Gymnocalycium bruchii en Echinop
sis leucantha (syn. E. shaferi) die pronken 
op de Argentijnse zegels. Peru plaatste een 
opdracht bij de firma Coprefil die resul
teerde in één van de prachtigste cactusse
ries die tot op heden zijn verschenen. De 
informatiefolder no 13/89 die de Peruaanse 
PTT hierbij uitgaf is zeer informatief en 
voorzien van een zeer deskundige beschrij
ving over de ontdekker(s), de vindplaats en 
een omschrijving van de plant zelf. Vier 
van de vijf zegels werden later voorzien 
van een waardeoverdruk (inflatie!). De 
getekende cactussen zijn; Corryocactus 
huincoensis, Haageocereus limensis (syn; 
H. clavispinus), Cleistocactus acanthurus 
(syn: Loxanthocereus acanthurus), Matu
cana haynei (syn: M. cereoides) en Echi

nopsis pachanoi (syn: Trichocereus peru
vianus).
Als laatste onze voormalige kolonie Suri
name. Helaas voor buitenlandse cactusver
zamelaars zijn de zegels voorzien van 
volksnamen. De latijnse namen zijn nu 
achterhaald en deze zijn; Pereskia grandi
folia (blad cactus), Melocactus intortus 
(meloen cactus), Cereus hexagonus (zuil 
cactus), Opuntia ficus-indica (vijgcactus), 
Selenicereus grandiflorus (Nacht-koningin) 
en Disocactus ackermannii (lidcactus).

Helmersflat 51 4707 CN Roosendaal.
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EEN MAATJE TE GROOT...?
5. Trichocereus candicans (Gill.) Br.& R.

Ton Pullen

Deze Zuid-Amerikaanse zuilcactus vormt 
opgaande of halfliggende lichamen, die 
door spruiten vanaf de basis grote groepen 
kunnen vormen.
Zo’n ‘kolonie’ kan wel 1-3 m in doorsnede 
bereiken. De afzonderlijke takken kunnen 
een dikte van 8 - 14 cm bereiken. Er zijn 
ongeveer 10 ribben, waarop grote, witte 
areolen staan. Elk areool draagt ongeveer 4 
middendoorns, die tot 8 cm lang kunnen 
worden en 10-12 randdoorns, die korter

blijven. De doorns zijn, zeker in de nieuw
groei, strogeel van kleur. De bloem is tot 
20 cm lang, wit, de buitenste bloemblaad
jes vuilgroen tot roodachtig, en geurend. 
Jonge planten van deze soort worden wel 
in onze verzamelingen aangetroffen. Zelf 
heb ik ze in het verleden meer dan eens 
gezaaid, maar altijd met de bedoeling ze 
als onderstam voor entingen te gebruiken. 
Wanneer men de ruimte heeft zo’n plant 
jarenlang te laten doorgroeien, liefst in de
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volle grond, zal ook in onze verzamelingen 
vroeg of laat de bloei wel beginnen, maar 
om te bloeien heeft zo’n plant een behoor
lijk volume nodig, en wie heeft er ruimte 
voor zo’n lummel? De afgebeelde plant is 
door mij gefotografeerd in de tuin Costa i 
Llobera, op de Montjuïch in Barcelona. 
Cereus candicans is al in 1834 door Gillies 
beschreven. Door Britton & Rose is de 
soort in 1922 in het genus Trichocereus 
geplaatst. Er zijn verschillende variëteiten 
bekend, wettig beschreven of niet. Deze 
kunnen m.i. allemaal naar het rijk der 
synoniemen verwezen worden. De hier 
besproken plant staat in Barcelona te 
pronken met de variëteitsnaam gladiatus, 
het lijkt mij verstandig die hier weg te 
laten. Recentelijk zijn er stemmen op 
gegaan om alle tot Trichocereus behorende 
planten (weer) in Echinopsis onder te 
brengen. Botanisch lijkt mij daar weinig 
tegenin te brengen, voor liefhebbers is het 
lastig, immers het leek zo eenvoudig: de 
bollen heten Echinopsis en de zuilen 
Trichocereus.
Deze soort hoort thuis in Argentinië (Men
doza en Cordoba).

Adres: Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen.

Trichocereus candicans. Costa Llobera, Barcelona.
Spanje, 7 mei 1993
Foto's van de schrijver

Trichocereus candidans 
Costa Llobera, Barcelona 
7mei 1993
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CACTUSSEN ZOEKEN VOOR 
BEGINNERS

Ad van der Snee

Wie al wat jaartjes bezig is met het 

verzamelen van succulente planten, 

bekruipt eerder of later het verlan

gen de vindplaatsen te bezoeken. 

Dat overkwam de auteur dus ook.

Mijn vrouw toonde geen onoverkomenlijke 
bezwaren, zodat het verlangen stilaan 
overging in het maken van plannen. De 
eerste vraag die beantwoord diende te 
worden was: In welk(e) land(en) ga ik naar 
welke planten zoeken?
Omdat in de afdeling Flevozoom min of 
meer terecht de opvatting heerst dat ik 
lobivia-idioot ben, is het niet verwonderlijk 
dat het antwoord luidde: Argentinië, 
Bolivia en Peru.
Aangezien U, beste lezers, net als ik snel 
zult inzien dat het bereizen van genoemde 
landen binnen een tijdsbestek van enkele 
weken, en ook nog enigszins gericht naar 
bepaalde planten zoeken, niet te doen is, 
moest er iets afvallen. Maar wat? Als 
eerste verdween Peru van mijn lijstje. Niet 
omdat er minder interessante planten 
zouden voorkomen, maar vanwege de

instabiele politieke situatie in dat land. 
Daarna viel Bolivia af, toen ik in een 
reisverslag las over problemen die 
cactuszoekers ondervonden, vanwege de 
hoge ligging (ca.3000 m), toen ze in La 
Paz arriveerden. Vanwege mijn Cara
achtige aandoening wilde ik dat liever niet 
aan den lijve ondervinden. Blijft over 
Argentinië. Lekker beginnen in Buenos 
Aires, enkele meters boven zeeniveau; 
daarna zachtjes richting Cordoba, intussen 
wennend aan wat grotere hoogte (Cordoba 
ligt ca. 800 m hoog) en klimaat (winter hier 
is zomer daar)!
Zo gezegd, zo gedaan? Een vliegticket kan 
elk reisbureau leveren, wees echter prijsbe
wust! ft 450,00 meer voor een recht
streekse vlucht wil ik niet betalen wanneer 
dat rechtstreekse blijkt te bestaan uit een 
tussenlanding in Lissabon en niet in Frank
furt en in Rio de Janeiro een tussenlanding 
in plaats van overstappen. Verkrijgen van 
informatie is een andere zaak. Probeer in 
Nederland maar eens aan goed kaartmate
riaal te komen; bij het ondernemen van 
zulke “expedities” toch geen overbodige 
luxe. Mij is dat niet gelukt. Reisgidsen zijn 
bij goede, gespecialiseerde boekhandels 
wel in ruime mate te koop. Helaas zijn de 
erin genoemde prijzen doorgaans bij het 
verschijnen al achterhaald, de rest van de 
informatie klopt vaak nog wel.
Over vindplaatsen van te zoeken planten 
zijn in de literatuur -in mijn geval was dat 
voornamelijk LOBIVIA 85 van W.Rausch- 
voldoende aanknopingspunten te vinden, 
hoewel ook op goede kaarten soms plaats
namen niet te vinden zijn of in één “pro
vincie” meer dan één keer voorkomen!
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Voornoemde problemen vermochten mij 
niet van mijn voornemen af te brengen en 
daar ging ik, november 1992, naar Buenos 
Aires.
Hopelijk is Uw huisbank beter op de 
hoogte van geldzaken in “den vreemde” 
dan de mijne. Geld opnemen uit een 
geldautomaat met behulp van een “card” 
moest ook daar eenvoudig zijn en ik bezat 
een geschikte “card”! Een automaat die 
mij geld wenste te verstrekken heb ik zelfs 
in Buenos Aires niet gevonden. Wel een 
bank, ook gevestigd in Nederland, die 
zonder omhaal op vertoon van card en het 
zetten van een handtekening geld gaf. 
Uit het voorgaande hebt U al begrepen dat 
ik me door de vorengenoemde problemen 
niet heb laten weerhouden om te gaan. 
Daarvan heb ik geen spijt gekregen, hoe
wel alle problemen nog niet zijn geschetst. 
Voor mijn vertrek had ik uit andermans 
verslag het Spaanse (?) woord voor cactus 
opgedoken, namelijk ’’espinas”. De 
verbaasde blikken die ik bij het uitspreken 
ervan in Argentinië te zien kreeg, kan ik 
niet beschrijven. Na handen- en voetentaal, 
alsmede wat “Frans”, was de reactie “Ah! 
Cactus (kaktoes)!”.
Mijn optimistische kijk op de vaardigheden 
van Argentijnen met talen als Engels en 
Duits bleek nergens op te slaan. Welgeteld 
vijf lieden heb ik ontmoet die beweerden 
Engels te spreken. Daarvan hadden er twee 
net zo goed Fins, Russisch of Swahili 
kunnen spreken, met twee anderen viel 
redelijk te conserveren, één sprak het 
perfect. Niet zo verwonderlijk, want desge
vraagd bleek het zijn moedertaal te zijn. 
Met Duits bleek het, tot mijn niet geringe 
verbazing, nog veel moeilijker te gaan. Een 
moeizaam Duits sprekende man, een 
Zwitsers echtpaar met wat accent en weer 
één goed Duits sprekende vrouw. 
Na drie dagen had ik voldoende moed 
verzameld om naar de reden te vragen. Ze

bleek volbloed Argentijnse met een tolken
opleiding!
Het zelfs niet een beetje Spaans spreken 
heeft forse nadelen, dat zult U begrijpen. 
Zo hield het mij 3 dagen langer in Buenos 
Aires dan mijn bedoeling was. Vervelender 
was de ervaring met de politie in Ojo de 
Agua, die twee man sterk in het hotel 
kwam informeren wie ik was en wat ik 
daar te zoeken had.
Dit alles waarschijnlijk omdat ik die dag, 
daarbij geholpen door iemand van het 
hotel, dollarbiljetten wisselde bij de plaat
selijke bank, iets wat nogal wat voeten in 
de aarde had en iets meer dan een half uur 
tijd vergde. Het bezitten van dollars schijnt 
voor Argentijnen verboden te zijn; verle
nen van hulp door een Argentijn was 
natuurlijk al verdacht! In een kleinere 
plaats, 20 km verderop, ging wisselen 
probleemloos. Op vertoon van dollarbiljet

Cleistocactus sp. in het grensgebied van de provincie 
Cordoba en Santiago del Estero
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ten werd een wisselkoers op een papiertje 
voorgesteld en na “si” van mijn kant, 
zonder provisie te berekenen, de tegen
waarde in Argentijnse valuta uitgekeerd; na 
pakweg 3 minuten stond ik weer op straat. 
Maar genoeg over problemen. De bus in en 
via Cordoba naar Ojo de Agua. Vertrek uit 
Buenos Aires zo laat mogelijk, dan valt het 
oninteressante deel van de reis in de nacht! 
Bussen zijn in Argentinië goed (aircondi
tioning en op langere afstanden slaapstoe
len) en goedkoop (afhankelijk van de 
lengte van het traject 7 tot 10 cent per 
kilometer). Bovendien zijn chauffeur en 
conducteur over het algemeen zeer vrien
delijk. Zo gebeurde het dat tijdens de reis 
van Cordoba naar Ojo de Agua de con
ducteur even een praatje kwam maken. Een 
Nederlander in zijn bus was natuurlijk iets 
bijzonders, wat kwam ik in zijn land doen? 
Naar cactussen kijken? Dan was ik zeker 
bioloog? Niet? Gelukkig kent het Spaans 
wel het woord hobby. Als ik heb gezegd 
dat zulks voor mij de reden is om naar 
cactussen te kijken, wordt het even stil. 
Daarna durft hij te vragen wat een reis 
Nederland-Argentinië v.v. kost. Het ant
woord maakt hem weer even sprakeloos. 
Dan begint hij echt enthousiast te worden, 
een ervaring die mij in dit land vaker ten 
deel is gevallen. Even later wordt mij

gewezen op een enorme cereus, de eerste 
cactus die er te zien was en mij ook al 
vanzelf was opgevallen. Daarna zag ik op 
een rotsachtige verhoging net naast de weg 
een vrij kleine (ca. 35 cm hoge) Cleistocac
tus in bloei en greep naar de camera. Te 
laat natuurlijk, wat werd opgemerkt. 
Conducteur roept wat naar chauffeur, bus 
wordt langs de kant gezet en mij wordt 
duidelijk gemaakt uit te stappen om foto’s 
te maken. Mijn beurt om even stil te 
worden.
In Ojo de Agua aangekomen is, na enig 
zoekwerk, een hotel gevonden. Nou ja, 
hotel. Maar voor fl 17,00 per overnachting, 
incl. ontbijt, mogen natuurlijk geen eisen 
gesteld worden. Daarbij wordt op alle 
mogelijke manieren hulp verleend. Geen 
Spaans machtig? Dan word ik ‘s avonds 
met de kleinzoon van de eigenares van het 
hotel op pad gestuurd om samen een leraar 
van de middelbare school te zoeken; de 
gezochte man zou Engels spreken! Mijn 
ervaringen op dat gebied waren, zacht 
gezegd, niet bijster goed, maar in dit geval 
was mijn wantrouwen gelukkig geheel 
ongegrond. Nadat duidelijk was gemaakt 
dat ik op zoek was naar cactussen en ook 
nog wel naar een hier in de omgeving 
voorkomende soort, word ik door hem 
meegenomen naar de “professor”. Bij wat

Lobivia aurea v. tortuosa 
bij Ojo de Agua
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later verrichte navraag bleek deze titel te 
behoren bij het ambt van lerares biologie 
aan het plaatselijk gymnasium. (Hoewel 
deze dame een academische opleiding had, 
bleek ze alleen maar Spaans te spreken.) 
Toen ze had vernomen wat ik zocht, 
namelijk Lobivia aurea var. tortuosa 
Rausch, kreeg ik twee dingen te horen. Het 
eerste was dat ze de variëteitsnaam niet 
kende, maar ja, wat is een naam? Dit 
laatste is voor elke iets gevorderde liefheb
ber ook geen vraag. Het tweede was min 
of meer verpletterend! Lobivia aurea was 
haar wel bekend, maar als ik dergelijke 
planten zocht, moest ik dat pakweg 200 tot 
300 km zuidelijker in de provincie 
Cordoba in de bergen doen, in Ojo de 
Agua kwamen dergelijke planten niet voor! 
Die avond heb ik me afgevraagd wie hier 
fout zat. Had ik het boek van Rausch niet 
goed gelezen en was er nog een Ojo de 
Agua in Argentinië, had Rausch zich 
vergist of had de “professor” het ver
keerd?
De volgende ochtend ging ik, zonder 
antwoord op voornoemde vraag, het hotel 
uit naar de rand van de bebouwing en liep 
daar de eerste de beste helling op. Daar 
was van alles aan planten te zien, zoals een 
lila bloeiende Ipomoea, een fraaie passie
bloem, roodbloemige Verbena, verschil
lende nachtschade- achtigen, een door mij 
niet te determineren Opuntia alsmede 
Echinopsis purpureopilosa (Wgt.) Friedr. 
& Rauh.
Dat alles kan niet voorkomen dat op mijn 
netvlies plotsklaps een geel vlekje ver
schijnt. Hoewel enige tientallen meters 
verwijderd, “weet” ik meteen dat dit door 
niets anders veroorzaakt kan worden dan 
door een bloem van Lobivia aurea Zo vlug 
als mogelijk is ga ik er naar toe. Wat gras 
moet aan de kant worden geschoven en ja, 
daar staat wat mij slechts van de beschrij
ving en één foto bekend is, de var. tortuosa.

Hoe moeilijk is soms een plant in een 
verzameling te determineren en hoe simpel 
blijkt het bij mijn eerste “vondst” in het 
wild te gaan!
Na van de eerste schrik bekomen te zijn 
diende er natuurlijk gefotografeerd te 
worden. Een stel in ‘t zicht zittende gras
sprieten moeten toch even verwijderd 
worden en wat komt daarbij dan ook nog 
te voorschijn? Voor mij is wel duidelijk 
dat dit plantje, nauwelijks 2 cm in door
snee en met enkele zich ontwikkelende 
bloemknoppen erop in ‘t geslacht Gymno
calycium thuishoort. Een soortnaam wist 
ik, in dit geslacht niet zo goed bekend 
zijnde, niet. Een bloeiend exemplaar, wat 
dit soort problemen nog wel eens makkelij
ker oplosbaar maakt, was ook niet te 
vinden. Twee dagen grondig zoekwerk op 
het betreffende hellinkje leverden wel 
honderden planten op van zowel de Lobi
via- als de Gymnocalycium-soort op, maar 
geen bloeiende Gymno. Gelukkig was die 
er ruim twee weken later, toen ik op de 
terugweg nog even bij - intussen goede - 
bekenden ter plekke langs ging, wel. 
Daardoor kwam ik er achter, dat dit waar
schijnlijk Gymnocalycium stellatum Speg. 
was, hoewel de geringe doorsnee van de 
gevonden plantjes mij nog liet twijfelen. 
Die twijfel werd naderhand in zekerheid 
omgezet.
L. aurea var. tortuosa vond ik tussen de 
bedrijven door ook nog midden in Ojo de 
Agua, langs de “snel’’weg die dwars door 
het stadje loopt! De “professor” heb ik 
maar niet meer geraadpleegd.
Na een dagje rust om de ervaringen te 
verwerken ben ik maar in de bus gestapt, 
op weg naar het volgende doel, Tafi del 
Valle in de provincie Tucuman. De reis 
gaat na een uurtje dwars door het noord
oostelijke deel van de Salinas de Ambar
gasta, een vrij troosteloos gebied waarvan 
de weinige begroeiing er net zo grijsgroen

161



uitziet als planten in onze duinen. Hoewel 
er nergens iets van bebouwing is te bespeu
ren, ligt hier zomaar “in the middle of 
nowhere” een begraafplaats! Warm is het 
er ook. Tijdens mijn aanwezigheid geluk
kig niet zo erg als begin november 1993, 
toen het kwik opliep tot 43°C.
Ongeveer 30 km verder moet volgens de 
kaart de salinas overgaan in een "banado”. 
Mijn woordenboek zegt dat dit “gebaad” 
of “gedompeld” betekent, zodat ik ver
wacht iets moerasachtigs te zullen zien. 
Niets wat daar echter op duidt, tenzij het 
de wat overdadiger plantengroei is. 
Hoe veilig Argentijnen zich in hun land 
voelen, blijkt vlak voor we Santiago del 
Estero bereiken. De man die naast me zit 
sinds ik die dag instapte en zoals gebruike
lijk uit alle macht met me probeert te 
communiceren, reageerde op mijn opgesto
ken duim, mijn goedkeurende blik richting 
een fraai huis dat we passeerden en mijn 
poging om in het Spaans “mooi” te 
zeggen, met een opgestoken middelvinger 
en de woorden “politico profesional”. 
Omdat het landschap er vooreerst niet 
mooier op wordt, ben ik blij dat we San
tiago del Estero bereiken. Hier kunnen de 
benen even gestrekt worden en is wat eet- 
en drinkbaars te genieten. Weldra gaan we 
verder door een vooreerst nog saai land
schap, maar gelukkig verandert dat na een 
poosje zodanig, dat ik me begin af te 
vragen wanneer de giraffen en olifanten 
zich laten zien, dieren die toch in zo’n 
savanne-achtig landschap thuis horen.
Aan het eind van de middag wordt dan San 
Miguel de Tucuman bereikt, de uitvalsbasis 
van deze trip voor verder reizen in noord
westelijk Argentinië, tevens handelscen
trum voor dat deel van het land. Het is een 
redelijk grote stad waarvan het inwonertal 
tussen de vijf- en zeshonderduizend ligt, 
met een centrum zonder de in mijn ogen te 
pompeuze bouwsels van Buenos Aires,

maar goede hotels. Ik vond er rap één met 
zeer aanvaardbare prijzen (ca. fl 55,00 per 
nacht voor een eenpersoonskamer met 
ligbad!). Daar was ik na dagenlang behel
pen in Ojo de Agua hard aan toe. In de 
nabije omgeving ook een keur van prima 
restaurants, waar voor prijzen tussen fl 
15,00 en fl 20,00 goed tot heel goed 
gegeten kon worden.
Vandaar uit gaat het dan verder richting 
Tafi del Valle, een rit van iets meer dan 
100 km, waar de bus zo’n drie uur over 
moet doen! Waarom dat gemiddelde zo 
laag is, blijkt wel als de bus pakweg een 
uur op pad is en zo ongeveer 65 km heeft 
afgelegd. Het landschap tot dan toe lijkt op 
wat ik in Flevoland gewend ben, vlak met 
rechthoekige kavels en wegen met rechte 
rijen slanke populieren erlangs. Alleen het 
graanachtig gewas wat er groeit heb ik nog 
nooit in ‘t echt aanschouwd, n.l. rijst. Dan 
gaat het plots steil omhoog, met als gevolg 
dat we na weer een uur 10 km zijn gevor
derd en 1000 m hoger zitten. Behept als ik 
ben met hoogtevrees, moet ik af en toe 
flink slikken omdat, uit het raam waaraan 
ik zit, naar een rivier kan worden gekeken 
die daar kennelijk al heel lang stroomt en 
een bedding heeft uitgeslepen van ettelijke 
tientallen meters diepte. Als ik m’n angst 
een beetje heb overwonnen, begin ik me af 
te vragen of de bestuurder van de bus soms 
is verdwaald. Om me heen zie ik tropisch 
regenwoud, waar ik woestijn had verwacht. 
Maar schitterend is het! Bomen behangen 
met bromelia-achtigen, om maar te zwijgen 
van orchideeën, vol trossen gele bloemen. 
Door het weinige licht dat bomen en mist 
doorlaten is er vanuit de bus helaas niet te 
fotograferen. Als de chauffeur eindelijk 
naar een hogere versnelling kan schakelen, 
omdat de weg weer vlak wordt, is er een 
overgangszone van 200 m waar blijkbaar 
nog wat water over de rand spat en dan 
begint ineens de woestijn.
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Vlak voor Tafi del Valle, liggend op ca. 
1500 m hoogte, wordt bereikt, passeren we 
nog een meer van ca. 8 bij 3 km en even 
verder zie ik vanuit de bus een paar rode 
vlekken waaronder wel groene bollen 
lijken te zitten. Snel wordt gekeken naar 
herkenningspunten, zodat de volgende dag 
nagegaan kan worden dat wat ik waarneem 
echt is wat ik hoop dat het is.
Hoewel de bus naar mijn gevoel hierna 
nog maar een paar minuten nodig had om 
mijn reisdoel te bereiken, bleek de vol
gende ochtend dat het te voet pakweg 
anderhalf uur kostte om de weg terug af te 
leggen. De zon deed intussen flink z’n best 
de nachtelijke afkoeling (je hebt hier ‘s 
nachts beslist een deken nodig !) te verdrij
ven, wat in een mum van tijd lukte en ik 
het snel knap warm had. Dat was evenwel 
vergeten toen het doel van de wandeling 
eenmaal was bereikt en bleek dat hetgeen 
ik vanuit de bus al dacht te hebben gezien 
hier inderdaad groeide: Lobivia formosa 
v. bruchii (Br. & R.) Rausch.
Rausch schrijft over deze plant, dat door 
Britton & Rose en door Backeberg niet 
gerept wordt over de lengte van bloemen 
en dorens, alleen dat de bloem “kräftig” 
rood is. Hoewel mijn woordenboek dat 
anders vertaalt, betekent het voor mij vuur- 
of knalrood. Die kleur kwam inderdaad

vrij veel voor, maar ook lila-achtige tinten 
en niet te vergeten oranje. Dit laatste zelfs 
zodanig dat ik vier dagen lang op drie 
verschillende plaatsen heb gezocht naar een 
echt geel bloeiend exemplaar. Dat heb ik 
niet gezien, maar alleen op bloemkleur 
letten leidde wel tot het vinden van Austro
cylindropuntia verschaffeltii (Cels.) Backe
berg, op twee van de drie vindplaatsen. 
Geluk is met de ...(noem maar iets nega
tiefs), toevallig stond er één bloempje open 
op de dag dat ik die geelbloeiende Lobivia 
zocht! Zonder die bloem had ik de Austro
cylindropuntia gegarandeerd niet gezien. 
Een dag grondig zoekwerk op deze groei
plaats (tussen de 200 en 300 m lang, 
ongeveer even breed) levert nog twee 
plantjes op.
Wat deze planten ‘s winters te verdragen 
krijgen weet ik niet, wel zie ik in het hotel 
een mooie foto hangen van mijn “herken
ningspunten”, zwaar onder de rijp! Hoezo 
niet opgewassen tegen de combinatie van 
vocht en kou? Uitzonderlijk lijkt dit soort 
weersomstandigheden niet. Een toeristen
folder van de streek laat ook al berijpte 
bomen zien, een reisgids beschrijft Tafi als 
vergelijkbaar met het heuvelachtige, mis
tige platteland van de Schotse hooglanden 
en meldt dat Tafi een Indiaans woord is 
wat “ plaats van de koude wind” betekent.

Groepsvorming bij Lobivia 
formosa v. bruchii bij Tafi
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Jong exemplaar van Echinopsis leucantha bij Amaicha

Tijdens mijn verblijf heb ik van dat alles 
niets gemerkt. Wel ontmoette ik lieden die, 
gebaseerd op 30 jaar ervaring met het 
rondleiden van toeristen door het land, van 
mening waren dat Tafi ongeveer het mooi
ste klimaat van Argentinië heeft. Doe mij 
hier ook maar zo’n klimaat!
Maar hoe goed het me hier ook bevalt, er 
moet toch nog verder gereisd worden. 
Intussen besef ik wel dat het uiterste doel 
wat ik voor ogen had, het bereiken van La 
Quiaca aan de grens met Bolivia, niet meer 
haalbaar is. Niet zo’n ramp. Wie, zoals ik, 
op pad gaat zonder voldoende kennis van 
reizen met openbaar vervoer en de taal, 
mag niet klagen wanneer 80% van de 
afstand (Buenos Aires - La Quiaca is ca. 
2000 km) wordt gehaald. Op dus naar 
Amaichá, 50 km verder en 500 m hoger. 
Hoewel dit hoogteverschil over die afstand

niet veel lijkt, is de werkelijkheid wel even 
anders. De bus moet eerst van 1500 m naar 
ruim 3000 m en dan weer terug naar 2000 
m. Een interessante tocht, die tamelijk 
dicht langs vindplaatsen van b.v. Lobivia 
schreiteri (Castell.) en haar var. stilowiana 
(Backeberg.) Rausch moet voeren. Vanuit 
de bus heb ik deze planten niet gezien. 
Wonderlijk is dat Rausch (maar ook ande
ren) dit Abra de Infernillo noemen, terwijl 
kaartmateriaal van de A.C.A. (de Argen
tijnse A.N.W.B.) hier van Abra de Infier
nillo spreekt.
Enkele kilometers voorbij het hoogste punt 
van de weg laat zich een enkele forse 
zuilcactus zien, verderop worden de aan
tallen groter, totdat ze zo talrijk zijn dat 
wel van een cactuswoud gesproken mag 
worden. Hoewel de “snelheid” van de bus 
hier af en toe tot bijna stilstaan afneemt, 
zijn de planten onvoldoende waar te nemen 
om zelfs maar de naam te durven gokken. 
In Amaichá is de temperatuur aanzienlijk 
hoger dan in Taft del Valle, vooral 
‘s-nachts. Dan is voor mijn gevoel (een 
thermometer heb ik niet bij de hand) het 
verschil een tiental graden.
Mijn speurtocht naar Lobivia formosa var. 
amaichensis Rausch nom. prov. levert een 
teleurstelling op in die zin, dat ik de plant 
niet vind. Bij het te voet doorzoeken van 
de (naaste) omgeving kom ik wel allerlei 
ander schoons tegen. Het begint al op het 
eerste heuveltje, net buiten de bebouwing. 
Een prachtige plant van pakweg 80 cm 
hoogte en een lichaamsdoorsnee van tegen 
de 10cm, dicht dooreengeweven gebogen 
doorns van ca. 8cm en een of twee mid
dendoorns van bijna de dubbele lengte. 
Daarop ongeveer 15 bloemknoppen die 
inmiddels zo’n 10cm lang zijn en sterk 
doen denken aan die van Lobivia’s. Als 
twee dagen later de bloemen open zijn 
blijkt het om Echinopsis te gaan. Dat het 
Echinopsis leucantha (Gill.)Walp. is wordt
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pas lang na thuiskomst ontdekt. Dezelfde 
heuvel, met een enorme vlakke top blijkt 
nog meer exemplaren te herbergen, maar 
geen ervan haalt de grootte van het eerst- 
gevonden exemplaar. Wel zorgt een jonge 
plant van nog geen 10 cm hoog ervoor dat 
ik denk hier Lobivia ferox Br. & R. te 
hebben gevonden en het duurt even, voor
dat ik begin te beseffen dat het versprei
dingsgebied van deze planten dan plotse
ling wel enkele honderden kilometers 
zuidelijker moet liggen dan tot nu toe werd 
verondersteld.
Binnen enkele meters vind ik ook twee 
soorten uit het geslacht Gymnocalycium. 
Ze verschillen in meer dan één opzicht! 
Gymnocalycium spegazzinii (Br. & R.) 
zoekt uit alle macht de noordkant van de 
doornige struikjes waaronder ze groeit 
(echt alle exemplaren die ik daar vond) en 
is desondanks zo rood als een biet. Wel 
komt zo hier en daar voorzichtig een 
bloemknop tevoorschijn uit planten die 
nauwelijks boven de grond uitsteken en 
waarvan de groeipunten bedekt zijn met 
een laagje fijn, opgestoven zand. Zaadbes
sen zijn niet te vinden.
Hoe anders is dat bij Gymnocalycium 
saglionis Br. & R. Bollen tot wel 40 cm 
doorsnee, groen (een zeldzame kleur hier!)

van top tot teen, geen bloemknop of bloem 
te vinden. Zaadbessen genoeg, op één plant 
vond ik er ruim 30. Oogsten was een ander 
verhaal. De bessen zaten zo tussen de 
bedoorning geklemd dat oogsten met de 
hand onmogelijk bleek. Pogingen er toe 
hadden tot gevolg dat in een mum van tijd 
hele horden mieren verschenen, waar
schijnlijk aangelokt door de zoetige lucht 
van de (bijna) rijpe bessen. Toen ik drie 
dagen later op het idee kwam het te gaan 
proberen met een schaartje uit een 
verbanddoos, was er geen zaadbes meer te 
vinden, zelfs geen restje.
Wat op deze heuvel ook nog voorkomt, 
zelfs in grotere aantallen dan welke andere 
hier gevonden soorten ook, is een moeilijk 
te determineren plant. Moeilijk in twee 
opzichten. Ten eerste zijn de planten niet 
meer dan een centimeter of 10 hoog, 
waardoor ze zich makkelijk onder de 
doornige struikjes kunnen nestelen en dat 
dan ook zonder uitzondering doen. Na veel 
zoeken vind ik een exemplaar met iets erop 
wat een paar dagen geleden een bloem 
geweest moet zijn. Alleen als de on
vriendelijk uitziende struik boven de plant 
zou worden gesloopt kan ik bij de bloem
resten. Zonder gereedschap waag ik me 
daar niet aan.

Gymnocalycium spegazinii 
bij Amaicha

165



Gelukkig is dit een uitzondering

Ook de camera is niet op zo’n afstand te 
brengen dat er een fatsoenlijke opname valt 
te maken. Er valt dus alleen maar te note
ren wat het oog van redelijk veraf kan 
waarnemen. Van de “bloem” is dat slechts 
dat ze waarschijnlijk geel is, terwijl het 
vruchtbeginsel sterk op dat van Lobivia 
lijkt, zij het dat er wel wat doorns door de 
wol steken. Acanthocalycium dus? 
Het “raadsel” is tot nu toe niet opgelost. 
Wellicht gebeurt dat op een volgende reis, 
want dat die er komt staat, hier aan het 
eind van deze reis, voor mij al wel vast. 
Het roken heb ik jaren geleden opgegeven, 
dit soort expedities wordt een nieuwe 
verslaving! U bent gewaarschuwd, als U 
een keer gaat zou U hetzelfde kunnen 
overkomen.

Wanneer U desondanks wilt gaan, maak 
dan niet de grootste fout die ik maakte, 
maar investeer van tevoren wat tijd om 
Spaans in elk geval gedeeltelijk onder de 
knie te krijgen. Ik heb me inmiddels op de 
studie van die taal geworpen om bij een 
volgende gelegenheid meer uit de reis te 
kunnen halen.
Mocht er behoefte bestaan, nog meer van 
mijn ervaringen te willen weten om zelf 
iets dergelijks te ondernemen, aarzel dan 
niet kontakt te zoeken. Ik zal met plezier 
proberen Uw eventuele problemen zo klein 
mogelijk te maken.

Karveel 12-26, 8231 AS Lelystad
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DYCKIA BREVIFOLIA
Peter Knippels

Het geslacht Dyckia behoort tot de 

familie der Bromeliaceae en komt 

oorspronkelijk voor in Brazilië.

In het algemeen groeien Bromelia-achtigen 
als epifyten in de regenwouden. De alge
mene groeiwijze van deze planten is een 
rozet, waarbij de bladeren zeer dicht op 
elkaar groeien. Op deze manier vormen de 
bladeren een beker die regenwater kan 
opvangen. De bladeren groeien uit een 
(zeer) kortblijvende stengel of uit de 
wortelhals. De planten vormen een bloem
stengel in het hart van de plant. De bloei
wijze is een aar. Na de bloei sterft de plant 
af en groeien de zijscheuten verder uit. 
Dyckia is samen met Hechtia een van de 
weinige vertegenwoordigers uit de familie 
der Bromeliaceae die aangeduid kan wor
den als succulent.
Het geslacht Dyckia is vernoemd naar de 
duitse prins Salm-Reifferscheid-Dyck 
(1773-1862), die zich in zijn leven bezig 
heeft gehouden met het verzamelen, be
schrijven en kweken van succulenten. 
Van zijn hand zijn ook enkele boeken 
verschenen.
Dyckia brevifolia (deze soortaanduiding 
betekent met korte bladeren) is één van de 
in cultuur bekendere soorten van dit ge

Dyckia fosteriana
Foto van A.F.H. Buining geno
men in Le Cédres, april 1959
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Bloeiwijze van Dyckia fosteriana
Foto van A.F.H.Buining, Le Cédres, april 1959

slacht. D. brevifolia vormt compacte 
rozetten, waarbij de licht-groene bladeren 
ca. 12 cm lang zijn en aan de bladvoet een 
breedte hebben van 2,5-3 cm. De blade
ren bezitten aan de randen tanden die 
haakvormig zijn. Aan de onderzijde zijn de 
bladeren wit gestreept. Reeds na enkele 
jaren groeien de onderste okselknoppen uit, 
waardoor in de pot een compacte “bos” 
planten ontstaat. D. brevifolia bloeit met 
een ijle aar met gele bloempjes.
In tegenstelling tot andere Bromeliaceae 
dient Dyckia brevifolia droog gekweekt te 
worden, eigenlijk als een succulent. De 
plant stelt geen bijzondere eisen aan tem
peratuur of licht. In de winter mag de 
temperatuur zakken tot 100 C, maar 
overwinteren bij 15 - 18°C is ook moge
lijk. In beide situaties moet de plant geheel 
droog gehouden worden. De plant groeit 
langzaam. Je kunt de neiging hebben om

de plant sneller te laten groeien door 
meer water te gaan geven. Dit leidt tot 
een niet-compact groeiende plant. Om 
een mooie compacte plant te krijgen 
moet je Dyckia brevifolia zo droog 
mogelijk kweken. Een goed water 
doorlatende, humusarme grond is ge
wenst. D. brevifolia kan vermeerderd 
worden vanuit zaad en vanuit de zij
scheuten.
Sommige Bromelia-soorten kunnen in 
bloei getrokken worden door ze een 
week in een afgesloten (doorzichtige) 
plastic zak te zetten en in deze zak een 
schil van een rijpe banaan te leggen. 
Door het ethyleen dat de bananeschil 
produceert, gaat de plant van bladvor
ming over tot bloemknopvorming. Dit 
trucje lukt niet bij (te) jonge planten. 
Dit artikel is er één uit een reeks die de 
komende tijd in Succulenta zal verschij
nen. De artikelen zijn op eenzelfde wijze 
opgebouwd. Wat ik als persoonlijke noot 
toevoeg aan ieder artikel is een persoon
lijke en derhalve subjectieve kweek
moeilijkheidsgraadmeter, met hierop 
waarderingen variërend van 1 (zeer 
eenvoudig) tot en met 5 (zeer moeilijk), 
met de bijbehorende motivatie. De 
planten die een 1 of een 2 scoren acht ik 
geschikt voor beginnende liefhebbers. 
Dyckia brevifolia scoort op mijn moei
lijkheidsgraadmeter een 1. Eigenlijk kan 
je niets fout doen. De plant stelt geen 
hoge eisen aan de temperatuur in zomer 
en winter. Een keer te veel water of een 
langere periode geen of (te) weinig 
water, zal de plant in zijn verdere groei 
niet schaden. Daarnaast is de plant 
ongevoelig voor ziekten en ongedierte.

Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda

Literatuur
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Echinocactus Ottonis L 80

Deze van ouds bekende Egelcactus mag in geen enkele verzameling ontbreken. 
Vooral voor den liefhebber die met beperkte ruimte te kampen heeft en ‘s-winters 
zijn planten in de gewone huiskamer moet bewaren, is het een plant bij 
uitnemendheid.

Bolvormig en niet zeer groot wordende [planten van 12 cM. hoog en 10 cM. breed 
zijn al “oudvaders”], neemt hij weinig plaats in en kan jaren in de vensterbanken 
blijven staan. Bovendien is een zeer harde soort, die niet meer zorg vereischt dan 
andere kamerplanten. Tenslotte is Echinocactus Ottonis een zeer dankbare bloeier, 
die geregeld elk jaar, vaak reeds als kleine plant, zijn fraaie bloemen vertoont.

Zoodra in ‘t vroege voorjaar de zon in de kamer komt, zetten wij onze plant in de 
vensterbank, waar de kleine heldere stekeltjes aan den top spoedig hernieuwden groei 
aankondigen. Langzamerhand wordt wat meer water gegeven en zijn wij in ‘t bezit 
van een broeibakje of kasje, dan zetten wij onze plant, zoodra geen nachtvorsten 
meer te vreezen zijn, hierin, zoo dicht mogelijk bij het glas. In Mei beginnen zich 
aan de nieuwe stekelbundels reeds de oranjebruine knoppen te vertoonen, welke 
allengs grooter en grooter worden en wel iets gelijken op een in de bruine verf 
gedompeld kwastje. In Juni of Juli openen zich bij volle zon de 5 bij 5 cM. groote, 
van binnen glanzend gele bloemen met fijne, roode meeldraden.

Aan flinke exemplaren ontstaan geregeld kleine bolletjes, welke, afzonderlijk 
opgepot, na enkele jaren bloeibare plantjes leveren, waarmee men den een of anderen 
vriend blij kan maken en zoo de liefhebberij helpen verbreiden.

Echinocactus Ottonis L 80 ook Cereus Linkii Lem of Echinocactus Linkii Pfeiff 
geheeten, stamt uit Zuid-Brazilië [Rio Grande do Sul]. In kuituur bevinden zich de 
volgende verscheidenheden, welke alle spoedig bloeien: Echinoctus Ottonis var. 
brasiliënsis Haage Jun.; var. tenuispinus K. Schum; en var. tortuosus K.Schum 
Als een variëteit van E. Ottonis is te beschouwen de door Ferd. Haage uit Paraquay 
ingevoerde Echinocactus Paraquayensis. G. D. D.

Succulenta van 16 juni 1919, pag 4
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Sulcorebutia purpurea
Johan Pot

De communicatie over organismen 

is niet eenduidig. Dit uitgangspunt 

leidt tot de volgende beschouwing 

over Sulcorebutia purpurea.

Toen Dr. Alfred Lau in 1970 vanuit Cruce 
(een T-splitsing van wegen bij Chaguarani) 
naar de Mina Asientos wilde, had hij een 
doel (Lau 1982). In de buurt van deze mijn 
was immers een nieuwe Parodia ontdekt 
door Dr. Puna, een tandarts die niet alleen 
de gebitten van de mijnwerkers contro
leerde, maar ook geïnteresseerd was in 
cactussen. Het toeval wilde, dat de Lau- 
expeditie werd opgehouden door een lekke 
band. Terwijl dit euvel verholpen werd, 
keek Lau rond in de omgeving en ontdekte 
een populatie cactussen op 2900 m hoogte, 
die hij zijn nummer 332 gaf. In 1974 
volgde een beschrijving door John Donald 
van Weingartia purpurea, wellicht in 
navolging van Weingartia torotorensis, die 
door Cardenas in 1971 beschreven was. 
Donald (1973) was nog van mening ge
weest, dat Weingartia torotorensis zonder 
twijfel een echte Weingartia was “in the 
strictest sense”, terwijl Lau 332 (en Lau 
336) tussen Weingartia en Sulcorebutia in 
zou staan. Drie jaar later koos hij toch voor 
het geslacht Weingartia.
Ritter (1980) kwam tot een geheel ander
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KM Lunteren. tel. 08388-3579.
BOEKVERKOOP EN VERENIGINGSARTIKE- 
LEN
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. 03484-71083
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NIEUWE LEDEN

Nederland.

Hemert Mw J. van, Nieuwe ‘s Gravenlandseweg 
57, 1406 NB Bussum.

Ruitenberg B.. Merenstraat 86, 1624 TL Hoorn.
Schuurmans Mw M.G., Rekerlanden 29, 1749 BS 

Warmenhuizen.
Overbeek T., Aletta Jacobshof, 1991 PT Velser- 

broek.
Klugt P. v/d/, Vinkenstraat 5, 2211 LA Noordwij- 

kerhout.
Blok-Floris M.C., Westeinde 3, 2841 BN Moor

drecht.
Meijer A., Krabbendijksestraat 328, 3086 LX 

Rotterdam.
Zondag P.F., Rijckewaerdstraat 63, 3232 AK 

Brielle.
Beugelink A., Molenkade 42, 3251 LM Stellen

dam.
Meijer L.E.R.,Rietspinner 15, 3812 KM Lopiker- 

kapel.
Bruinenberg G.E.. Moorselaar 39, 3862 VA Nij- 

kerk.
Luitwieler C., v.d. Swalmestraat 16, 4381 TD 

Vlissingen.
Muntjewerf A., Vlissingsestraat 116 a, 4388 HG 

Oost-Souburg.
Koster P., Groenendijk 47, 4587 CS Kloosterzande.
Rommens B.J.C., van Houtenstraat 39, 4623 XK 

Bergen op Zoom.
Simons J.A., Lange Voren 18, 4904 PJ Oosterhout.
Waslander Mw. E., W.Dreeslaan 51, 4908 CA 

Oosterhout.
Pieters H., Kwaadeneindstraat 79, 5041 IK Tilburg.
Sleenhof Hr., Generaal de la Reystraat 7, 5144 RT 

Waalwijk.
Reep T.W. v/d, Mgr Bekkerstraat 120, 5482 JN 

Schijndel.
Janssen F., Molenstraat 8, 6101 CW Echt.
Swillens P.J.H., Beneluxlaan 4, 6124 CH Greven- 

bricht.
Boonen C., Havikstraat 20, 6591 TW Gennep.

Visser Mw T., Leigraaf 88, 6651 GG Druten.
Vossenberg P., Fromergstraat 20, 6814 EC Arn

hem.
Voskuil R.W., Wijngaarden 17, 6851 MA Huissen.
Werner K., Vorsterstraat 13, 6991 CH Rheden.
Krabben R., Waalderweg 38a, 7263 RV

Mariënvelde.
Radius W., Noorderstraat 13, 7412 VW Deventer.
Mol G.C., De Blaauwververij 3, 7471 RC Goor.
Nijland S., Kroosstraat 4, 7601 TV Almelo.
Ruyter S. de, Goudenregenstraat 20, 7621 WD 

Bome.
Schoor Th. v/d, Stouwdijk 4, 7685 PW Beerzer- 

veld.
Oosterhuis-Janzen Mw G., Bachlaan 5, 9603 AZ 

Hoogezand.

België.

Drees G., Vogelsanck 10, 2390 Malle.
Ras H.E.J., Wolfvijverweg 6, 3680 Maaseik.
Debaene H., Kan. Andriesstraat 17, 8020 Rudder- 

voorde.
Monballiu R., E. Vereenhooghestraat 8, 8680 

Koekelare.
Baets B., Stropstraat 88, 9000 Gent.
Heyman S., Kloosterstraat 82, 9120 Beveren.
Callen J.M., Vlinderstraat 6, 9790 Wortegem.

Duitsland

Ballasini C., Klingersberg 16, 3506 Heisa.

Oostenrijk

Raz G., Paul Guselstrasse 19, 2103 Langenzerdorf.
Nagi M., Mitterndorf 58, 4801 Traunkirchen.

USA

Brack S., P.O. Box 72, Belen, NM 87002

VERENIGINGSNIEUWS - 1

ADRESWIJZIGING
Het adres van de voorzitter van de afdeling 
UTRECHT is gewijzigd. De Heer H. Kuyvenho- 
ven woont thans aan de Zuiderbreedte 11, 3454
KA De Meern. Tel.: 03406-65261

Geen Aprilgrap, doch slechts het gebruik van 
formulieren voor oneigenlijke doeleinden heeft 
geleid tot onjuiste informatie aan de vereniging 
inzake het bestuur van de afdeling ZUID LIM
BURG. Secretaris van deze afdeling is Mevr. 
A.E.M. van Vlodrop-Karpinski, Koempel 91 te 
6372 NG Landgraaf en voorzitter de heer J. Lin
den, Onderste Wehr 53 te 6433 LC Hoensbroek.
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IOS CONGRES in WAGENINGEN

De meeste Succulentaleden hebben wel eens van 
het IOS ofwel de Organization for Succulent Plant 
Study gehoord. Deze organisatie is destijds mede 
opgericht door dr. Boom van het IVT te Wagenin- 
gen. Het secretariaat is een tijdlang ook in Wage- 
ningen gevestigd geweest. De organisatie wordt 
vooral gedragen door Duitse, Engelse en Ameri
kaanse onderzoekers aan succulenten. Met regel
maat wordt de liefhebberswereld opgeschrikt door 
naamsveranderingen uit IOS kringen (Hunt, Taylor 
etc.).
Het secretariaat is nu gevestigd bij de welbekende 
Stadtische Sukkulentensammlung in Zürich, 
Zwitserland. Minder bekend is nu dat er ook een 
redelijk aantal amateurs bij het IOS zijn aangeslo
ten, die op hun beurt een steentje bijdragen.
Het IOS organiseert om het jaar een congres, 
afwisselend in de oude wereld en nieuwe wereld. 
In de praktijk betekent dit dat eens in de vier jaar 
een congres in Europa gehouden wordt.
Door de toevallige omstandigheid dat in Wagenin- 
gen omstreeks dezelfde tijd ook een heel groot 
congres wordt gehouden over de taxonomie van 
Afrikaanse planten, het AETFAT, konden de 
botanische tuinen in Wageningen de nominatie 
winnen. Helaas overleed de directeur van de 
botanische tuinen in Wageningen, dr. D O. Wijn- 
ands, zeer onverwachts in september 1993. Het

VOORLOPIG PROGRAMMA

Vrijdag 19 augustus

09:30-12:30
Sectie vergadering cactussen:
- Edward F. Anderson (Phoenix):

Ariocarpus revisie.
- J. Hugo Cota (Ames): biosystematiek van 

Ferocactus.
- Martinéz José Guadeloupe (Victoria): Ecologie 

van Ariocarpus agavoides.
- W.A. Fitz Maurice (San Luis Potosi): Mammil

laria series Stylothelae.
- Fred Kattermann (Sussex): The cactussen of 

zuid-Peru.
- Daniela Zappi (Kew): Het genus Pilosocereus in 

Brazilië.

zou voor ondergetekende een te zware taak wor
den de organisatie en alles wat daar mee verband 
had op zich te nemen. Het Utrechtse IOS-lid, 
Henk ‘t Hart, was spontaan bereid de onstane 
leemte op te vullen. En meer dan dat. hij heeft een 
speciaal symposium over Crassulaceae tijdens het 
IOS congres georganiseerd.

Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande informa
tie dat het Wageningse congres een vrijwel 
unieke gelegenheid is om het IOS van dichtbij 
eens mee te maken. Daarbij kunt u kennisma
ken met het meest moderne onderzoek als 
chloroplasten DNA onderzoek, afstammingson
derzoek per computer, moleculair onderzoek.

Succulenta-leden kunnen in beperkte mate voor 
een of enkele dagdelen intekenen. Het aantal nog 
beschikbare plaatsen ligt omstreeks de 10-20. 
Onder voorbehoud zal de toegang tot een dagdeel 
(middag-of ochtendsessie) ongeveer fl. 35,- bedra
gen. De voertaal is Engels, per sessie van 1 of 1/2 
dag wordt een taxonomische groep succulenten 
behandelt. Het congres wordt gehouden in het 
Wageningse Conference Centre, Lawickse Allee 
in Wageningen.
Geïnteresseerden kunnen bellen naar Ben Groen, 
vakgroep Plantentaxonomie, Landbouwuniversiteit 
Wageningen, tel. 08370-83160/ 83306.

13:30-17:30
Sectie vergadering bescherming:
- Hector Hernandez (Missouri): De geografische 

verspreiding van Mexicaanse be
dreigde cactussen.

- Sara Oldfield (Great Gransden): Bescherming- 
maatregelen ten gunste van cactussen 
en succulenten.

- G. Wolksky (St Petersburg): CITES. Appendix
1, cactussen in Russische verzamie- 
lingen

- Craig Hilton-Taylor (Kaapstad): bescherming,s- 
status succulenten in zuidelijk Af rika

20:00 Avondlezingen
Detlev Metzing (Verden), Cactussen in Cota-Cota

12:30-13:30 Lunch
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Zaterdag 20 augustus

09:30-12:30 Symposium “Evolutie en systema
tiek van de Crassulaceae’’ (Sectie 
vergadering Crassulaceae):

- Miguel J. Chazaro (Guadalajara): Over de Cras
sulaceae van westelijk Mexico.

- Urs Eggli (Zurich): Op naar een algemeen 
geaccepteerde classificatie van de 
Crassulaceae.

- Roeland van Ham (Utrecht): Fylogenetische 
verwantschap in the Crassulaceae, 
afgeleid van chloroplasten-DNA.

- Henk ‘t Hart (Utrecht): Intrafamiliaire classific
atie van de Crassulaceae.

- Norbert Jürgens (Koln): Fytogeografie van 
evolutie van Crassula.

12:30-13:30 Lunch

13:30-17:30
-Ted Mes (Utrecht): Moleculaire systematiek en 

evolutie van Sempervivoideae van 
de Kanarische eilanden.

- Reto Nyffeler (Zurich): Hybridisatie in Monan- 
thes.

- Hideaki Ohba (Tokyo): Diversiteit van Aziati
sche Sedoideae.

- Fred Stevens (Groningen): Fytochemie van de 
Euroaziatische Sedoideae en 
Sempervivoideae.

- Joachim Thiede (Kiel): Evolutie en verspreiding 
van Amerikaanse Crassulaceae.

20:00 Avondlezingen

Zondag 21 augustus

10:00-12:30
Sectie vergadering nuttige succulenten:
- Gerd Esser (Giessen): Produktiviteit van cac

tussen bij variabele CO2 concentra
tie.

- Werner Hoffmann (Wiesbaden): Problemen van 
het nut van Neowerdermannia 
vorwerckii als voedingsplant.

12:30-13:30 Lunch

13:30
Sectie vergadering Asclepiadaceae:
- H. van Donkelaar (Werkendam): Succulente 

Asclepiadaceae in de Flora 
Malesiana.

- Siegrid Liede (Ulm): Sarcostemma viminale, 
een fascinerende succulent.

- Ulrich Meve (Munster): Cytologische and 
morphologische differentiatie in 
het Caralluma burchardii complex.

Sectie vergadering Aizoaceae:
- Norbert Zimmermann (Jena): Een revisie of 

Schwantesia.
Sectie vergadering Aloaceae:
- Susan Carter: Aloe problemen in East Africa.

IN MEMORIAM
Freek van der Linde.

Maandag 16 mei jl. bereikte ons het bericht, dat onze cactusvriend Freek in zijn woning te Tiende- 
veen na een lange periode van ziek zijn is overleden. Hij is 79 jaar oud geworden.
Freek was mede oprichter van de afdeling Hoogeveen (nu de afdeling Drenthe), jarenlang hiervan 
de voorzitter en en de laatste jaren nog actief als lid. Altijd bereid om nieuwe leden met hun hobby 
op weg te helpen en steeds bereid een afdelingsavond te verzorgen.
Na eerst zijn boekenverzameling aan de afdeling te hebben geschonken, moest hij de afgelopen 
herfst noodgedwongen afscheid nemen van zijn planten.
Met het heengaan van Freek hebben wij een opgewekte vriend en een actief verenigingslid verloren.

Namens de afdeling Drenthe:
A. Greydanus-Sattler.
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Enquête Succulenta 2000.
Er werden circa 840 formulieren terugontvangen. 
Vele leden verklaarden zich bereid om voor het 
tijdschrift Succulenta de pen ter hand te nemen. 
Hiervan behoren 20 leden tot de geregelde schrij
verskring. De redactie zal al het mogelijke doen, 
de andere leden ook daadwerkelijk aan het schrij
ven te krijgen, zodat de variatie in artikelen in ons 
tijdschrift verder kan toenemen. Formulieren, die 
na 15 juni binnenkomen, kunnen niet meer ver
werkt worden. Wij hopen in het volgende num
mer van het verenigingsnieuws de eerste resultaten 
van de enquête te kunnen melden. De vragen zijn 
vaak met veel toelichting ingevuld en dat vergt 
toch wel wat extra tijd voor het verwerken. De 
enquête is anoniem, dat houdt in, dat geen enkel 
lid persoonlijk antwoord krijgt op zijn opmerkin
gen. Van de meesten weten we ook geen afzender. 
Zodra mogelijk zullen we wel in het vereni
gingsnieuws hieraan uitgebreid aandacht besteden.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVER
GADERING VAN 28 MEI 1994 IN HET RIJKS- 
HERBARIUM TE LEIDEN.
Volgens de getekende presentielijst zijn er 18 
afdelingsvertegenwoordigers en 45 andere leden 
aanwezig. Tezamen met het bestuur derhalve 68 
leden. Niet iedereen heeft getekend.

De vice-voorzitter, de heer B.B. Krijnen opent om 
10 uur de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Op verzoek van de jubileumcommissie 
stelt hij voor een pauze in te lassen. De afdeling 
Gouda doet een voorstel van orde naar aanleiding 
van de gerezen bestuursproblemen. Zij stelt voor, 
een commissie van goede diensten te benoemen en 
het punt bestuursverkiezing te laten rusten tot de 
najaarsvergadering. Over dit voorstel wordt ge
stemd. 5 afdelingen en 6 leden verklaren zich vóór 
dit voorstel en 14 afdelingen en 18 afzonderlijke 
leden verklaren zich hiertegen. Het voorstel is met 
148 stemmen vóór en 493 stemmen tegen, verwor
pen.

De notulen van de vergadering van 16 oktober 
1993 ontlokken de heer Essers de verklaring, dat 
de opmerking over bezoekers van een open dag 
niet zo cru was geweest c.q. was bedoeld. Maar 
men moet nu eenmaal opletten. In de eerste regel 
van de paragraaf begroting moeten de woorden 
“niet het’’ worden geschrapt. Hierna worden de 
notulen, onder dankzegging aan de secretaris, 
goedgekeurd.

VRIJWILLIGER (M/V) GEVRAAGD
Het bestuur wenst de reorganisatie van de 
redactie van ons tijdschrift SUCCULENTA te 
besluiten met de benoeming van een HOOFD
REDACTEUR. Deze functionaris zal worden 
belast met het leiden van het redactieteam, 
contacten met enige tientallen (wellicht 100) 
schrijvers, de drukkerij en het bestuur. Overwo
gen wordt de algemene leden vergadering te 
vragen, deze nieuwe functionaris in het bestuur 
te benoemen.
De te benoemen hoofdredacteur zal over vol
doende tijd (4 tot 8 uur per week) moeten 
kunnen beschikken. Ervaring opgedaan in een 
management-team is gewenst. De nota bestuurs- 
overwegingen, inclusief het takenpakket, kan bij 
de secretaris worden opgevraagd. Gaarne zien 
wij Uw reacties op het secretariaat tegemoet.

De vice-voorzitter deelt mede, dat er op de 
enquête tot nu toe 760 formulieren zijn terugont
vangen. Als uiterste inleverdatum is abusievelijk 1 
mei vermeld. . doch dit moet 1 juni zijn. De 
vragen zijn over het algemeen zeer serieus inge
vuld. Meer dan 10 procent van de leden heeft zich 
bereid verklaard om voor ons tijdschrift te schrij
ven of doet dit reeds. De redactie zal zich inspan
nen om een ieder ook daadwerkelijk aan het 
schrijven te krijgen. Er komen nog steeds formu
lieren terug en over het resultaat valt verder nog 
niets te zeggen.
Van de in het aprilnummer van Succulenta afge
drukte reductiebon voor de aanschaf van Cactus
sen, een geheel geïllustreerde encyclopedie is 
voorzover bekend, 40 maal gebruik gemaakt. Dit 
is niet zo erg veel, maar de uitgever vindt dit een 
redelijk aantal.
De secretaris krijgt het woord over de Spanjereis 
en hij vertelt van de te geringe deelname voor de 
aprilreis. Toch hoopt hij, dat de oktoberreis kan 
doorgaan en verwijst naar de INFO-stand, waar 
het programma en een model voor de reisdocu- 
mentatie ter inzage liggen.
De vicé-voorzitter vervolgt met een overzicht van 
de vacatures binnen de vereniging en reikt aan de 
scheidende bibliothecaris, de heer J.C.A. Magnin, 
het boek Aloë’s van Zuid Afrika uit. (applaus). De 
nieuwe bibliothecaris in de persoon van de heer 
W.P.C. Bervoets, wordt voorgesteld, (applaus). 
Een overzicht van de ontwikkeling binnen de 
redactie wordt gegeven en medegedeeld, dat er
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binnen de redactie nu alleen nog een hoofdredac
teur ontbreekt. Het bestuur heeft inmiddels de 
taken vastgesteld, die zij deze functionaris wil 
delegeren. Het (oude) bestuur is tevens van me
ning, dat een hoofdredacteur deel moet uitmaken 
van het verenigingsbestuur.
De secretaris maakt de uitslag van de “Gouden 
Pen” bekend. Deze is gewonnen door de heer Bert 
Jonkers met het stuk "Marokko, een succulenten- 
land om de hoek”. Een gedeelde 2e en 3e plaats 
werden behaald door Herman Busser met het stuk 
“Een terugblik op de Floriade” en Frank Vanden- 
broeck met het stuk "Op zoek naar Parodia Chrys- 
acanthion”. Ook alle andere genomineerde stukken 
behaalde stemmen, maar vielen (net) buiten de 
prijzen.
De vice-voorzitter maakt melding van de ontwik
keling rond de verzameling van de heer Rubingh, 
nu deze er zelf om gezondheidsredenen niet meer 
voor kan zorgen. De verzameling is naar de 
Hortus van de vrije universiteit gegaan en kan dus 
bewonderd worden in Amsterdam Buitenveldert. 
Mevrouw Smit leest een brief voor van de Heer 
Wagenaar Hummelinck. Deze heeft sinds 1927 in 
Succulenta gepubliceerd en deelt nu mede, dat hij 
zijn laatste artikel geschreven heeft en stelt de 
door hem gebruikte boeken ter beschikking aan 
onze bibliotheek. (Applaus)

De vereniging heeft een zevental brieven van 
afdelingen ontvangen, waarin deze hun ongerust
heid uitspreken over de samenwerking binnen het 
bestuur. Het nieuwe bestuur zal deze zaak behan
delen *). Van onze Belgische zustervereniging 
“Grusonia” is een felicitatiekaart ontvangen.

Het jaarverslag van de secretaris over 1993 is in 
het juninummer gepubliceerd en is nog niet door 
alle leden gelezen. Dit punt wordt op voorstel van 
de afdeling Gouda uitgesteld tot de najaarsverga
dering.

In het jaarverslag van de penningmeester over 
1993 is het bedrag van het Floriadefonds aan de 
verkeerde zijde van de balans vermeld. De tellin
gen kloppen wei. Het clichéfonds krijgt een 
applaus voor het behaalde (éénmalige) resultaat. 
De afdeling Gouda merkt op, dat het tijdschrift 
een belangrijke overschrijding van de begroting 
laat zien. De penningmeester licht toe, dat dit te 
maken heeft met later genomen beslissingen, het 
tijdschrift “full-color” te maken en de verzwaring 
van de papierkwaliteit. Ook stijgen de portokos
ten, zijn er nieuwe enveloppen gedrukt en lopen

de advertentieopbrengsten terug. Door een kosten
daling voortvloeiend uit de nieuwe werkwijze van 
de redactie zullen de kosten in 1994 lager zijn.

De heer Beukelaers deelt, mede namens de heer 
v/d Puyl mee, de boeken van de vereniging te 
hebben nagekeken en bijzonder in orde te hebben 
gevonden. Op het voorstel van de kascommissie 
wordt de penningmeester dan ook decharge ver
leend.

Na de pauze wordt een nieuwe kascommissie 
benoemd. Op voorstel van het bestuur worden de 
heren Leive van Gooi - en Eemland en de heer 
van Santvoort van Kennemerland als zodanig 
benoemd. De laatste is nog onkundig van deze 
benoeming.

Na de maximale termijn te hebben uitgediend 
treedt mevrouw E. van Die van Wijnen af als 
bestuurslid. Als instellingsbeheerster blijft zij de 
vereniging dienen. Mevrouw C. Wolters tekent 
voor haar een van haar lievelingsplanten als 
herinnering.
De heer B B. Krijnen treedt na drie jaar af als 
penningmeester. In deze tijd heeft hij de vereni
ging op uitnemende wijze gediend. Het heeft 
echter nooit in zijn bedoeling gelegen, zich nog
maals verkiesbaar te stellen en dat doet hij dus 
ook niet. Hem wordt een boekenbon aangeboden. 
Vervolgen treden als nieuwe bestuursleden aan de 
heren K.F. Zaunbrecher voor de functie van 
voorzitter en de heer J.A.M. Schellart als penning
meester. Beide heren zijn door het bestuur op de 
kandidatenlijst geplaatst en daar er slechts één 
kandidaat per functie gesteld is, zijn zij reglemen
tair gekozen.

Op verzoek van het bestuur zijn ter gelegenheid 
van het 75 jarig jubileum door afdelingen kandi
daten voorgedragen voor benoeming tot lid van 
verdienste. Teneinde een zinvolle stemming te 
kunnen houden, werden nog niet alle nominaties 
gehonoreerd, doch een gedeelte opgeschort tot de 
najaarsvergadering. De nominaties werden naar 
het oordeel van het bestuur voldoende gemoti
veerd. Een zeer beknopte samenvatting van de 
motivatie werd op het stembiljet vermeld. Una
niem vóór stemden 19 afdelingsvertegenwoordi- 
gers en 13 leden, in totaal 660 stemmen. 3 afde- 
lingsvertegenwoordigers en 9 leden, vertegen
woordigend 117 stemmen stemden ongeldig, 
onvolledig, tegen of niet unaniem. Op grond 
hiervan werden met zeer mime meerderheid van
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stemmen benoemd tot lid van verdienste: 
Mevrouw C. Bouman - van Egmond uit Waver- 
veen;
Mevrouw E. van Die- van Wijnen uit Lunteren;
Mevrouw J. van de Ven uit Oerle;
de Heer A. van Beek uit Hilversum;
de Heer A. van Donkelaar uit Werkendam;
de Heer P. Hermans uit Beesel;
de Heer G.J.M.J. Klink uit Rijnsburg;
de Heer J.C.A. Magnin uit Strijen;
de Heer F.K.A. Noltee uit Zwijndrecht;
de Heer J. Slabbers uit Herten;
de Heer B. van Smirren uit Zaandam;
de Heer P. van Veen uit Zuidhorn en 
de Heer C. Wonnink uit Zutphen.

Tijdens de rondvraag informeert de heer van 
Tilborg, wie de korting voor de verenigingsreizen 
betaalt. De secretaris antwoordt, dat deze prijzen 
door onderhandeling zijn vastgesteld en in prin
cipe de vereniging geen geld mogen kosten. Op 
volgeboekte reizen kan mogelijk zelfs worden 
overgehouden.

De heer Essers meldt, dat op pag. 42 van het 
Verenigingsnieuws een nieuwe voorzitter voor de 
afdeling Zuid Limburg staat vermeld. De afdeling 
zelf weet hier niet vanaf. Nagezocht zal worden, 
waar deze informatie vandaan komt.
De heer van Eijsden, ledenadministrateur, meldt 
klachten bij de bezorging van Succulenta. Ook 
zijn de enveloppen van slechte kwaliteit en moet 
bij herdruk steviger papier gebruikt worden.
De volgende ledenvergadering wordt vastgesteld 
op 15 oktober 1994 te Assendelft en wordt geor
ganiseerd door de afdeling Zaanstreek.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter 
rond twaalf uur de vergadering.

Almere, 11 jun 1994 
J. van Alten, secretaris

*) Het bestuur heeft inmiddels met de heer van 
Tricht een afspraak gemaakt om de gerezen pro
blemen te bespreken en te regelen in de hoop tot 
een bevredigende oplossing te komen..

GOUDEN PEN 1993
Deze is gewonnen door Bert Jonkers met zijn 
stuk: “Marokko, succulentenland om de hoek”. 
Op een gezamenlijke tweede plaats eindigden 
Herman Busser met “Terugblik op de Floriade" 
en Frank Vandenbroeck met “Op zoek naar 
Parodia chrysacanthion”.De 2e prijs werd op het 
jubileumweekend uitgereikt. De Heer Bert Jonkers 
was aldaar niet aanwezig.

SPANJEREIS
De datum is gewijzigd i.v.m. een nachtrit op de 
terugweg. Datum: 15 t/m 23 oktober. Prijs: voor 
leden ƒ 965,=; voor niet leden ƒ 1055,= Het diner 
in Barcelona is facultatief. Voor inlichtingen 
kunt U contact opnenemen met Fleury Reizen, 
telefoon 085 - 830335.

Uitslag jubileum diawedstrijd en -planten- 
keuring
Hierna volgt de uitslag van de jubileum 
diawedstrijd en -plantenkeuring. zoals gehouden 
tijdens het jubileumweekend 28 en 29 mei in de 
Hortus Botanicus te Leiden.

JUBILEUMDIAWEDSTRIJD
In totaal hebben 23 leden van Succulenta deelge
nomen aan de diawedstrijd door in totaal 67 dia’s 
in te sturen. De dia's zijn anoniem beoordeeld 
door een onafhankelijke jury. Op basis van basis 
van enkele objectieve criteria, zoals scherpte, 
achtergrond, kleurzweem en belichting, is een 
selectie gemaakt van de mooiste dia's. Deze 
selectie van 19 mooiste heeft u vanmiddag kunnen 
zien hier in de collegezaal.
Uit de 19 dia's heeft de jury een eerste, tweede en 
derde plaats geselecteerd. Dit is gebeurd doordat 
ieder jurylid zijn nummer 1, 2 en 3 heeft aangewe
zen. De individuele waarderingen zijn bij elkaar 
opgeteld. De beoordeling om te komen tot 1,2 en 
3 gebeurde aan de hand van meer subjectieve 
criteria, zoals compositie, kleurcontrast, onder
werpskeuze en creativiteit en eigen visie op het 
onderwerp.
Eerste prijs: de heer C. Bakelaar te Zwijndrecht; f 
75,- ter beschikking gesteld door Bloemen- en 
plantentuin Van Donkelaar te Werkendam.
Tweede prijs: de heer W. Bosma te Heerhugo- 
waard; f 50,- ter beschikking gesteld door F. 
Noltee te Zwijndrecht.
Derde prijs: de heer H. Birkhoff te Baant; f 25,- 
ter beschikking gesteld door C. Grootscholten te 
Honselersdijk.
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Publieksprijs: de heer W. Bosma te Heerhugo- 
waard; f 100,- ter beschikking gesteld door Natuur 
en Boek te Den Haag.

JUBILEUMPLANTENKEURING
Daar van te voren niet bekend was welke planten 
en in welke hoeveelheid zouden worden inge
bracht, waren er prijzen beschikbaar voor twee 
categorieën: cactussen en overige succulenten.

Cactussen
Eerste prijs: de heer R. Mayer te Oudewater, met 
Pediocactus despainii. P. Knowltonii, P. paradenei 
en P. simpsonii; f 75,- ter beschikking gesteld door 
Cactuskwekerij Lakerveld te Lexmond.
Tweede prijs: de heer C. Grootscholten met Gym- 
nocalycium cardinasianum; f 50,- ter beschikking 
gesteld door F. Noltee te Zwijndrecht.

Derde prijs: de heer P. van der Laken te Alphen 
a/d Rijn met Austrocephalocereus dolichosper- 
maticus; f 25,- ter beschikking gesteld door C. 
Grootscholten te Honselersdijk.

Overige succulenten
Eerste prijs: de heer J. Keyzer te Ter Aar met 
Euphorbia unispina; f 75,- ter beschikking gesteld 
door C. Grootscholten te Honselersdijk.
Tweede prijs: de heer J. Keyzer te Ter Aar met 
Euphorbia columnaris; f 50,- ter beschikking 
gesteld door A. Morcus te Maasdijk.
Derde prijs: de heer J. Keyzer te Ter Aar met 
Euphorbia mozaica; f 25,- ter beschikking gesteld 
door Cactuskwekerij Lakerveld te Lexmond.
Ereprijs gehele keuring: de heer J. Keyzer te Ter 
Aar met Euphorbia unispina.

CONTRIBUTIEBETALING BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN

ALGEMENE REGELS
1 . U dient er voor te zorgen, dat degene die de 
contributie int uiterlijk op 15 december over Uw 
bijdrage (vermeerderd met f 1,= per tijdschrift/ 
abonnement als bijdrage in de bank/portokosten) 
beschikt. Denk aan de decemberdrukte bij Postgiro 
en banken.
1 . Als U de koers zelf wilt berekenen, moet U het 
hoogste bedrag voor de betreffende valuta bereke
nen, dat U dagelijks in de krant kunt vinden onder 
koersberichten. Het laagste bedrag is het bedrag, 
dat de bank U voor de vreemde valuta terugbe
taalt. U kunt natuurlijk het juiste bedrag ook door 
de postgiro of bank laten berekenen. De Postgiro 
berekent steeds een erg gunstige koers.
3 . U dient bij Uw betaling steeds Uw lidmaat- 
schapsnummer, te vinden op de adresband, te 
vermelden.

Voor het ENGELSE tijdschrift en de VETPLAN
TENVERENIGING VAN SUID-AFRIKA heeft 
de heer Vis zich bereid verklaart, de contributie 
centraal te innen. Wie van zijn diensten gebruik 
wil maken, moet zijn bijdrage(n) sturen aan: 
bankrekening 5534 19 447 t.n.v. Dhr. E. Vis, 
Hunnenpad 8, 3881 MB Putten, (tel.: 03418- 
53100)

Voor het AMERIKAANSE tijdschrift wil de heer 
de Looze graag de administratieve rompslomp op 
zich nemen. Wilt U wel zo vriendelijk zijn om Uw 
contributie te betalen, zodra U daartoe bent uitge
nodigd door middel van het bijgelegde envelopje? 
Zijn gegevens: Postbank 919900 van Dhr. H. de 
Looze. Kavelweg 20, 8181 SX Heerde (tel.:05782- 
2793).

Voor het DUITSE tijdschrift (KuaS en eventueel 
andere tijdschriften wil ondergetekende ook 
volgend jaar weer zijn medewerking verlenen. 
Indien U er voor zorgt, dat ik Uw bijdrage uiter
lijk op 1 november heb ontvangen, kunt U, (be
houdens kontributieverhoging) volstaan met het 
storten van DM 61,=. Wie na 1 november betaalt, 
moet DM 66,= betalen en spaart dan toch nog ca. 
F. 15,= uit. De gegevens zijn: Postbank 1401427 
van Dhr. J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 
RR Oud Gastel, (tel.:01651-1943)

Ten overvloede zij nog vermeld, dat U ook koste
loos (op de portokosten na), een in vreemde 
geldsoort uitgeschreven Eurocheque aan de betref
fende penningmeester kunt sturen.

Sjef Theunissen.
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Afd. Achterhoek.
8 sep. Gastspreker en vakantie dia’s.
13 okt. Gastspreker
plaats: E.N.O. gebouw, Woerdseweg Groenlo 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Brabant-België.
26 aug. Ruilbeurs voor leden.
30 sep. Lezing door Freddy Delabarre over 

de geschiedenis van de cactus van 
1492 tot 1930.

28 okt. Lezing door Freddy Lampoo over 
Nieuw Mexico en Texas.

plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw
de Bavaylei 116 1800 Vilvoorde
aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl e.o.
1 sept Dialezing door J. Haak
17 sept Cactusbeurs van het Noorden
6 okt. Dialezing door Henk de Looze 
plaats: Groene Weide Snelgersmastraat 15 Appin- 
gedam, aanvang: 19.30 uur.

Afd. Dordrecht e.o.
11 aug. Buitenvergadring.
22 sept. Thema avond.
13 okt. Lezing.
plaats: De Christelijke MTS, Prof.Waterinklaan 45 
Dordrecht, aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe.
7 sept. Op kasbezoek bij Aaltje Greydanus.
17 sept. Ruilbeurs Intratuin tuincentrum a d. 

rondweg te Groningen.
5 okt. Lezing door Anjo Keizer over de 

flora van de zuidelijke staten van 
Amerika.

plaats: Hotel Koopman, de Palz 7 Beilen.

Afd. Flevozoom.
19 sep. Eigen avondte verzorgen door lief

hebbers vanb vetplanten, (Aloë’s, 
Gasteria, Hayworthia etc)

24 okt Spreker over Thelocactussen.
plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg
51 Harderwijk, aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan.
13 sep. In de kas van het landgoed “Vijvers- 

burg "
11 okt. Lezing door de Heer L. Bercht over 

Gymnocalycium.
plaats: Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59 
Leeuwarden; aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gooi-en Eemland.
8 sep. Lezing door L. Bercht over Copia

poa ’s.
13 okt. Lezing Henk Birkhoff over Alpen- 

bloemen.
plaats: Kleine zaal van Goede Herderkerk. Simon 
Stevinweg 146, ingang Lieve de Keylaan Hilver
sum; aanvang: 20.00 uur.

Afd. ‘s Gravenhage e.o.
19 sept. Eduard van Hoofstadt gaat verder 

met de lezing over zijn reis door 
Mexico.

17 okt. Ludwig Bercht uit Harmelen vertelt 
over planten uit Brazilië.

plaats: Pius-X Kerk, Hengelolaan/hoek Zonneoord 
Den Haag; aanvang: 20.00 uur

Afd. Groningen.
15 sep. Lezing door Wim Alsemgeest over 

de mooiste cactussen op aarde, bij 
ons in de kas.

17 sep. Cactus- en vetplantenbeurs bij 
Intratuis te Groningen.

20 okt. Lezing doot Wolter ten Hoeve over 
zijn mexicaanse reis.

plaats: Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD, Elzenlaan 72 Groningen; aanvang: 
19.30 uur

Afd.Den Helder e.o.
17 sept. Lezing door T, Neutelings over 

Gymno's.
8 okt. Lezing door Henk Krijnen over 

Copiapoa’s en andere Chileense 
bolcactussen.

plaats: Centrum voor Natuuronderwijs “De 
Groene Poolster”, Pasteurstraat 6 Den Helder 
aanvang: 13.45 uur
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Afd. Nijmegen
2 aug kasbezoek bij Jan Reynen
3 sep. cactusmarkt
6 sep. ???
4 okt. Robert Mayer over 7 weken op een 

Mesa
plaats: Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg
19 Nijmegen; aanvang: 20.00 uur

Afd. Noord-en Midden Limburg
26 aug. dialezing door hr. Nabbers over 

Mesems.
23 sept. Dialezing hr. van de Wouw over 

Asclepiadaceae.
plaats: zaal van de kanovereniging “de Viking’’ 
Vikingweg 1 Venlo; aanvang: 20.00 uur

Afd. Rotterdam e.o.
26 sept. Dhr. W. Bosma “Cactussen en 

Vetplanten, een retourtje A tot Z”.
31 okt. Dhr. M. Genotte “Alpenbloemen”.
plaats: bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80 
Rösener Manzstraat 80 Rotterdam; aanvang: 20.00 
uur

Afd. Tilburg
12 sep. Feestelijke avond of:?
10 okt. Lezing door H. Krijnen over Copia

poa’s en andere Chileense bolcactus- 
sen.

plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstr 256 Tilburg; 
aanvang: 20.00 uur

Afd. Utrecht e.o.
8 sept. Praatavond, Gerrit Melissen neemt 

Astrophytums mee
13 okt. Jubileumavond 45 jaar afdeling 

Utrecht
plaats: Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a 
Utrecht; aanvang: 20.00 uur

Afd. Voorne-Putten en Rozenburg
12 sep. Kasbezoek Leen Stolk Binnenweg 12 

Melissant, napraten vorig bezoek.
10 okt. Lezing Wim Alsemgeest over “25 jaar 

tussen cactussen en andere vetplan
ten”

plaats: Het Trefpunt. Burg. v.d. Blinklaan 5 Vier- 
polders Gem Brielle); aanvang: 19.30 uur

Afd. West-Brabant
17 sept. Kasbezoek bij de heer Pijpers.
15 okt. Diavoordracht door de heer Goorden. 
plaats: cafe rest. “Marktzicht”, Markt 50 Etten- 
Leur, aanvang: 14.00 uur

Afd. Ysselstreek
28 aug. Succulentenbeurs
30 sep. Lezing Wim Alsemgeest over

Mexico
28 okt. spreekt hr Ter Brugge over zijn 

jongste Zuid Afrika reis.
plaats: Autodistribution van Rijn, Manegestr 3 
Deventer, aanvang: 20.00 uur

Afd. Zeeland
26 aug. Bijeenkomst
30 sept. Bijeenkomst
28 okt. Bijeenkomst
plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat Middel
burg; aanvang: 19.30 uur

Afd. Zuid Limburg
6 sep. Vakantiemaand met dia’s en foto’s 

van vakantie en eigen verzameling 
etc.

4 okt. Lezing door Mw C. Wolters over de 
A B C. Eilanden.

plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12 Schim- 
mert; aanvang: 19.30 uur

Afd. Zwolle
27 sep. Bijpraten,onderlinge ruil- en ver-

koopmarkt, na de pauze dia’s.
18 okt. Vaassense avond.
plaats: Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum 
voor Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2 
Zwolle; aanvang: 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

Aylostera
5 aug. Barbeque.
6-7 aug. Opendeurdagen
9 sept Dialezing door Vergauwen  "Hoogte-

planten uit Zuid-Amerika”
14 okt. Dialezing door Andre Liekens “Dag-

bloeiende Echinopsissen”
plaats: Zaal ‘t Duifken, Zijpstraat 15 9308 Hof-
stade; aanvang: 20.00 uur
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Cactusvrienden Limburg
15 aug. Gymnocaliciums door L. Bercht
19 sep. Brazilië deel 2 door L. Van 

Crieckinge
17 okt. uitslag dia- en zaaiwedstrijd, huldi

ging trouwe leden en ruilbeurs
plaats: Cultureel Centrum, Dekenstraat 40 Heus
den Zolder; aanvang: 20.00 uur

Grusonia
12 aug. Hooggebergteplanten uit Zuid- 

Amerika door Fermin Vergauwen en 
Frans Vermeir(Don Bosco)

9 sep. Madagascar deel 2 door Frank 
Hoste(Vijverhof)

14 okt. Najaarsruilbeurs en quiz(Don Bosco) 
plaats: Zaal Vijverhof te Tielt of Don Bosco te 
Torhout; aanvang: 20.00 uur

EVENEMENTENKALENDER

1994

19-21 augustus
IOS CONGRES IN WAGENINGEN (zie ook pag. 
56 en 57 van dit nummer).

21 augustus
Regionale ruilbeurs van de afdeling West Brabant. 
Plaats: Café Marktzicht, Markt 50 te Etten Leur. 
Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks 15.00 uur. 
Het café Marktzicht is per trein te bereiken en 
bevindt zich circa 10 minuten vanaf het Station 
Etten Leur. Per auto vanaf Roosendaal of Breda 
komt U via de afslag “Centrum" op de markt.
Voor het (gratis) reserveren van tafels kunt U 
kontakt opnemen met L. van Vlimmeren, tel.: 
01652-15309.

28 augustus
Cactus en Vetplantenbeurs van het Oosten in de 
Hanzehof, Coehoomsingel 1 te Zutphen. Ope
ningstijd van 11.00 tot 16.00 uur en de toegangs
prijs bedraagt f 1,—
Voor standhouders is de zaal open om 9.30 uur. 
Tafelhuur bedraagt f 4,50 p/m (maximaal 4 m, 
meerdere op aanvraag). Plaats reserveren uitslui
tend door vooruitbetaling van f 5,-- op rekg 
38.67.96.319 t.n.v. F.J.G. Hilge te Zutphen (tel. 
05750-29610) onder vermelding van aantal meters 
inzake beurs 94 met uiteraard Uw naam en adres.

3 september
17e Internationale Cactusmarkt te Nijmegen in der 
zalen van het Kolpinghuis te Nijmegen (ca 5 
minuten lopen van het centraal station). De zaal is 
voor deelnemers geopend vanaf 9.00 uur en voor 
bezoekers van 10.00 uur tot 16.00 uur. Entree F1 
1 ,=.
Tafelhuur Fl 5,= per m tot max. 4 m. Iedere extra 
m F1 10,= (LET OP: GEEN NATUURIMPOR-

TEN!) Reservering BINNENLAND door storting 
van de tafelhuur op Postbanknr. 1914156 t.n.v. 
Succulenta-Nijmegen te Herpen. BUITENLAND 
telefonisch op een van de volgende telefoonnum
mers 08874-2704 of 08894-14269. Verdere inlich
tingen eveneens via deze telefoonnummers.

10/11 september
E.L.K. te Blankenberge in België. Het programma 
ontvangt U in Blankenberge. Informatie en aan
melding bij de heer J. Linden, Onderste Wehr 53, 
6344 LC Hoensbroek, tel: 045-220966. 
Inlichtingen voor de plantenbeurs tijdens dit 
weekend bij de heer G. Cools, Adrinkhovenlaan 
107, 2150 Borsbeek te België.

17 september
Cactussen- en vetplantenbeurs van het Noorden in 
“Intratuin”, Cuypersweg 5 te Groningen. Als 
voordeel van “Intratuin” zien wij de ligging aan 
de Noordelijke Rondweg, parkeergelegenheid, de 
mogelijkheid, de planten direct bij de ingang uit te 
laden en de gratis toegang. Wij kunnen 125 metr 
tafel verhuren a f 5,= p/m, waarbij leden van de 
organiserende afdelingen bij voorrang plaatsruimte 
kunnen reserveren. Openingstijd van 10-16 uur, 
inbreng planten vanaf 8.30 uur. Reservering bij P. 
van Veen, de Gast 33 a, 9801 AB Zuidhorn. Uw 
reservering wordt definitief na ontvangst van het 
huurbedrag op postbanknr 867246 of banknr 
37.58.55.718 t.n.v. P. van Veen

15/23 oktober
Jubileum-verenigingsreis Spanje (onder voorbe
houd) Gewijzigd Programma, zie pag. 60

15 oktober
Najaarsvergadering SUCCULENTA in Assendelft
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VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr 5/1994 moeten voor 28 augustus 
worden opgestuurd aan Mevr. J.M.Smit Rees- 
ink, tel. 08389-17551 (adresgegevens op pag. 
54)

Te koop: Elseviers Cactussenboek S.K.Braven- 
boer, f 35,-. 126 Cactussen en Vetplanten in kleur 
W. Oudshoom, f 20,-. Disco cactus A.F.H.Buining, 
f 30,-. Cacti and Succulents Rudolf Subik, f 25,-. 
Cactussen in kleur vertaald door Frans Noltee en 
Arie de Graaf, f 30,-. Prijzen plus porto. L.Bos- 
man, Ackersdijkstraat 37-C, 3037 VB Rotterdam. 
Tel.010-4671283.

Te koop aangeboden: een muurkas 2,40 x 2,40 m 
met een rond dak. Mevr.E.van Die. Tel. 08388- 
3579.

Aangeboden: informatie over tijdschrift cactussen, 
vetplanten en caudex, Engelstalig, The Amateurs' 
Digest. Graag postzegel bijvoegen. M.Heijlens, 
Van Lierdestraat 41, 9470 Denderleeuw, Belgie.

Wil zaailingen ruilen of verkopen. Vraag naar 
lijst, of stuur uw lijst. Wie kan mij helpen aan 
kleinblijvende Aloe's. Kan ruilen of kopen. Heb 
vele Haworthia’s. Couvreur Mario, Dudenhofen- 
laan 1-A, 8620 Nieuwpoort, Belgie

TE KOOP

BINNEN DE BEBOUWDE KOM VAN SAPPE- 
MEER:

6800 M2 TERREIN MET DAAROP 100 M2 
MODERNE CACTUSKAS

TEL. NA 18.00 UUR 
05980 - 93253

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

DOUG EN VICKY ROWLAND 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON

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

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 2000 
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.
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PLANTENVERENIGING

ASTROLAYA
Dag van de plantenliefhebber

Zaterdag 20 augustus van 10 tot 18
Sationsstraat 82, 9880 Aalter

uur

PROGRAMMA

Plantenbeurs: doorlopende plantenbeurs van 10 u. tot 18 u. 
Voordrachten:

Om weten:
-deuren open om 10 u. stipt
-voordrachten, parking gratis aange-

11 u. Bonsai door Daniël Caerels. boden.
13 u. Euphorbia's deel 2 door Jaap Keyzer. Huur tafels: de prijs bedraagt Bfr
14 u. Orchideeën door André Leman. 125 per meter.
15 u. Kuipplanten door Johan Verstreynge. Inschrijvingen: Uiterste datum 5
16 u. Cactussen door Andries Bongaards. augustus naar Buysse Ignace,

Info: Gernaey D., Ganzeplas 29, 9880 Aalter tel: 09/ 
3743139
Buysse I., Brugstraat 164, 9880 Aalter, tel. 09/3746763

Brugstraat 164, 9880 Aalter.

hochstAtter kakteen
Postbus 510 210 D68242 Manheim 

Tel.: (0621)- 794675 Fax: (0621) - 790032

British 
Cactus & 
Succulent 

Society

Pedio’s, Sclero’s,
echinomastus, echinocereus, escobaria, neobessya, 
Austrocactus, mammillaria. Yucca, Agave, Le- 
wisia, Ariocarpus, Astrophytum,Turbinicarpus, 
Wiedblumen aus USA, Canada u.Mexico met 
standplaatsopgaven.

Boeken
An den Standorten von Pedio-und Sclerokakteen, 
duits DM 59,-
To the habitats of Pedio/Sclerocactus. engels DM 
69,-
The genus Sclerocactus Cactaceae-Revised, 
engels DM 79,- plus DM 6,50 verzendkosten. 
S.v.p. s.a.e. voor de lijst bijvoegen.

CACTUSSEN 
TE KOOP GEVRAAGD

Collecties, zaaisels en Copiapoa’s 
J.F.A. Wortelboer, Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal per 
kwartaal enbevat zowel artikelen van wetenschap- 
pelijke.aard als verenigingsnieuws en artikelen 
van lezers.
Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya voor de 
serieuze verzamelaar en liefhebber van succulenta
planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
In de E.E.G.............................................
Buiten de E.E.G.....
Excl. Bradleya resp.

£ 22.00
£ 24.00

£ 12 en £ 13
Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers verkrijgbaar.

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

Mr P. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor, 
Fleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.

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
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inzicht. Hij stelde het geslacht Cinnabari
nea op en bracht daar naast o.a. Lobivia 
acanthoplegma (Backbg.) Backbg. en 
Lobivia cinnabarinea (Hook.) Br. & R. 
deze beide weingartia’s onder. Cinnabari
nea en Weingartia zouden geen directe 
verwantschap met elkaar hebben. Over
eenkomsten zouden slechts op te vatten 
zijn als convergentie.
Hiermee was de kous niet af. Er werd nog 
heel wat gediscussieerd. Sommige specia
listen voelden er voor de soorten bij 
Sulcorebutia onder te brengen, anderen 
wezen dat af. In 1981 werd het verlossende 
woord gesproken door Brederoo en Do
nald: “Ein Problem ist gelost!” Brederoo 
had ontdekt, dat zich achter de schubjes 
van het perikarpel van sulcorebutia’s 
haartjes, soms borsteltjes bevinden. Dit 
verschijnsel zou niet optreden bij weingar
tia’s. Dit leidde tot nieuwe combinaties: 
Sulcorebutia purpurea en Sulcorebutia 
torotorensis. Hoewel het geslacht Cinnaba- 
rinea in dit verband genoemd werd, gaf 
men niet aan waarom de mening van Ritter 
afgewezen werd.
Inmiddels werd de “Cites Cactaceae 
Checklist” samengesteld. Alle sulcorebuti
a’s werden bij Rebutia ondergebracht. 
Aanvankelijk werden Sulcorebutia purpu
rea en Sulcorebutia torotorensis synoniem 
verklaard met Rebutia vizcarrae (Card.) 
Donald. In 1992 werden ze gerekend tot 
Rebutia mentosa.
Ik ken de beweegredenen voor deze ingre
pen niet, maar de onderbouwing zal onge
twijfeld grondig geweest zijn. Laten we 
proberen een en ander te begrijpen.
Walter Rausch beschreef in 1985 Sulcore
butia unguispina. In het commentaar 
hierbij vermeldde hij, dat hij in 1965 met 
zijn vriend Markus ten zuiden van Vila 
Vila (= Vila Vizcarra) door de bergen 
getrokken was. Daar hadden ze Lobivia’s 
gevonden. Rausch had ze niet meegeno

men, want hij had er al genoeg. Maar 
Markus nam voor zichzelf twee planten 
mee, die later “roodbloeiende Weingar
tia’s” bleken te zijn. Deze planten lieten 
kort na de bloei het leven. Later verza
melde Rausch soortgelijke planten aan de 
weg van Chaguarani naar Mina Asientos, 
WR 670, die hij provisorisch Sulcorebutia 
latiflora noemde. Voor zover ik weet, 
komen deze planten buiten de verzameling 
van Rausch niet in cultuur voor.
Ik heb van Rausch een paar maal begrepen, 
dat WR 464 en WR 464a ten zuiden van 
Vila Vila gevonden zouden zijn. Van deze 
nummers zijn wel planten in cultuur, vaak 
onder de naam Sulcorebutia vizcarrae. Dat 
zouden planten van dezelfde populaties 
moeten zijn als de planten die Markus 
meebracht.
Cardenas (1970) vermeldde bij zijn be
schrijving van Rebutia vizcarrae een 
hoogte van 2000 m dichtbij Mizque. 
Mizque ligt op een hoogte van 2100 m in 
een dal. Waar zouden we Sulcorebutia 
vizcarrae moeten zoeken? Had Cardenas 
zich vergist? Donald (1973) corrigeerde de 
opgegeven hoogte tot 3000 m. Desondanks 
heeft niemand deze populatie teruggevon
den. Of moeten we denken aan de planten 
van Rausch, WR 464? Toen Cardenas deze 
planten zag, verklaarde hij onmiddellijk, 
dat het ging om Rebutia vizcarrae. Was er 
een reden om aan te nemen, dat hier een 
vergissing begaan werd? De planten kwa
men immers uit de omgeving van Vila 
Vizcarra, slechts 35 km van Mizque? 
Rebutia vizcarrae was echter niet genoemd 
naar een plaats, maar naar een geschiede
nisleraar uit Mizque. Verder lijkt het zeer 
onwaarschijnlijk, dat wetenschappers 
zonder een speciaal doel een uitputtende 
tocht te voet gaan maken van Vila Vila 
naar de oever van de Rio Caine.
Neemt natuurlijk niet weg, dat Rebutia 
vizcarrae en Sulcorebutia purpurea iden



Sulcorebutia HS 25

tiek kunnen zijn. Dat zou dan moeten 
blijken uit de beschrijvingen. Donald 
beschreef Sulcorebutia vizcarrae var. lauii, 
die, groeiend ten noorden van Mizque op 
3700 m, aansluit bij het steinbachii/ti- 
raquensis areaal. Als deze opvatting juist 
was, moet R. vizcarrae ook bij steinbachii 
gehoord hebben, terwijl in de Checklist 
deze soorten gescheiden opgevoerd wor
den. In mijn verzameling voldoen planten 
onder HS 44 en Lau 337 uit de buurt van 
Chaguarani het best aan de beschrijving. Ik 
heb bij deze planten echter niet de neiging 
ze voor een lobivia of een parodia te 
houden. (Brinkmann 1976).
Wat te denken van de geslachtsnaam 
Rebutia in plaats van Sulcorebutia? In het 
verspreidingsgebied van Sulcorebutia 
worden ook aylostera’s en digitorebutia’s 
gevonden. Aannemelijk zou moeten zijn, 
dat een van de geslachten uit een van de 
andere is voortgekomen.
Ik acht het waarschijnlijk, dat Aylostera 
een aan de lagere regionen aangepaste 
vorm is van Digitorebutia.
Tussen Oruro en Cochabamba loopt een 
bergrug van meer dan 4000 m hoog. 
Sulcorebutia is alleen gevonden aan de 
oostkant van deze bergrug. Digitorebutia 
komt aan beide zijden voor. Het gebied ten 
westen van de bergrug, de Altiplano, zou

theoretisch op bepaalde plaatsen bewoond 
kunnen worden door sulcorebutia’s. Dit 
wijst er op, dat Sulcorebutia ontstaan is, 
nadat de bergrug te hoog geworden was 
om over te steken, maar Digitorebutia 
bestond toen blijkbaar al. Ik ken geen 
planten die een overgang suggereren tussen 
Digitorebutia en Sulcorebutia. In de omge
ving van Tarija vinden we wel overgangs
vormen tussen Digitorebutia en Aylostera. 
Misschien moeten we het verband vinden 
ten zuiden van Tarija tussen de “echte” 
rebutia’s en Sulcorebutia? Frappant is de 
groene stamper, vaak gepaard gaand met 
violette of donkerrode meeldraden, die we 
bij veel lobivia’s vinden, ook bij Digito
rebutia en een deel van de sulcorebutia’s, 
zelfs bij Trichocereus, maar niet bij de 
echte rebutia’s. Omdat dit kenmerk in 
verschillende geslachten optreedt, kan men 
vermoeden, dat dit al bestond bij de 
gemeenschappelijke voorouders.
Ik ben daarom geneigd aan te nemen, dat 
Rebutia en Sulcorebutia niet uit elkaar 
voortgekomen zijn. Eén geslacht met 
verschillende oorsprongen lijkt mij on
waarschijnlijk
Toch wil ik niet twijfelen aan de kennis en 
integriteit van de betrokken auteurs. Tegen 
iedere mening kunnen bezwaren ingebracht 
worden, want wij zijn (nog) niet in staat
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een alomvattend systeem te bedenken, 
waardoor de communicatie over orga
nismen eenduidig wordt. Niets schijnt 
zeker te zijn. In het licht hiervan durf ik 
een enkele suggestie te noemen.
Tien jaar geleden werden de sulco-freaks 
verrast met allerlei nieuwe vondsten van 
Heinz Swoboda. Het kleine, overzichtelijke 
geslacht dreigde plotseling uit zijn voegen 
te barsten en de wirwar van namen, die bij 
b.v. Digitorebutia al het geval was, scheen 
ook hier toe te slaan. Gelukkig hielden de 
specialisten het hoofd koel en markeerden 
gebieden. Zo herkende men een areaal van 
Sulcorebutia purpurea in plaats van alleen 
de standplaatsen van Lau 332 en 336. Tot 
de purpurea’s hoorden b.v. ook HS 25, HS 
68, HS 115.
Als men de planten van deze veldnummers 
ziet, zal men deze mening niet snel in 
twijfel trekken. Toch vallen mij enkele 
dingen op.
Rausch noemde zijn planten uit het gebied 
tussen Chaguarani en Mina Asientos 
provisorisch Sulcorebutia latiflora, waar
mee hij wilde aangeven, dat de bloemen 
relatief breed waren. Dit geldt niet voor de 
planten onder HS 25. De bloemen van 
Sulcorebutia purpurea hebben een licht
groene stamper en violette of rode meel
draden. Dit heb ik bij HS 25 niet waarge

nomen. Jonge zaailingen van HS 25 doen 
denken aan zaailingen van Sulcorebutia 
santiaginiensis Rausch en Sulcorebutia 
albissima (Brandt) Pilbeam, niet aan 
zaailingen van Sulcorebutia purpurea De 
randdorens van S. purpurea spreiden en 
staan van het plantelichaam af. Die van HS 
25 zijn eerder kamvormig. Toch lijken S. 
purpurea en HS 25 in één areaal voor te 
komen.
Onlangs ontdekte ik een bergrug net ten 
noorden van Molinero. Momenteel kan 
Sulcorebutia zich slechts handhaven op 
bepaalde kleine gebieden. Ik ga er van uit, 
dat het geslacht zich alleen kon verspreiden 
tijdens de laatste ijstijden via de lagere 
gebieden. In die perioden kan deze bergrug 
van maar 3000 m hoog juist de barrière 
gevormd hebben, waardoor populaties niet 
verder naar het noorden konden of andere 
populaties niet verder naar het zuiden. Dit 
versterkt de aanname HS 67, 68, 69 en 70 
en ook Sulcorebutia unguispina te be
schouwen als standplaatsvormen of even
tueel variëteiten van Sulcorebutia purpurea, 
terwijl HS 25 en HS 115 dat niet zouden 
zijn. De laatste kunnen geëvolueerd zijn uit 
gemeenschappelijke voorouders met S. 
albissima, S. mizquensis Rausch en zelfs S. 
kruegeri (Card.) Ritter en S. pampagran- 
densis Rausch.

Sulcorebutia HS 68A
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Bij de landkaart:

L = standplaats L 332
A = standplaats HS 25
B = standplaats HS 68
C = standplaats HS 70
D = standplaats HS 115
E = standplaats Sulcorebutia mentosa
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Hoe moet Sulcorebutia mentosa Ritter in 
dit verband geïnterpreteerd worden? Af
gaande op de doorninplant kan men een 
nauwere verwantschap vermoeden met 
planten als HS 68. Wat betreft de bloem en 
de zaden wordt dit minder evident.
In het voorgaande werd gesuggereerd, dat 
Sulcorebutia purpurea en Sulcorebutia 
torotorensis nauw verwant zouden zijn. Het 
is niet duidelijk, waar S. torotorensis 
gevonden werd door Dr. Puna. In de 
beschrijving staat een hoogte van 2000 m 
opgegeven. Dat wijst op een plaats in het 
dal van de Rio Caine. Lau heeft vanuit de 
Mina Asientos na twee tot drie uur lopen 
een standplaats van S. torotorensis (Lau 
327) gevonden. Was dat de vindplaats van 
Dr. Puna? Had Lau een indicatie wat voor 
planten hij zou kunnen vinden?
Bij Torotoro komen ook dergelijke planten 
voor, maar dan op 2900 m. Deze planten 
hebben beduidend minder randdoorns dan 
Lau 327. In de Latijnse diagnose van S. 
torotorensis wordt het aantal randdoorns 
talrijk genoemd, in de Engelse vertaling 
niet vermeld. Ook Köhres en Knize hebben 
soortgelijke planten verzameld, b.v. KK 
1593, Sulcorebutia rubriflora n.n., die niet 
rose of magenta, maar oranje tot rood 
bloeien.
De relatief korte bloem, de stand van de 
randdorens en de ontwikkeling van de 
zaailingen wijzen er op, dat Sulcorebutia 
torotorensis en Sulcorebutia purpurea 
dezelfde stamouders hadden.
Blijft de vraag of we hier steeds te maken 
hebben met één soort: Rebutia mentosa. 
Meestal vinden we bij Sulcorebutia kleine 
populaties, die naar mijn mening relicten 
zijn van grotere populaties uit een kouder, 
droger verleden. Juist in kleine populaties 
zal iedere mutatie van grote invloed zijn

volgens de wet van de grote getallen 
(Calvin 1990). Vooral als een populatie op 
het punt staat uit te sterven kunnen snelle 
veranderingen optreden. Dit verklaart de 
vele vormen van sulcorebutia’s, die tot één 
soort lijken te horen. Per standplaats blijkt 
de variatiebreedte vaak niet zo groot te 
zijn. Is het nu wenselijk al deze geïsoleerde 
populaties te beschrijven? Dat is arbitrair. 
Maar los van een inhoudelijke discussie 
kan ik me wel vinden in de werkwijze van 
Prof. Diers (1991).

Gagarinstraat 17, 1562 TA Krommenie
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EEN ZUID-AMERIKAANSE
MAMMILLARIA
Mammillaria columbiana

Joop Huyssoon

In de eerste helft van de 19e eeuw, 

met name in de periode tussen 1830 

en 1850, beleefde Europa zijn eerste 

cactusrage en arriveerden hier tal

loze zendingen cactussen uit zowel 

Noord- als Zuid-Amerika om aan de 

groeiende vraag onder liefhebbers 

te kunnen voldoen.

Het was toen voor de kenners zonder meer 
duidelijk, dat verreweg de meeste Mam
millaria’s uit Mexico kwamen en dat daar 
dus het hoofdverspreidingsgebied van dit 
geslacht moest liggen. Maar waarom 
zouden Mammillaria’s niet ook in Zuid- 
Amerika, in bijv. Brazilië of Argentinië, 
voorkomen? Andere cactusgeslachten, toen 
nog grote verzamelgeslachten zoals Opun
tia, Cereus en Echinocactus, werden im
mers ook over het hele continent verspreid 
gevonden? Trouwens, de oudst bekende 
mammillaria, M. mammillaris, kwam van 
de Antillen en het aangrenzende Venezuela 
en was dus van Midden- en Zuidameri
kaanse oorsprong.
Carl Förster (1) schrijft, dat mammillaria’s 
in Zuid-Amerika, met name Brazilië, Chili, 
Peru enz., helemaal niet of misschien vrij 
één in de zuidelijke Oost-Cordillera in van

zeldzaam schijnen voor te komen. Deson
danks beschrijft hij een jaar later de uit 
Braziliaans zaad opgekweekte M. bellatula 
(2). Haworth beschrijft M. fulvispina die 
eveneens uit Brazilië zou stammen (3) en 
Labouret meldt, dat zijn M. pictura uit 
Mendoza, Argentinië afkomstig is (4). 
Tegen het einde van de eeuw was men 
echter zodanig van inzicht veranderd, dat 
men de verspreiding van mammillaria’s, 
met uitzondering van het voorkomen van 
M. mammillaris aan de kust bij Caracas, 
dieper Zuid-Amerika in, voor uitgesloten 
hield.
Nu had Salm-Dyck (5) al in 1850 Mam
millaria columbiana gepubliceerd, een 
cylindrische plant met wollige oksels, 
dichtopeenstaande, enigzins ei- tot kegel
vormige, wit bestippelde tuberkels, 18-20 
borstelachtige, wittige randdoorns en 4-5 
stijve, goudkleurige middendoorns. De 
bloem, de vrucht en het zaad waren hem 
nog onbekend. Het land van oorsprong 
was, zoals de soortnaam al aangeeft, 
Colombia. Latere schrijvers, behalve 
Rümpler (6) die een getrouwe vertaling 
van Salm-Dycks Latijnse tekst geeft, 
erkennen deze soort echter niet, en dit 
kennelijk alleen al vanwege het feit dat de 
plant uit Colombia zou stammen, iets wat 
men in die tijd voor onmogelijk hield. 
Britton en Rose (7) menen dat M. colombi
ana ongetwijfeld veeleer van Mexicaanse 
dan van Colombiaanse oorsprong is. Nog 
geen tien jaar na deze verklaring werden er 
echter binnen een kort tijdsbestek twee 
mammillaria’s in Zuid-Amerika ontdekt: 
in Colombia en de andere in noordwest
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Venezuela. Ze zijn in 1931 en 1932 resp. 
als M. bogotensis (8) en als M. hennisii (9) 
beschreven. Samen met de in 1850 be
schreven M. colombiana zijn ze als vormen 
van één soort op te vatten. Werdermann 
beschrijft zijn M. bogotensis als wat dich
ter bedoornd: randdoorns tot 30 en mid- 
dendoorns 6 in getal. Deze laatste variëren 
in kleur van goudgeel tot roestbruin, 
terwijl Bödekers M. hennesii nog wat 
dichter bij M. colombiana staat: rand
doorns ongeveer 20 en 3-4 eerst bruinach
tige, later vosrode middendoorns. In alle 
overige onderdelen verschillen de soorten 
niet significant van elkaar. Ze bewonen 
trouwens alle hetzelfde bergstelsel dat van 
de Colombiaanse hoofdstad Bogota in 
noordoostelijke richting naar de Venezo
laanse hoofdstad Caracas aan de kust loopt. 
Tot de zelfde groep behoren ook de Mid
denamerikaanse soorten M. ruestii, die in 
Honduras en Guatemala voorkomt, en M. 
yucatanensis uit de Mexicaanse staat 
Yucatan. Verder lijkt ook de onlangs door 
Reppenhagen beschreven M. chiapensis 
hiertoe te behoren, maar de afbeelding (10) 
klopt volstrekt niet met de beschrijving, die 
o.a. steeds twee middendoorns en kale 
oksels aangeeft, terwijl de foto steeds vier 
middendoorns en en tenminste in de bloei- 
zone wollige oksels laat zien, de afbeelding 
vertoont duidelijk een columbiana-achtige 
plant.
De door Haage en Backeberg (11) beschre
ven M. columbiana var. albescens stamt uit 
een wat andere hoek van Colombia: Capi
tanejo, zo’n 300 km ten noordwesten van 
Bogota in de centrale Cordillera. Ze wijkt 
af door de wittige middendoorns en een 
sterkere wolvorming. De plant die Reppen
hagen onder deze naam beschrijft en 
afbeeldt, komt echter van een vindplaats 
grofweg 600 km noordoostelijk van Capi
tanejo, nl. van Timotes in de Cordillera de 
Merida in Venezuela. Hiermede bewijst hij 
indirekt, dat de gelig witte doornkleur een

Mammillaria columbiana op een vindplaats westelijk van 
La Grita. (Foto Frank Vandenbroeck)

onbelangrijk kenmerk is en vaker in het 
verspreidingsgebied van de soort voorkomt 
(12). Voorts moet ook op Jamaica een 
plant uit deze groep groeien (13). De 
hypothese als zou Yucatan in Mexico in 
oeroude tijden via een over de Antilliaanse 
eilanden verlopende landbrug met Zuid- 
Amerika verbonden zijn geweest, zou dus 
ook de verspreiding van deze soorten- 
zwerm kunnen verklaren.
Volledigheidshalve dient nog vermeld te 
worden, dat ook de in 1949 gepubliceerde 
M. tamayonis tot de columbiana-groep 
behoort. De hier in omloop zijnde zaailin
gen lijken sterk op M. columbiana/M. 
yucatanensis. Of het hier authentiek mate
riaal uit Venezuela betreft, is mij onbekend 
en ook moet ik bekennen, dat ik de origi
nele beschrijving van M. tamayonis niet 
heb gezien.
Al met al hebben wij hier te maken met 
gemakkelijk groeiende en bloeiende plan-
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ten. De vorm van het plantelichaam is 
aanvankelijk bolvormig, maar later groeit 
de plant zuilvormig uit. Het aantal midden
doorns varieert tussen de 3 en 6 en hun 
kleur is meestal goudgeel met een donker
dere top, maar ook wittig en roodbruin 
bedoornde exemplaren komen voor. Een 
krans van 18-25 witte randdoorns omgeeft 
het areool. De oksels zijn witwollig, maar 
zonder borstels. De bloem is vrij klein, 
kijkt maar nauwelijks buiten de toch niet 
echt forse bedoorning uit, en is karmijn
rood van kleur. Al de genoemde soorten 
zijn zelffertiel, d w z. ze vormen na bestui
ving met het eigen stuifmeel hun rode of 
soms iets naar oranje neigende vruchten. 
Deze bevatten bruine, van een fijn puntjes
patroon voorziene zaden.
Tot slot wil ik nog opmerken dat, hoewel 
we hier met variaties cq. vormen van één 
soort te maken hebben, dit niet mag inhou
den, dat we nu maar in de cultuur planten 
van uiteenlopende geografische oorsprong

moeten gaan kruisen. Dit zou op den duur 
inderdaad, in de cultuur dan, tot één uni
forme soort leiden, die weinig meer met de 
planten van de natuurlijke vindplaatsen te 
maken heeft.

Primulalaan 6, 5582 GL Waalre.
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******

REGEN MAKEN DOE IK MET MIJN 
DODE CACTUS!

Han Daamen

Op mijn verjaardag in december kreeg ik 
een wel heel apart cadeau toegeschoven. 
Het cadeau verraadde iets van de vorm 
maar niets van de inhoud, die een merk
waardig geluid maakte, waar onze huiskat 
nou niet op te wachten stond. Geschrokken 
stoof ze meteen onder het bed om een 
veilig plaatsje te vinden in afwachting van 
wat er nog komen zou. Hebben we alle
maal last van jongens? Merkwaardig niet? 
Kortom, het presentje was totaal niet thuis 
te brengen en knijpen hielp ook niet, want

het was bikkelhard en krom bovendien. 
“Tja, wat kan daar nu inzitten”, dacht ik, 
want zoiets vreemds heb ik nog nooit 
gekregen. Het papier ging eraf en wat ik 
over hield was...., tja, het bleef een raadsel, 
want wat kwam er onder het papier te 
voorschijn? Een dode cactusstam voorzien 
van een kleurige band touwtjes en meteen 
rees bij mij de vraag, “Wat moetje daar 
nu mee en hoe komt ze op het idee”. 
Verrassend was het pakketje dus wel, maar 
wat heeft mijn vriendin bewogen om zoiets
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te kopen? Gelukkig was de dode stam 
voorzien van een kaartje dus even lezen 
wat daar opstond!
The Rainstick: A song to the Spirit.
The legend. Somewhere in Africa, before 
the birth of Christ, rainsticks were played 
to remind the spirits that rain was wel
come. This rainstick serenades the gods of 
the Diaguitas, a native Chilean people. 
From windswept hillsides and barrancas 
beneath the Andes, artisans with burros 
collect dead and dried Normata cactus 
which might otherwise be used for fire
wood. (Absolutely no live cactus are cut.) 
The thorns are then pressed into hollow 
shafts. Pebbels cascading over the thorns 
create the water sound of this ancient 
instrument which is still heard in the music 
of the Andes. Play for rain. Or pray for 
tranquility and peace. This rainstick is 
magic.
De regenstok. Een lied voor de Geest. 
De legende. Ergens in Afrika, voor de 
geboorte van Christus, werden regenstok- 
ken bespeeld om de geesten eraan te 
herinneren dat regen welkom was. Deze 
regenstok brengt een serenade aan de 
goden van de Diaguitas, een Chileens 
volksstam. Van winderige heuvels en 
barrancas onderaan de Andes, verzamelden 
werklieden met ezels dode en gedroogde 
Normata cactussen welke anders gebruikt 
zouden worden als houtvuur. (Er worden 
absoluut geen levende cactussen gekapt).

Een regenstok
Foto van de schrijver

De doorns worden dan in de holle zuilen 
gedrukt. Kiezensteentjes rollend over de 
doorns veroorzaken het geluid van water in 
dit oude instrument, dat nog steeds te 
horen valt in de muziek van de Andes. 
Speel voor regen. Of bid voor rust en 
vrede. Deze regenstok is magisch. 
Hmmm, een magische regenstok gemaakt 
van een cactus. Nou dat was inderdaad iets 
waar ik nog nooit van gehoord had, on
danks dat de kat het allang in de gaten had. 
Dus eventjes proberen en kijken of de 
regenstok het doet. Langzaam richtte ik het 
ene uiteinde wat omhoog en de andere kant 
op zijn plaats houdend en jawel daar was 
het weer, maar nu herkenbaar na de tekst 
gelezen te hebben. Een regenbuitje uit een 
cactus, dus nú moet het gaan regenen. 
“Hoor jij het ook?”, zei ik tegen haar met 
vraagteken, “het is volgens mij gaan 
regenen”. We sprongen samen uit bed, 
keken door het raam en inderdaad, het was 
gaan regenen. Zou het dan echt werken 
deze cactus a la regenstok? Om onze kat 
wat rust te gunnen - want katten houden 
niet van regen - probeerde ik het een uurtje 
later nog eens. Prompt ging het weer 
regenen. Het is ongelofelijk maar écht 
gebeurd. Vandaar dat het in het begin van 
1994 zoveel geregend heeft en misschien, 
ja misschien, was ik de boosdoener van dit 
alles.

Helmersflat 51 4707 CN Roosendaal
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OP ZOEK NAAR NOTOC ACTUS
HARMONIANUS RITTER

Norbert Gerloff

Tot de soorten met onopgeloste 

problemen, die Friedrich Ritter in de 

Zuid-Braziliaanse staat Rio Grande 

do Sul gevonden heeft, behoort 

Notocactus harmonianus Ritter.

Weliswaar is de soort beschreven in 1979 
en bezitten we een dia van Ritter, maar tot 
op heden was het niet gelukt de plant nog 
te verzamelen en te vermeerderen. Of van 
FR 1414 indertijd materiaal naar Europa is 
gekomen en eventueel gecultiveerd, is niet 
bekend.
De originele dia’s van Ritter zijn door 
mevrouw Else Gödde gerestaureerd en ter 
beschikking gesteld voor publicatie. De 
hier afgebeelde opname is in de verzame
ling van Leopoldo Horst in Arroio da Seca, 
RGdS, gemaakt.

Notocactus harmonianus Ritter FR 1414, originele op
name, gerestaureerd door E. Gödde
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Beschrijving volgens Ritter:
Lichaam groen, vlakker dan bij N. ottonis, 4-7 cm diameter; ribben ca. 15, met 
stompe kanten, 5-7 mm hoog, weinig tot redelijk geknobbeld; areolen witviltig, rond, 
2-3 mm diameter, in de groeven liggend, 5-8 mm van elkaar; doorns naaldvormig, 
meestal recht, randdoorns 10-14, lichtgeel, zijwaarts gericht, afstaand, 8-15 mm lang, 
middendoorns meestal 3, iets sterker, geel of roodbruin tot zwart, afstaand, 15-25 
mm lang.
Bloemen op de schedel, geurloos, 4 cm lang en breed, aan de buitenkant met kleine 
rode schubjes, dichte grijze en bruine tot roodbruine borstels; nektarkamer purper, 1 
mm hoog, 0,5 mm ruimte tot de stamper, bedekt door de basale meeldraden; bloem- 
buis trechtervormig, 10 mm lang, boven 15 mm breed, iets robijnkleurig, naar boven 
toe zeer geel; meeldraden citroengeel, verzadiging 5-6, helmknoppen crèmekleurig, 
dicht ingeplant tot bijna aan de zoom van de bloembuis; stamper citroenkleurig, 13 
mm lang, waarvan 4 mm voor de 12 diep robijnbruine stempellobben, die meestal 
iets boven de meeldraden uitsteken; bloembladeren zwavelgeel, verzadiging ongeveer 
4, 23 mm lang, 4 mm breed, omgekeerd lancetvormig, de buitenste en de overgangs- 
bladeren naar de schubben met rood einde.
Vrucht lichtrood, ongeveer 12 mm lang en 9 mm dik, weinig sappig, vol, in de 
lengte zich openend, vlees wit.
Zaden verschillend van die van N. ottonis, roodachtig zwart, de testarand minder 
naar buiten gekromd, de knobbeltjes rond, de navel meer uitstekend nabij de ventale 
hilumrand.
Typegroeiplaats ten westen van Harmonia, Rio Grande do Sul, zeer zeldzaam, door 
mij (Ritter) in 1965 slechts twee exemplaren gevonden, samengroeiend met N. 
mammulosus FR 1382. Afbeelding 118 (de hier afgebeelde foto).

Op deze beschrijving wordt verder inge
gaan en zal worden vergeleken met de 
vondsten die ik gemaakt heb. Allereerst 
moet gezegd worden dat F. Ritter in 1965 
slechts voor een korte periode in Rio 
Grande do Sul was en hij zijn nieuwbe- 
schrijving pas 10 jaar later maakte aan de 
hand van notities, zonder op dat moment 
over levend materiaal te beschikken.
Als leider van de werkgroep der Paucispini 
binnen het geslacht Notocactus (met de 
Paucispini wordt bedoeld de groep van 
planten rond N. ottonis (Lehmann)Berger) 
heb ik de laatste tien jaar meer dan hon
derd bloemen doorgesneden en getekend. 
Ik kan derhalve relatief goed beoordelen, 
wat in de beschrijving opvalt ten opzichte 
van andere planten. Ritter maakt een 
vergelijking met N. ottonis. Hier volgen

enkele waarnemingen:
-ribvorm, bij N. ottonis boogvormig, hier met 

stompe kanten
-dorenconfiguratie en lengte gelijk met die van N. 

ottonis
-bloembouw niet afwijkend
-bekleding van de bloembuis lichter dan bij N. 

ottonis
-stamper verhoudingsgewijs kort
-vrucht gelijk die van N. ottonis

Zaadkenmerken. Verschillen bestaan uit:

-kleur van het zaad (bij N. ottonis bruinzwart)
-ook bij N. ottonis komen zaden voor zonder 

kromming aan de rand van het hilum-micro- 
pylaarbereik

-testacellen hier rond, bij N. ottonis zes- of vijfhoe
kig

-navel duidelijk, maar niet alleen hier - ook bij N. 
ottonis

De eigenlijke verschillen treden dus op bij de 
zaden.

181



Notocactus ibicuiensis Prestlé FS 116

Notocactus alegretensis n.n. Gf 269 / HU 84 nabij Alegrete

Enkele jaren geleden heeft Karl-Heinz 
Prestlé Notocactus ibicuiensis Prestlé 
(1985) beschreven. Deze groeit zowel ten 
noorden van de Rio Ibicui bij Macambara 
en Sobradinho, als ten zuiden ervan bij 
Alegrete. Ook met deze planten zal men N. 
harmonianus moeten vergelijken. Wat ik 
dan ook doe!
Voor mij zijn de verschillen met N. harmo
nianus weliswaar geringer, maar duidelijk 
in de scherpe ribvorm van N. ibicuiensis 
en veel donkere bloembuisbekleding.. De 
zaden zijn weliswaar zwart, maar komen in 
de vorm overeen met de beschrijving van 
Ritter voor die van N. harmonianus. Prestlé 
toont uitstekende REM-opnamen van het 
zaad. Die laten zien, dat de meeste testa
cellen vijfhoekig zijn, maar bij een zwak
kere vergroting lijken ze rond, zoals Ritter 
aangeeft. N ibicuiensis is zeer vormenrijk. 
Het valt niet uit te sluiten dat bekende 
planten verzameld bij Alegrete onder de 
nummers HU 84 en HU 499, tot deze soort 
behoren. De afgebeelde plant met veld- 
nummer Gf 269 komt overeen met HU 84. 
Is misschien, dat wat Prestlé als N. ibi
cuiensis heeft beschreven, slechts een vorm 
van de toen al beschreven N. harmonianuS 
Ik kan het niet uitsluiten, want niemand 
heeft de beschrijving van Ritter kunnen 
nagaan aan de hand van nakomelingen. 
Een volledige synoniemie sluit ik echter 
uit, maar zou mee kunnen gaan in de 
huidige tendens van samenvoegen en N. 
ibicuiensis als een scherpribbige en don
kerbedoornde variëteit van N. harmonianus 
zien.
De beschrijving van N. harmonianus moest 
op basis van weinige observaties gemaakt 
worden. Een extremiteit is daarmee snel 
gelegd in de beschrijving.
Al deze opmerkingen zullen u duidelijk 
maken, hoe zeer de Noto-liefhebbers 
geïnteresseerd waren planten in de omge
ving van Ritters vindplaats te bestuderen.
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Ritters foto toont bloemen die open gaan. 
Dat is een situatie die men zelden op foto’s 
vastlegt. Een bloemsnede was beter ge
weest, maar helaas.
De zoektocht naar N. harmonianus voerde 
mij drie keer in de vlakte van de Rio Jacui. 
De eerste keer kwam ik uit de richting van 
Uruguaiana over de Br 290 (een geasfal
teerde weg) bij de Fazienda Sao Pedro op 
de Br 293, een zandweg. Een jaar eerder 
had een mijn huidige reisgenoten daar 
alleen Frailea asterioides Werdermann 
gevonden. Over een afstand van bijna 3 km

zochten we de straatkanten af naar deze 
planten, zonder ze weer te vinden. Het is 
ook moeilijk, want deze planten hebben 
dezelfde kleur als de roodbruine aarde. 
Daarnaast hoopten we dat Ritter deze weg 
bedoelde als hij N. harmonianus ten westen 
van Harmonia lokaliseerde. Op de kaart 
heb ik deze plek aangegeven met nummer 
3, daar waar men in 1988 nog Frailea’s 
vond. Alhoewel we de Frailea’s niet 
vonden, zagen we wel een solitaire rots. 
Omdat Ritter N. harmonianus in gezel
schap van N. mammulosus had gevonden
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Schuin van boven, Notocactus harmonianus Gf 145
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en deze laatste alleen op vlakke rotsen is te 
vinden, kon het deze plek niet zijn. Wij 
gingen verder en bij Harmonia gingen we 
naar het noorden; Harmonia heb ik niet 
eens gezien. Bij de derde reis bemerkte ik 
pas, dat met de naam Harmonia slechts 
drie huizen zijn bedoeld. Vijf kilometer ten 
noorden van Harmonia zetten we onze 
zoektocht naar de Frailea voort. Bij het 
punt, op de kaart aangegeven met nummer 
5, vonden we een Notocactus, die mijn 
nummer Gf 145 kreeg. Het ribbenaantal 
was duidelijk anders, maar de bekleding 
van de bloembuis stemde overeen met 
Ritters N. harmonianus. Wij vonden slechts 
één groep direct onder de afrastering, daar 
waar de schapen niet bij kunnen. Eind 
1992 kwamen wij vanuit het noorden en 
vonden de groep, die we intact hadden 
gelaten, naar korte tijd weer. Stenen had
den we bij de eerste reis niet gezien. Op de

tocht naar het zuiden zagen we 3 km ten 
noorden van estancia Harmonia een plek 
met kleine rotsen, die we grondig afzoch
ten. Dat is plek nummer 2 op de kaart. We 
vonden een Gymnocalycium (Gf 271) die 
grote verschillen vertoonde tussen jeugd- 
vorm en volwassenheid. Dan zelfs een 
afgevreten Paucispini, die ik mijn nummer 
Gf 274 gaf. In de gegeven toestand kon ik 
niet beoordelen, of ze overeen kwam met 
Gf 145. Enkele Frailea’s konden we ook 
nog ontdekken; een gele vorm van Frailea 
pumila (Lemaire) Britton & Rose kreeg het 
nummer Gf 272 en Gf 273 was voor 
Frailea asterioides. Op deze rotsen werden 
geen N. mammulosus gevonden.
Zelfs wanneer Ritter 27 jaar geleden vanaf 
de bushalte Harmonia, die ongeveer 8 km 
oostelijk ligt, was gekomen dan zou deze 
plek ten westen van Harmonia liggen, maar 
vlakke rotsen met N. mammulosus konden 
wij daar niet ontdekken. Vlakke rotsen 
vonden we pas 18 km ten zuiden van het 
“dorp”. De vlakte met wat gras wordt 
door mijn Braziliaanse vrienden als pampa 
aangeduid. De boeren proberen het gebrek 
aan water door het aanleggen van steenmu
ren in de diepere delen wat op te vangen. 
Wij zagen ettelijke van deze Barragems. 
Ook zagen we de rechthoekige eucalyptus- 
bossen, aangeplant om onder andere het 
hout te leveren voor de afrasteringen. 
Geheel Rio Grande do Sul staat achter 
prikkeldraad, want het is een weidegebied. 
Tussen de weg en de afrastering is vaak 
een streep grond van 5 tot 8 meter aanwe
zig en dit worden dan vaak de laatste 
toevluchtsoorden van cactussen, omdat 
daar de weidedieren er niet bij kunnen of 
niet kunnen vertrappen.
Bij de met nummer 4 aangegeven plaats 
vonden we eindelijk N. mammulosus (Gf 
275) te zamen met Frailea pumila en F. 
asterioides. Ook de Gymno groeide hier. 
Na twee uur zoeken hadden we nog steeds



Frailea asterioides fa harmo
nianus, vindplaats 4

geen N. ottonis of N. ibicuiensis gevonden. 
Wanneer Ritter deze plek bedoelde, dan 
kan ik begrijpen dat hij pas na lang zoeken 
N. harmonianus gevonden heeft. Ik heb pas 
8 km verderop een volkomen typische N. 
ottonis (Gf 276) gevonden; dat is bij 
nummer 5 op de kaart.
Ten zuiden van Passo da Guarda heb ik 
alleen nog maar typische N. ottonis- 
vormen gevonden. Aan de rivier Passo da 
Guarda vond ik de laatste keer planten die 
ik als N. ibicuiensis zou willen benoemen. 
Karl-Heinz Prestlé heeft bij de rivier Cati 
een plant gevonden (zijn veldnummer PR 
323), die veel gelijkenis met N. harmonia

nus vertoont, maar hier ontbreekt weer de 
korte stamper en de lichte bekleding van 
de bloembuis.
Het raadsel van N. harmonianus is der
halve nog niet opgelost. Ik kan de beschrij
ving van Ritter op het niveau van een soort 
niet begrijpen, want Ritter kende de 
zuilachtige vormen van N. ibicuiensis, 
zoals bijvoorbeeld HU 84. Zijn beschrij
vingen van N. ottonis var. acutangularis of 
van N. glaucinus duiden er niet op, dat hij 
deze veel meer opvallende planten daarin 
heeft betrokken. Wanneer dat wel het geval 
zou zijn, dan had hij N. harmonianus niet 
op soortrang mogen beschrijven.

Vindplaats 4 van de kaart.
Hier groeien N. mammulosus, 
Gymnocalycium spec., Frai- 
lea pumila en F. asterioides
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Notocactus spec. PR 323 van Cati
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Ik denk, dat het desondanks zinvol is, de 
beschreven soorten op de typegroeiplaatsen 
te bestuderen en zich een mening te vor
men over de taxonomische plaats. Daarmee 
bereikt men naar mijn mening meer dan 
met het achter een bureau samenvoegen 
van Notocactus en Parodia, zoals Taylor en 
Hunt dat in 1987 deden zonder ook maar 
één motief daarvoor te geven. Natuurlijk 
ben ik het met de vakbotanici eens dat er te 
veel namen zijn. Er is dus nog veel te 
doen.

Brandenburgerstrasse 49, D 71640 Ludwigsburg

Vertaling: Ludwig Bercht

NOOT REDAKTIE

Volgens de CITES cactaceae checklist 
heten Notocactus harmonianus, N. glauci
nus, N. ottonis en N. ibicuiensis thans 
Parodia ottonis. Hoe was het ook al weer 
75 jaar geleden? Zie hiervoor het artikel 
van G.D.Duursma over Echinocactus 
ottonis L80 op pagina 169.
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COLLETIA, EEN ZUID-
AMERIKAANSE SCHOONHEID

Ben Groen

Het geslacht Colletia telt bizar ge

vormde soorten, die het toppunt van 

stekeligheid zeer nabij komen. Deze 

planten hebben geen doorns, ze 

bestaan er uit.

Als succulentenliefhebbers zijn wij ver
trouwd met doorns, immers de meeste van 
onze lievelingen bezitten er vele.
Op de schaal van soorten zonder doorns tot 
uitsluitend uit doorns bestaande planten, 
vinden wij het geslacht Colletia aan het 
einde van de schaal. Het geslacht is dan 
ook terecht vernoemd naar Ph. Collet, een 
17e eeuwse Frans plantkundige die als zeer 
stekelig bekend stond
Deze Zuid-Amerikaanse endemische 
doornige struikjes, kunt u her en der bij 
liefhebbers en botanische tuinen tegenko
men. De houtige heesters worden tot 2-3 
meter hoog en hebben taaie, moeilijk 
breekbare takken.
Colletia behoort tot de familie der 
Rhamnaceae, die meer doornige verte
genwoordigers kent zoals Paliurus en 
Zizyphus, die onder meer in het Middel

landse Zeegebied groeien. Nederlandse 
vertegenwoordigers zijn de wegedoorn, 
Rhamnus catharticus en het sporkenhout, 
Frangulaalnus.
Colletia omvat 17 soorten, waarvan C. 
cruciata (synoniem Colletia paradoxa), het 
meest bekend is. Deze soort uit Zuid- 
Brazilië, Uruquay en Noord-Argentinië 
lijkt uit brede kruisgewijs staande driehoe
kige grijsgroene doorns opgebouwd, de 
bladeren ontbreken vrijwel geheel. Bloe
men verschijnen op geregelde tijden in 
groepjes onder de doorns. Net als bij de 
andere Rhamnaceae zijn de bloemen bij 
Colletia klein, bij C. cruciata zien zij eruit 
als kleine bloemen van lelietjes der dalen, 
geurig, wit met klokvormige kelk. De 
bloemen ontwikkelen zich bij oudere 
planten in de herfst en winter. De functie 
van het blad is bij C. cruciata door de 
kruisgewijs staande stengeldelen overgeno
men, die dan ook groengekleurd zijn. Dit 
verschijnsel komt overeen met wat bij 
cactussen plaatsvindt, ook hier heeft de 
stengel de functie van het blad overgeno
men. Plantkundigen spreken dan van 
phyllocladia, stengeldelen die vorm en taak 
van het blad hebben overgenomen. De 
jonge planten zijn niet zo doornig, hiervan 
is de stengel nog rond en alleen de punt is 
naaldvormig. Ook de volwassen plant 
vormt soms ronde takken met langere, 
fijnere doorns.
Naast de Colletia-soorten met afgeplatte 
doorns, waartoe C. cruciata behoort, is er 
ook een groep met ronde doorns.
Een vertegenwoordiger van deze groep die 
nog wel eens in cultuur wordt aangetrof
fen, is C. spinosa. Bij deze soort blijft de
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C. cruciata, botanische tuin 
Puerto de La Cruz, Tenerife, 
mei 1993
Foto: Jan Wieringa

stengel rond en is de stengelpunt priemvor
mig. De bladeren zijn niet zo gereduceerd 
als bij C. cruciata, vooral aan de basis van 
de zijtakken zijn ze goed ontwikkeld. In 
het wild komt deze soort in meerdere 
variëteiten voor in een groot areaal van het 
Andesgebergte ten zuiden van Peru, tot in 
Chili, Argentinië, en Uruquay. De variëteit 
C. spinosa var. valdiviana is te vinden in 
Zuid-Chili en Midden-Argentinië, de 
variëteit pungens in Argentinië.
In de literatuur staat van C. spinosa ver
meld, dat in Brazilië uit het hout een 
alcoholische tinctuur bereid wordt tegen 
wisselkoortsen. De bloemen van de C. 
spinosa-groep zijn wat groter dan die van 
de C. cruciata-groep en beslist niet onaar
dig. Een verwant van C. spinosa die een 
enkele maal uw pad kan kruisen is C. 
ferox. Deze soort verschilt van C. spinosa, 
doordat de zijtakjes herhaaldelijk vertakt 
zijn. Bij C. spinosa zijn de zijtakjes weinig 
vertakt. Veel Colletia vormen die als aparte 
soorten beschreven zijn, vallen onder 
C.spinosa. Als u een Colletia aantreft met 
ronde doorns en weinig vertakte zijtakjes, 
heeft u vrijwel altijd met C. spinosa te 
maken. In het geval dat de zijtakjes meer
dere malen vertakt zijn, kunt u er vrij zeker 
van zijn met een vertegenwoordiger uit de 
feroxgroep te maken te hebben.

Kuituur

Met wat moeite is Colletia hier en daar wel 
te zien. Verscheidene botanische tuinen 
hebben de plant in ieder geval. Via diverse 
zaadlijsten is de plant te bestellen. De zaai 
gaat zonder problemen, binnen een jaar 
zijn de plantjes 5 cm hoog. Om een betere 
vertakking te krijgen, moeten de zaailingen 
een of tweemaal getopt worden. Stekken 
kan ook, hiertoe neemt men halfverhoute 
takjes. Het duurt echter zeer lang eer de 
wortels verschijnen. De potgrond moet wat 
klei bevatten, de minimumtemperatuur in 
de winter is 4 tot 6 °C, maar de plant 
neemt hogere temperaturen ook voor lief, 
‘s Zomers kan de plant buiten tegen een 
beschutte zonnige muur geplaatst worden. 
De plant kan gesnoeid worden, maar 
verliest dan gemakkelijk haar karakte
restieke vorm.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom
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BORZICACTINAE
10. Arequipa rettigii

Rob Bregman

Arequipa’s zijn planten uit de westelijke 
Andes van Zuid-Peru tot Noord-Chili. De 
naam is ontleend aan de Zuid-Peruaanse 
stad Arequipa (hoofdstad van het gelijkna
mige departement) waar de eerste planten 
zijn gevonden.
Het verspreidingsgebied van het geslacht 
Arequipa is betrekkelijk klein en overlapt 
in het oostelijk deel dat van Oreocereus. In 
het noorden nadert het zeer dicht aan het 
gebied waar het geslacht Matucana groeit, 
echter zonder overlap. In vertikale zin is 
Arequipa beperkt tot de zone tussen ca. 
2000 en 4000 m boven zeeniveau, waar het 
alleen in de zomer regent. Deze zone kan 
beschouwd worden als een overgang van 
de gortdroge kustwoestijn, waar het prak
tisch nooit regent en dus ook niets groeit, 
naar de koude, vochtige, hoog-andiene 
Puna-grassteppen.
Een Arequipa lijkt op het eerste gezicht 
sprekend op een Matucana uit de haynei
groep. Habitus en bloem zijn nagenoeg 
identiek, veroorzaakt door vergelijkbare 
milieuomstandigheden op de groeiplaats en 
dezelfde bloembestuivers (kolibries). Het 
enige verschil wat betreft de bloem is 
gelegen in de bloembuis; deze is bij Are
quipa in de oksels van de schubben voor
zien van plukjes haar terwijl de bloembuis 
van Matucana haynei onbehaard is. Grotere 
verschillen zijn te vinden in de vruchten en 
de zaden. Het meest opvallende verschil 
met Matucana is de wijze waarop de 
vruchten van een Arequipa openspringen. 
Een Matucana-vrucht barst met 3 lengte- 
scheuren open, die ontstaan doordat de 
randen van de 3 vruchtbladen bij rijpheid 
naar binnen krullen. Bij een rijpe Arequipa 
vrucht vormt zich bij het aanhechtingspunt

een rond gat, waardoor de zaden uit de 
vrucht kunnen vallen. Ook de vorm en de 
kleur van de vrucht is verschillend. Matu
cana-vruchten zijn groen, vaak wat rood 
aangelopen en duidelijk in de lengte ge
groefd; bij Arequipa zijn de vruchten 
meestal geelachtig en niet gegroefd. Deze 
vruchtkenmerken verraden verwantschap 
met Oreocereus en Oroya die soortgelijke 
vruchten produceren.
De zaden zijn ook verschillend. Met het 
blote oog is al te zien dat Arequipa-zaden 
de bruine perkament-achtige arillushuid 
missen die zo kenmerkend is voor Matu
cana-zaden. Daardoor zijn ze niet bruin 
maar zwart met sterk geknobbelde cellen.

Arequipa rettigii. Foto van G.Charles
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Het hilum is niet ingezonken zoals bij 
Matucana-zaden en is voorzien van een 
soort aanhangsel dat waarschijnlijk als 
lokmiddel voor mieren dient; een zgn. 
mierebroodje. Dit is zichtbaar als een 
geelwit uitsteeksel aan de hilumzijde van 
het zaad. De hierboven genoemde verschil
len met Matucana en de overeenkomsten in 
vruchtkenmerken met Oreocereus zijn 
mijns inziens sterke argumenten om aan te 
nemen dat Arequipa nauwer verwant is met 
Oreocereus dan met Matucana.
Tegenwoordig wordt Arequipa niet meer 
als apart geslacht erkend; de heren Hunt en 
Taylor beschouwen Arequipa als synoniem 
van Oreocereus. Voorlopig ben ik nog niet 
overtuigd. Niet alleen zijn de zaden van 
beide geslachten zeer verschillend, ook 
doet zich het merkwaardige feit voor, dat 
Arequipa niet kruisbaar is met Oreocereus, 
althans dat beweert Ritter. Het was hem 
opgevallen dat in het gebied waar planten 
van beide geslachten naast elkaar groeien 
en vaak gelijktijdig bloeien, geen hybride- 
planten te vinden waren. Zo hoort het 
natuurlijk ook, denk je dan, maar bij 
cactussen (en ook orchideeën) schijnt de 
kruisingsbarrière vaak lager te liggen dan 
bij andere families. Het zou interressant 
zijn om te kijken of in de kas Arequipa 
wel met Oreocereus te kruisen is.
Het geslacht Arequipa werd in 1922 door 
Britton en Rose in hun standaardwerk 
geintroduceerd met (de toen al bestaande) 
Echinocactus leucotrichus als type. Dat 
bleek later echter een Oreocereus te zijn en 
niet de plant die Dr. Rose in Zuid-Peru 
gevonden had. Dat was namelijk Arequipa 
rettigii die nu dus als typesoort van het 
geslacht geldt.

A. rettigii is een dik-zuilvormige plant met 
een dichte, harde witte bedoorning. Nogal 
pijnlijk dus om met blote handen beet te 
pakken!
De rode bloemen verschijnen aan de top 
van de plant, meestal niet veel tegelijk. Als 
men ze tenminste in bloei kan krijgen, iets 
wat niet iedere liefhebber kan beweren. 
Vermoedelijk is lichtgebrek de oorzaak, 
waardoor ze in ons klimaat zo slecht 
bloeien. Men dient ze dus een zo licht 
mogelijke plaats in de kas te geven, bij 
voorkeur dicht onder het glas. Men moet 
dan wel oppassen dat daar de temperatuur 
niet te veel oploopt, want als echte hoogge
bergte-planten vinden ze dat niet prettig. 
De groeisnelheid is ook niet om over naar 
huis te schrijven, maar voor de echte 
liefhebber lijkt mij dat geen enkel bezwaar. 
Ik zet ze ‘s zomers altijd buiten zonder 
enige beschutting, alleen in perioden van 
langdurig slecht weer gaat er een plaat 
plastic overheen. Het worden dan prachtige 
planten, maar om te kunnen bloeien moe
ten ze toch de kas in. In de winter verlan
gen ze uiteraard ook zo veel mogelijk licht 
en een koele maar vorstvrije plek.
Afgezien van de slechte bloei en de niet al 
te snelle groei zijn het gemakkelijke en 
sterke planten die een plaats in iedere 
verzameling verdienen.
Tot slot nog een woord van dank aan 
Graham Charles, Stanford, Engeland, die 
mij de hierbij afgedrukte dia cadeau gaf.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam
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FRAILEA; EEN GROOT ZUID- 
AMERIKAANS GESLACHT

Tot voor kort was het geslacht Frai

lea bij de meeste liefhebbers bekend 

door Frailea cataphracta en Frailea 

asterioides. Er blijken tientallen 

soorten te groeien in de middenzone 

van Zuid-Amerika.

De Fraileas zijn lang als ondergeschoven 
kinderen behandeld en nog steeds zijn er 
maar weinig liefhebbers die van de 
schoonheid van deze kleine planten weet 
hebben. Voor een groot deel komt dit door 
onbekendheid met de soorten en de snel 
groeiende omvang van het geslacht door 
nieuwe vondsten. Onbekend maakt onbe
mind. Wanneer geen van de liefhebbers- 
tijdschriften aan het geslacht aandacht 
besteedt, kan het ook nooit tot verzamel
woede komen. Om u, als lezer, enigszins 
een beeld te geven van de variatie binnen 
het geslacht heb ik een viertal 
foto’s bij het artikel geplaatst. Het lezen 
van de vele namen zonder een plaatje kan 
mijns inziens niet erg stimulerend werken 
op de welwillende liefhebber.
In het begin van deze eeuw beschreef 
Schumann een zestal soorten onder de

Jan Jaap de Morree

Frailea gracilima. Foto's van de schrijver

geslachtsnaam Echinocactus Backeberg 
heeft in zijn standaardwerk een aantal 
soorten toegevoegd, waarna Buining op 
zijn reizen naar onder andere Brazilië en 
Uruguay nog meer soorten ontdekte en 
beschreef. De belangstelling bij de liefheb
bers nam evenwel niet fors toe. Het ge
slacht Notocactus uit dezelfde gebieden 
heeft tot veel groter enthousiasme bij 
verzamelaars geleid.
Het geslacht Frailea lijkt intussen door 
vele nieuwe ontdekkingen uit te groeien tot 
een omvangrijk geslacht waarbij ruw 
geschat toch wel 50 soorten zijn te onder
scheiden, met een scala van variëteiten en 
vormen. Stockinger, Horst, Prestlé, Schlos
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ser en Bercht hebben al heel wat nieuwe 
soorten aangedragen. Karl Heinz Prestlé is 
momenteel bezig om een overzicht te 
maken van het geslacht, waarbij ook de 
geologische kenmerken van de standplaats 
in overweging worden genomen.
Wat voor kenmerken hebben deze planten 
gemeen dat ze tot één geslacht worden 
gerekend? Dat is niet eens zo eenvoudig te 
bepalen. Vroeger dacht ik dat ze allen 
gekenmerkt werden door de aanwezigheid 
van een donkere paarsachtig gekleurde 
maanvormige vlek onder elk areool. Heel 
karakteristiek is dit beschreven bij de 
maancactus F. cataphracta Ook vanouds 
bekende soorten zoals F. pygmeae en F. 
grahliana voldoen aan dit kenmerk. 
Nieuwe soorten zoals F. angelesii n.n. en 
F. buenekeri hebben echter veel gepro
nonceerder maantjes zodat er meer sprake 
is van paarse vlekken. Andere soorten 
daarentegen laten, zeker bij volwassen 
planten, hun maantjes achterwege. Zo zijn 
ze niet zichtbaar bij mijn F asterioides, 
F. uhligiana, F. schilinzkyana, F .carmi
nifilamentosa, F. colombiana en F. pumila. 
Allemaal toch ook vanouds bekende soor
ten. Als we echter naar de zaailingen 
kijken wordt het weer veel makkelijker. 
Dan zijn de maantjes of driehoekige don
kere vlekken wel steeds zichtbaar, dus met

enige moeite toch een sterk gemeen
schappelijk kenmerk.
Het oppervlak van de diverse soorten 
vertoont grote variabiliteit. Zo hebben F. 
asterioides en de vormen van F. phaeodisca 
en heel egaal oppervlak, min of meer 
verdeeld in verticaal lopende ribben. Veel 
soorten hebben de afzonderlijke areolen op 
een kleine verhevenheid staan vergelijkbaar 
met de rebutias. Een aantal soorten waar
onder F. mammifera en F. angelesii n.n. 
hebben tuberkels, geprononceerde verhe
venheden van het areool.
Een ander kenmerk is de cleistogame bloei 
van de planten. Bloemen openen zich bij 
cleistogame planten niet en worden inwen
dig bestoven. De zaadproduktie leidt dus 
tot identieke planten in vergelijking met de 
moederplant. Bij echte kruisbestuiving 
draagt de genetische uitwisseling bij aan 
het variabel houden van de soort. Dat 
cleistogame kenmerk zou ik niet echt 
willen volhouden nu ik al weer twintig jaar 
fraileas verzamel. Op mooie zomerse 
dagen in augustus kan een veld van fraileas 
tegelijk zijn gele bloemenpracht ont
plooien. Je aanschouwt dan enthousiast een 
massa relatief grote gele bloemen, waarvan 
een aantal soorten een rode kelk bezitten. 
De bloembouw doet vaak heel sterk den
ken aan die van Notocactus, zeker de
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bloemen van F. pygmeae en F. pumila. De 
bloembuis van fraileas is net zo sterk 
behaard als bij noto’s. Ze missen alleen 
nog maar de rode stempellobben. Sinds 
Hunt met parodias aan het stoeien is 
gegaan zijn de stempellobben bij de noto
cactus-parodias ook samengevoegd met de 
parodia-parodias met hun gele stempellob
ben, zodat dit ook geen scheidend crite
rium kan zijn tussen notocactus en frailea. 
De vruchten zijn altijd behaard. Eenduidig 
van vorm is dit kenmerk ook al niet. Bij de 
vormen van F. pygmeae en F. alacriportan 
is de bes wel een halve centimeter groot en 
met donzig haar bezet. Hiertussen staan 
dan nog hele lange flexibele doorns. Deze 
steken boven de vrucht uit en komen min 
of meer in een punt bijeen. Bij F. asterioi
des en de vormen van F. cataphracta is de 
bes een veel kleiner bolletje met korte 
haren en doorns bezet. De bessen worden 
bij de meeste soorten overvloedig ge
vormd. Gedrang om ruimte voor de bessen 
kan bij deze kleine planten leiden tot 
misvorming van de areolen in de kop. De 
planten worden op een gevorderde leeftijd 
van 5 a 10 jaar lelijker van vorm. Het is 
dan ook zaak om voor continuering van de 
collectie om de 3 jaar nieuwe planten te 
zaaien uit het overvloedig gevormde zaad. 
Terwijl de fraileas enige overeenkomst met

noto’s vertonen, lijken de zaden van beide 
geslachten overigens weer niet op elkaar. 
Binnen het geslacht Frailea zijn de zaden 
weinig uniform. Er zijn soorten die zaden 
hebben als astrophytums; hoedjes met een 
dikke rand zoals bij F. phaeodisca en F. 
asterioides. Soorten als F. grahliana en F. 
pumila hebben veel meer ronde zaden. 
Ten aanzien van de plantvorm is er even
eens de nodige variatie. Er zijn soorten die 
tamelijk plat tot bolvormig groeien. De 
meeste bolletjes hebben een aanzienlijk 
verdiept gelegen groeipunt in de kop. Ze 
komen voor in Uruguay en Paraguay. Er 
zijn echter ook uitgesproken zuiltjes. 
Typische solitaire bolletjes zijn onder 
andere F. asterioides, F. cataphractq F. 
uhlighianq F. chiquitana en F. magnifica 
n.n. (HU 64). In mijn verzameling heb ik 
tot nu toe maar één cataphracta die een 
zij spruit geeft na 6 jaar. Op een onderstam 
wil F. asterioides wel graag spruiten, 
hetgeen de schoonheid van deze plant 
mijns inziens niet ten goede komt. F. aste
rioides moet gewoon zo’n fantastisch 
symmetrische, kleine donkergroene of rood 
aangelopen zeeëgel blijven. Verliezen zijn 
dan soms echter niet te voorkomen van
wege gevoeligheid voor vocht.
Meerdere soorten kunnen aanzienlijke 
groepjes vormen wanneer ze na enkele
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jaren gaan spruiten. F. schilinzkyana, F. 
moseriana, F. grahlianam F. carminifila
mentosa zijn hiervan voorbeelden. 
Zuilvormig groeiende fraileas zijn ook in 
overvloed aanwezig. Een gebied waar veel 
zuilvormige soorten groeien is de Rio 
Grande del Sul in Zuid Brazilië. Dit is het 
thuisland van de vele vormen van F. 
alacriportanq van F. horstii en van F. 
gracillima. De lengte van de smalle zuiltjes 
kan in de verzameling aanzienlijk zijn. Ze 
zijn vaak zo weekvlezig dat ze bij toene
mende lengte omvallen. De horstii waar
over ik in een vroeger artikel al eens repte, 
heeft momenteel na 15 jaar een lengte van 
meer dan 20 cm en slijt zijn leven opge
bonden aan een breinaald. De planten in de 
cultuur worden uiteraard zo goed verzorgd 
dat ze deze lengte kunnen bereiken. In de 
natuur is deze kwetsbare planten vast niet 
zo’n lang leven beschoren. Karl-Heinz 
Prestlé meldt dat F. alacriportana var. 
longicylindrica in de natuur ook lang wordt 
en gaat kruipen.
Om de enthousiaste verzamelaar van dienst 
te zijn nog een paar opmerkingen over de 
cultuur. Bij veel soorten is er een duide
lijke gevoeligheid voor het optreden van 
bruine plekken en rot aan de onderzijde 
van het plantelichaam dat op de grond rust, 
terwijl ook de wortelhals en de eventueel

aanwezige penwortel grote gevoeligheid 
vertonen. Dat vraagt om voorzorgen 
teneinde verlies te voorkomen. Een aantal 
jaren kweekte ik de soorten in 8 cm potten, 
waarbij ik 4 planten bijeen zette terwille 
van de ruimtewinst. Deze grote potten 
houden echter veel te lang vocht vast in de 
diepte zodat er van de vier oorspronkelijke 
planten in een pot steeds wel wat afviel en 
de resterende planten steeds meer vrijheid 
kregen. Daar was het me echter niet om 
begonnen. Momenteel lijkt de beste kweek
wijze van de moeilijke solitaire bolletjes 
een klein potje van 5 a 6 cm. Het grond- 
mengsel bestaat uit gelijke delen zand, klei 
en humeuze aarde.
De planten zijn klein en mogen om mooi te 
blijven maar weinig groeien. Water mag op 
het heetst van de zomer om de paar dagen 
gegeven worden, maar gedurende de rest 
van het jaar hoeft maar spaarzaam vocht te 
worden toegediend. Toch is voor het 
behoud van de kleine planten een regelma
tige watergift noodzakelijk.
Het kweken van sterke planten direct onder 
het glas in de kas is sterk af te raden. Door 
hun kleine volume worden ze dan al snel 
gekookt. Een lichte plaats wordt wel 
gewaardeerd.

Koningin Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam
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BIJ DE VOORPLAAT
Han Daamen

Americae sive novi orbis, no vova 

de scriptio (Nieuwe beschrijving van 

Amerika of de Nieuwe Wereld).

nauwkeurig dan op de acht jaar oudere 
kaart van Gutiérrez, toch kende Ortelius 
Zuid-Amerika beter dan het noorden. 
Pas in 1587 herzag hij Zuid-Amerika. In 
deze herziening krijgt het gebied langs de 
verbeterde westkust de naam ‘Chili’; hier 
nog alleen als plaats aangeduid. Het land 
Perv (Peru), Benezuela (spaans voor 
Venezuela), Brasilia (Brazilë) en de Gala
pagos eilanden (Ins: de los Galepegos en 
Ins: de los Galopegos) waren de enige 
namen toendertijd.
De streek Patagonië bekend van het boek 
van Backeberg en het Amazone-gebied zijn 
aangegeven, maar het land Argentinië 
ontbreekt nog. Het stadje Santiago (Chili) 
gesticht in 1541 ontbreekt hier geheel.

In 1570 publiceerde Abraham Ortelius 
(1527-1598), een Antwerpse cartograaf en 
uitgever van kaarten, de eerste editie van 
zijn atlas Theatrum Orbis Terrarum 
(schouwtoneel van de wereld). Zijn baan
brekende werk wordt algemeen als de 
eerste moderne atlas beschouwd. Na 1570 
beleefde de atlas vele nieuwe drukken. In 
de eerste editie van zijn atlas nam Ortelius 
maar één kaart van Amerika op, en pas in 
1579 voegde hij er een tweede deel ‘addi
tamentum’ (supplement) aan toe. Die 
eerste kaart; de ‘Nieuwe beschrijving van 
Amerika, of de Nieuwe Wereld’, beeldde 
Noord- en Zuid-Amerika af en ook een 
groot deel van het denkbeeldige zuidelijke 
continent (gewoonlijk bekend als Terra 
Australis Incognita (het onbekende Zuid
land), dat nu bekend staat als Australië. De 
omtrekken van Zuid-Amerika zijn minder

Helmersflat 51, 4707 CN Roosendaal
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Een afschuwelijk cliché natuurlijk, maar wat zijn we de afgelopen 
tijd weer met de neus op de feiten gedrukt wat het weer betreft! 
Nauwelijks had ik, zo ongeveer half juni, opgemerkt dat het nu 
bijna een jaar lang achtereen geregend had, kort onderbroken door 
een korte, maar felle winter in februari, of alle warmterecords 
werden gebroken en we beleefden volgens de weerman op TV de 
heetste julimaand in drie eeuwen. Met alle ramen en de deur 
wagenwijd open heb ik toch temperaturen van 48 graden gemeten 
in mijn kas. Planten groeien niet erg meer bij die temperaturen, 
immers groei is een proces, dat bij een bepaalde optimumtempera- 
tuur het beste verloopt. Te laag werkt remmend, te hoog ook! 
Bent U deze zomer ook zo weinig in Uw kas geweest? Of net als 
ik alleen ‘s avonds laat en ‘s morgens vroeg om water te geven, 
veel water? Op het moment, dat ik dit schrijf (2e helft augustus) 
kijk ik uit het venster en constateer dat het weer hollandser is dan 
ooit. Het waait en regent en eens temeer besef je, hoe afhankelijk 
je bent van het weer, niet alleen zelf, als mens, maar ook en vooral 
in verband met je hobby.

Als U dit leest is het oktober en hebben we de zomer er wel 
definitief opzitten. U bent al gestopt met watergeven, alleen een 
enkele herfst- of wintergroeier krijgt nog wat. Planten, die de hele 
zomer buiten gestaan hebben moeten nu langzamerhand naar 
binnen. Wanneer U over een verwarmde kas beschikt is nu de tijd 
aangebroken om de verwarming eens na te kijken, en eventueel de 
verlichting. Wacht daarmee liever niet tot het echt begint te winte
ren. Ook is het nu de tijd om eens te bekijken wat er aan warmte- 
isolatie gedaan kan worden. Stop kieren en reten dicht en probeer 
de kas te isoleren, bijvoorbeeld met het bekende noppenfolie. 
Wanneer alles in orde is kunt U met een gerust hart de winter 
tegemoet zien.
In deze tijd komt ook het verenigingsleven weer op gang. De 
afdelingen beleggen hun clubavonden met een keur aan activitei
ten. Benut die mogelijkheden: samen geniet U meer van Uw hobby 
dan alleen!
En tenslotte: in de komende donkere maanden is er alle tijd en 
gelegenheid om te studeren. Lezen over Uw planten is haast net zo 
fijn als de planten verzorgen en bij gebrek aan echte bloemen kunt 
U altijd nog foto’s of dia’s kijken. Zo ontstaat als vanzelf weer het 
verlangen naar de lente, naar groei en bloei.

Ton Pullen.



STAPELIA-ACHTIGEN 4
HOODIA EN TRICHOCAULON

Paul Dekker

Hopelijk komen de Stapelia-achtigen 

wat meer in de belangstelling. De 

vorm en de kleuren van de bloemen 

zijn zo apart en interessant dat geen 

enkele liefhebber ze om hun soms 

verfoeilijke geur uit zijn verzameling 

zal weren.

Hoodia spec. Foto's van de schrijver

Tot de als lastig bekend staande geslachten 
onder de Stapelia-achtigen behoort Hoodia. 
Deze planten lijken op het eerste gezicht 
helemaal niet op de Stapelia-achtigen die 
we tot nu toe hebben besproken. Ze hebben 
vaak een blauwgrijze kleur, worden veel 
groter en hebben duidelijke ribben met 
doornige uitsteeksels. De planten vertakken 
zich vanaf de basis en kunnen zo grote 
groepen vormen. Sommige soorten, onder 
andere Hoodia gordonii, worden meer dan 
een meter hoog. De meeste blijven echter 
kleiner.
De bloemen hebben een aparte vorm en 
lijken weinig op die van de andere Stape
lia-achtigen. Ze zijn min of meer schotel
vormig, kunnen vrij groot worden en 
hebben bijna alle een vleeskleur.
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Trichocaulon pillansii

Cultuur van Hoodia’s
Hoodia’s zijn op eigen wortel moeilijk te 
houden. In het gebied van herkomst, 
zuidelijk Afrika, moeten ze soms jaren 
zonder vocht leven, aangezien het kan 
gebeuren dat het daar eens per twee of drie 
jaar regent. Ze vragen daarom een aange
paste cultuur. Deze planten dient u droog

te houden en ze zijn gebaat met veel licht. 
Zet ze maar zo hoog mogelijk in de kas, 
vlak onder het glas. Zodra het daar voor 
ons vanwege de hitte niet meer is uit te 
houden, beginnen de planten zich goed te 
voelen en laten dat blijken door groei en - 
maar daar moet u niet al te vast op rekenen 
- door bloei.
Geef water in een schotel onder de pot om 
de kwetsbare wortelhals droog te houden. 
Vanzelfsprekend zijn dit geen planten voor 
beginnende liefhebbers en evenmin zijn ze 
geschikt voor de vensterbank, wat met veel 
andere Stapelia-achtigen juist wel het geval 
is. Voor een specialist vormen ze een 
uitdaging, heeft hij ze eenmaal zo ver dat 
ze bloeien, dan mag hij gerust trots zijn.

Vermeerdering van Hoodia’s
Meestal worden Hoodia’s op een Cerope- 
giaknol geënt of op een snelgroeiende 
Stapelia of Echidnopsis. Als dit lukt, 
komen ze wel in bloei, maar dan moet het 
weer wel meewerken. Stekken gaat zeer 
moeilijk, het duurt op zijn best meer dan 
een jaar eer men een worteltje ziet en 
meestal gebeurt er zelfs helemaal niets. 
Met zaaien zal men meer succes hebben, 
hoewel het niet gemakkelijk is om aan 
redelijke hoeveelheden zaad te komen, en 
dat is dan nog maar van een klein aantal
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soorten. De zaden komen ongelooflijk snel 
op, soms als binnen 24 uur. Wees voor
zichtig als u onder plastic zaait en geef ze 
zo vlug mogelijk na het opkomen frisse 
lucht. Dit ter voorkoming van wegvallen 
door smeul of zwartrot, waar deze planten 
heel vatbaar voor zijn.

Trichocaulon
Een geslacht dat eveneens moeilijk in 
cultuur is en in de verzamelingen dan ook 
niet zo veel wordt aangetroffen, is Tricho
caulon. Vergeleken met de andere Stapelia- 
achtigen hebben ook deze een volkomen 
afwijkend uiterlijk. Ze kunnen vrij groot 
worden, tot zo’n 75cm, en spruiten vanuit 
de basis.
De bloemen zijn klein, zelden groter dan 1 
cm in doorsnee en herinneren qua uiterlijk 
meer aan het Stapelia-type dan de 
Hoodia’s.

Trichocaulons in cultuur
Evenals Hoodia’s hebben ze veel licht en 
warmte nodig, zijn ze erg gevoelig voor 
smeul en zwartrot en dienen ze droog te 
worden gehouden. Voor het zaaien geldt 
voor Trichocaulons hetzelfde als voor 
Hoodia’s: gespannen lucht is dodelijk. 
Hoodia’s en Trichocaulons hebben in de 
winter een temperatuur van ten minste 10 
tot 15 °C nodig, willen ze het overleven. 
Een goede liefhebber zal alle genoemde 
negatieve punten wat betreft het kweken 
van Hoodia en Trichocaulon graag voor 
lief nemen, aangezien het bijzonder aan
trekkelijke planten zijn, niet in het minst 
door de prachtig getekende, vaak bizarre 
bloemen

Noordweg 476, 4333 KM, Middelburg

Trichocaulon perlatum

Trichocaulon spec.
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SPORENELEMENTEN
Johan de Vries
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In Succulenta nr.2 van jaargang 73 werd 
op blz. 62 gevraagd of iemand eens iets 
over sporenelementen wilde schrijven. Aan 
die vraag wil ik gaarne gehoor geven.

Allereerst dit: het geschrevene dient mijns 
inziens simpel te blijven en niet te ontaar
den in allerlei chemische formules. Dat is 
kennis op een ander niveau, die ik zelf ook 
niet voldoende bezit. En het moet, zeker 
voor de beginner, leesbaar blijven.
Om te begrijpen wat een plant nodig heeft, 
is het allereerst noodzakelijk te weten, 
waaruit een plant is opgebouwd. Dit kan 
door de plant te verbranden en daarna de 
as te analyseren. Niet direct gaan doen, dat 
hebben anderen al voor ons gedaan.
Dan vinden we kalium, natrium, magne
sium, silicium, ijzer, zwavel, fosfor, chloor 
en nog zeer kleine hoeveelheden van 
mangaan, zink, borium, koper en nog vele 
andere metalen. De stoffen, die in deze 
kleine hoeveelheden voorkomen noemen 
we sporenelementen. Ze zijn meestal in zo 
geringe mate aanwezig, dat er maar een 
spoortje van aangetoond kan worden, 
vandaar de naam. Let wel, ze zijn zo 
belangrijk, dat ze onmisbaar zijn. Een plant 
kan nog zoveel N.P.K. (stikstof, fosfor, 
kali) krijgen, als er geen sporenelementen 
aanwezig zijn zal de groei stagneren. 
De uiterlijke kenmerken kunnen heel 
verschillend zijn, bijvoorbeeld chlorose, 
dat is het geel worden, of bijna geen 
scheutgroei.
Overigens is het ook zo, dat bij een teveel 
aan sporenelementen de groei eveneens zal 
stagneren (opnameblokkade).
Bij de voeding, die we de planten meege
ven, of eventueel later toedienen, kunnen 
natrium, chloor en silicium gemist worden.

In het verdere verloop van dit verhaal gaan 
we uit van een organische mest. Zelf 
gebruik ik al jaren ORME, dat is een 
gedroogde hoendermest.
Critici zullen onmiddellijk zeggen, datje 
met een organische mest niet weet hoeveel 
je meegeeft of toedient. Dat is juist, maar 
dit luistert ook veel minder nauw dan met 
kunstmest.
Goed, we gaan verder met onze ORME. In 
organische mest bevinden zich al deze 
stoffen, die de plant nodig heeft, van 
nature. Overigens ook in een andere orga
nische meststof.
Het voordeel van ORME is, dat het niet zo 
stinkt bij vermenging met vochtige grond. 
Ook is het goed nog wat beendermeel toe 
te voegen aan de potgrond. Dit bevat veel 
sporenelementen, die juist extra langzaam 
voor de plant beschikbaar komen.
Andere noodzakelijke behoeften van een 
plant zijn, zoals U allen zult weten licht, 
water en lucht. Licht (zonlicht) zorgt voor 
de assimilatie en warmte. Dus onder het 
tablet groeien geen cactussen, daar gaan ze 
alleen maar langzaam dood Water dient 
als oplos- en transportmiddel voor voe
dingsstoffen. Uit lucht (frisse lucht) halen 
de planten hun benodigde koolzuurgas. 
Het is altijd goed, als er geen vorst te 
verwachten is, de luchtramen open te laten. 
Deze 3 zaken, plus het bladgroen van de 
plant, houden het fabriekje draaiende. Ze 
zorgen voor de fotosynthese (ander woord 
voor assimilatie) en vormen zetmeel, nodig 
voor groei.
En, wonder boven wonder, hierbij wordt 
zuurstof afgegeven, als afvalproduct! 
Jawel, als afvalproduct, dat is wel andere 
afval dan die wij veroorzaken.
Planten zijn dus in staat om zonne-energie



op te slaan, iets wat wij mensen ook 
krampachtig proberen, d.m.v. zonne
collectoren.
Als U zich nu aan aardgas of steenkool 
warmt, komt de zonne-energie als het ware 
vrij, die in het Carboon in planten is 
opgeslagen.
Terug naar onze potgrond. Is die dan niet 
nodig, zult U zeggen. Nou nee, grond dient 
alleen als houvast voor de plant, anders 
valt hij om. Is dan al dat gezwets door de 
jaren heen over potgrond vergeefse inspan
ning geweest?
Nee, niet direct. Dat planten buiten de 
grond goed kunnen groeien weten de 
meesten onder ons wel. Denk maar aan de 
tomaten, die tegenwoordig bijna allemaal 
op steenwol staan. Volledig computerge
stuurd, wat betreft water en voedingsoplos- 
singen.
Doch wij willen onze planten laten groeien 
op een natuurlijke wijze, in de grond, in 
potten, en dat vraagt toch om wat aanwij
zingen.
Dan tot slot nog een grondmengsel, zoals 
al jaren door mij gebruikt. Beslist niet 
alleenzaligmakend, maar wel bewezen 
goed. Gebreksziekten zullen niet optreden, 
planten kunnen zeker 3 jaar in de potten 
blijven. Diegenen, die mijn collectie 
kennen, zullen dit beamen.
Men neme.
- 2 zakken rulle potgrond (geen grove 
veen/turf, reeds behoorlijk zwart). Eigen 
merk van de Firma Brinkman voldoet goed 
(is 120 liter).
- 20 liter metselzand (is grof en gegaran
deerd zoutvrij).
- 20 liter rulle kleigrond.

- 5 liter perlite (is geëxpandeerd vulkanisch 
gesteente).
- 2 liter ORME.
- 2 handenvol hoornmeel.
Dit alles goed mengen/doorscheppen.
Ook in grond dient veel lucht toe te kun
nen treden. Vandaar zand en perlite toe
voegingen. Onder in de pot gaat ook altijd 
een laagje van 1 cm perlite. Bij te weinig 
lucht worden de voor de plant opneembare 
nitraten (stikstof) omgezet in de giftige 
nitrieten (afsterven van wortels en toeslaan 
van plantparasitaire schimmels!).
Het verdient aanbeveling de grond reeds 
voor de winter te mengen, daar meestal 
enige schimmelwerking optreedt aan de 
oppervlakte, door de omzetting van het 
organisch materiaal, wat overigens niet 
schadelijk is voor onze planten. Plastic 
zakken open laten staan, bijv. onder een 
tablet. Het bodemleven kan zich dan vast 
wat ontwikkelen en voor de nodige omzet
tingen zorgen. De grond is dan ook droog 
genoeg om in januari of februari te starten 
met het verpotten.
Dan nog even het probleem watergeven: 
In het voorjaar mag gerust enkele keren 
met mate over de kop gegoten worden bij 
die soorten waarbij dat kan, meestal de 
groene planten
Grote watergiften altijd van onderaf: 
bijvoorbeeld op schotels, in goten, bakken 
of, nog wat uitgebreider, in tabletten met 
een ‘eb en vloed’-systeem.
Waarom? Om de zo kostbare voedingsstof
fen niet versneld uit te spoelen en zeker 
niet de SPORENELEMENTEN.

Prinsenweg 5, 3237 LN Vierpolders 
(Gem.Brielle).
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REVISIE VAN HET GESLACHT
PEDIOCACTUS - 2

Fritz Hochstätter

Pediocactus sileri (Engelmann) L. Benson, 
Cact. Succ. J. USA 33:53, 1961 - 
De gipscactus
Synoniemen:
Echinocactus sileri Engelmann in Coulter 
Contr. U.S. herb. 3:376, 1896 
Utahia sileri Britton & Rose, Cactaceae 
3:215, 1922

Type: in mei 1883 door A.L. Siler verza
meld en gedeponeerd in het Herbarium van 
de Missouri Botanical Garden. MO (2 
bladen); foto, NY.

Pediocactus sileri fh 0200, Coconino Co. Arizona. Met 
typische lancetvormige bloembladeren

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig tot ovaal, bij 
ouderdom cylindrisch, 5-20 (30) cm hoog, 5-12 cm 
diameter, epidermis grijs tot blauwachtig, wortels 
dicht onder het aaroppervlak vertakt; knobbels 
konisch, 0,8-1,2 cm lang, 0,6-1 cm breed, alle 
knobbels samengedrukt; areolen rond tot ovaal, 
wollig, crèmekleurig tot grijs, later kaalwordend. 
0,7 cm lang en ongeveer dezelfde breedte; midden
dorens 4-8, het lichaam bedekkend. 1,5-3 cm lang, 
aan de voet 0,1 cm, krachtig, recht, naar de punt 
iets gebogen, bijna wit. grijs, bruin of zwart; 
randdorens 10-16, onregelmatig ingeplant, 
naaldvormig, recht, 1-2 cm lang, wit, grijs en deels 
met bruine punt
Bloem trechtervormig tot radvormig, 2,5 cm lang 
en breed, met 3 tot 5 in de schedel verschijnend; 
buitenste bloembladen lancetvormig tot afgerond, 
gerafeld, 2 cm lang, 0,4-0,5 cm breed, geel tot 
bruinachtig, met witte rand; binnenste bloembladen 
breed afgerond, soms gerafeld,, 1,5-2 cm lang, 
0,4-0,6 cm breed, geel tot strokleurig; stamper 1,3 
cm lang en 0,1 cm diameter, geel; stempellobben 6, 
0,2 cm lang; helmdraden 0,3 cm lang, geel; 
helmknoppen 0,1 cm lang, geel.
Vrucht cylindrisch tot eivormig, groenig, bruinach
tig of gelig, vruchtwand aan de bovenzijde iets 
geschubd, zich vertikaal openend, 1,2 cm lang, 0,7 
cm dik
Zaden grijs, bruin of bijna zwart, gekromd, 
0,35-0,5 cm lang, 0,35 cm breed, 0,18 cm dik, de 
testa vertoont kleine, middelmatige en grote 
knobbels, die een soort hersenstructuur vormen; 
testacellen 5-6-hoekig; hilum langwerpig, bijna 
over de helft van het zaad, zaden per vrucht 15-30 
afhankelijk van de ouderdom van de plant. 
Bloeitijd eind april/mei, rijpingstijd van de vruch
ten 4 weken.
Groeiplaatsen: volgens de huidige kennis alleen in
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het noorden van Arizona in Mohave County en 
Coconino County op hoogten van 1400-1500 m. Ze 
groeien in een gipshoudende, harde, openge
scheurde bodem in licht heuvelig, bijna vegetatie- 
loos terrein of in een rode zandbodem en dan 
tussen het typische struikgewas van de woestijn; 
andere succulenten die daar voorkomen zijn 
Sclerocactus parviflorus, een bijzonder grove vorm 
van Coryphantha vivipara var. arizonica, verschil

lende Opuntia’s en Yucca’s.
De door mij gevonden populaties dragen mijn 
veldnummers fh 0200, 0201 en 0202.

Door geruzie over de grens tussen Utah en 
Arizona eind vorige eeuw werd de type- 
vindplaats Pipe Springs bij vergissing in 
zuid Utah aangegeven, terwijl de ver
meende vindplaats Cottonwood Springs 
inderdaad in Utah ligt. Bij deze laatste 
plaats zijn geen planten gevonden. 
Engelmann beschreef in 1896 de plant als 
Echinocactus sileri ter ere van A.L. Siler 
die ze in 1882 ontdekte. De nieuwbe- 
schrijving was kort en luidde: “Globose: 
ribs 13, prominent, densely crowded, with 
short rhombic-angled tubercles: radial 
spines 11 to 13, white, central 3, black 
with pale base, 18 mm long, the upper one 
slightly longer: flowers scarcely 2,5 cm 
long, straw-colored: fruit unknown”. Op 
basis van herbariumonderzoek stelden 
Britton & Rose (1922) een monotypisch 
geslacht, Utahia, op. De naam ter ere van 
de staat Utah is niet correct, want de 
vindplaatsen liggen in de staat Arizona. 
Benson (1940) stelt vast dat oudere planten 
een tendens tot het aaneensluiten van de 
knobbels tot ribben vertonen, terwijl 
Peebles alleen maar gescheiden knobbels 
onderkent. Backeberg (1976) is het eens 
met de opstelling van een monotypisch 
geslacht, maar denkt wel aan een zekere 
verwantschap met Echinomastus. Verdere 
diepgaande studies van Benson toonden 
wezenlijke overeenkomsten met het ge

slacht Pediocactus (zoals de vrucht) en 
leidden tot de indeling onder dat geslacht. 
Heil et al. (1981) constateren een basale, 
dakvormige rand aan oude dorens bij 
volwassen planten zoals dat ook voorkomt 
bij Thelocactus en Coryphantha, maar zijn 
het verder eens met Benson.
De groeiplaatsen van Pediocactus sileri 
vindt men in de Navajo woestijn in het 
noordelijke deel van de staat Arizona op 
droge, opengespleten, harde, witgrijze 
gipsheuvels zonder veel andere vegetatie 
en in rode zandsteenbodem. Hoewel de 
arealen klein zijn, is de populatiedichtheid 
vaak groot. De korte vegetatieperiode 
beperkt zich tot het voorjaar. Bijtende 
winden in de late herfst zijn de voorboden 
voor de lange vorstperiode. Dan zijn de in 
de verte zichtbare toppen van het Kaibab 
plateau al met sneeuw bedekt. Een verdere 
verspreiding van de soort is onmogelijk 
vanwege de typische grondsamenstelling 
waar de soort groeit en de natuurlijke 
barrières: in het oosten de Kaibab bergen, 
in het noorden de Vermillion Cliffs, in het 
westen de Hurricane Cliffs en in het zuiden 
de Grand Canyon.
Door de begrensdheid van het versprei
dingsgebied is de genetische variatie 
gering, wat tot uiting komt in een grote 
mate van uniformiteit. De structuur van de 
robuuste, grove dorens die het lichaam 
volledig bedekken is bij alle planten gelijk; 
alleen afwijkingen in de kleur - van wit tot 
bijna zwart - kan men waarnemen.
De op kleine zandige heuvels voorko
mende planten lopen evenwel gevaar. Door 
sterke wind wordt het wortelstelsel losge
woeld; door regenval worden de planten 
dan ondergespoeld en zijn ze ten dode 
opgeschreven. De aan de randen van de 
heuvels verspreid groeiende kleine groepjes 
zijn door de sagebrush-struiken beter tegen 
weersinvloeden beschermd. Vernietiging 
door keverlarven is nauwelijks aan de orde.
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Deze hoogst interessante soort heeft net als 
Pediocactus nigrispinus uit Oregon, Was
hington en Idaho en sommige P. simpsonii- 
vormen uit Idaho, Utah, New Mexico, 
Colorado en Nevada niet de mogelijkheid 
zich in de hete, droge zomermaanden en in 
de harde wintermaanden met temperaturen 
van onder de -20 °C in de bodem terug te 
trekken. Toch zijn de planten juist goed 
ingesteld op deze extreme weersomstan
digheden en bodemgesteldheid; eens te 
meer blijkt dat uit de gezonde toestand van 
de populaties. Daar het grootste gedeelte 
van de populaties voorkomt in Indianenre
servaten, bestaat een goede overlevings
kans voor deze op lijst I van de Conventie 
van Washington voorkomende soort.
Het verschijningsbeeld van Pediocactus 
sileri vertoont grote gelijkenis met P. 
nigrispinus. P. sileri past qua morfologi
sche bouw ook goed bij Echinomastus en 
een verwantschap is zeker niet uit te 
sluiten. Het verspreidingsgebied ligt mid
den in een uitgestrekte Sclerocactus parvi- 
florus-populatie. Op enige afstand naar het 
zuiden komt Navajoa peeblesiana var. 
fickeisenii voor, terwijl in de oostelijke, 
hogere regionen van het Kaibab plateau 
Pediocactus paradinei groeit.
De discussies tonen aan dat het invoegen 
van Utahia sileri bij Pediocactus door 
Benson niet door iedereen wordt

onderschreven. De exakte overwegingen 
van Benson kan men lezen bij het gedeelte 
over Navajoa. Buxbaum al onderkende in 
de zaadbouw duidelijke verschillen met 
andere Pediocactus-soorten. Ofschoon de 
uiterlijke plantkenmerken sterk verschillen, 
geven de zaadonderzoeken van Hentzschel 
dezelfde inzichten als die van Buxbaum en 
wijzen op een gezamenlijke ontwikkeling 
met Navajoa peeblesiana (en var. fickeise
nii) en Pediocactus bradyi (en de varië
teiten winkleri en despainii), waarbij dan 
P. sileri de primitiefste soort zou kunnen 
zijn. Verdere systematische onderzoeken 
(celstudie, kweek) zullen deze theorie 
kunnen onderbouwen.
De kweek uit zaad is relatief gemakkelijk. 
Op den duur zijn alleen geënte exemplaren 
te behouden. De bloeiwilligheid is evenwel 
gering. Met enig geluk kan men na onge
veer vijf jaar op bloemen rekenen. De 
planten zijn op eigen wortel zeer gevoelig 
en daarmee de moeilijkste soort binnen het 
geslacht. Wortelechte exemplaren zijn in 
een substraat dat overeenkomt met die van 
de natuurlijke vindplaatsen, enige tijd 
buiten te cultiveren, maar dan wel beschut 
tegen de regen en overgeleverd aan winter
kou.

Pediocactus nigrispinus, Kittitas Co, Washing
ton, in de buurt van Columbia River
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Pediocactus simpsonii in de Sandia Mountains 
met in de achtergrond Echinocereus viridiflorus

Pediocactus nigrispinus var. nigrispinus
Hochstatter, Succulenta 3:99-106, 1992 - 
de Columbia River Basin cactus.
Synoniemen:
Echinocactus simpsonii robustior Coulter, 
Proc. Amer. Acad. 3:377, 1896 
Pediocactussimpsonii var. nigrispina W. T. 
Marshall n.n. in Marshall & Bock, cacta- 
ceae 140, 1941
Pediocactus simpsonii var. robustior 
Benson, Cact. Succ. J. USA 32:19, 1962 
Pediocactus robustior Arp, Cact. Succ. J. 
USA 44:222, 1972
Pediocactus simpsonii var. nigrispinus 
Hochstatter, Succulenta 9:178-183, 1990

Type: Watson (1868) in Herb. Mo Bot. Gard., 
materiaal afkomstig uit de Humboldt Mountains, 
Pershing Co., Nevada. Lectotype: (Benson, loc. 
cit.): “Mountains of Nevada, 8,000-10,000 alt., 
from Run River eastward to the Humboldt Moun
tains. No. IV, Sereno Watson, of King’s Party, 400 

lat.”, Mo
Opmerking: volgens de huidige kennis heeft het 
type betrekking op twee soorten. Derhalve werd 
door de auteur op 20-7-1990 een nieuw holotype 
gedeponeerd in het herbarium van het Institut für 
allgemeine Botanik und botanischer Garten van de 
universiteit van Hamburg onder het nummer fh 15. 
De volgende veldnummers werden gegeven aan de 
gevonden populaties: in Oregon fh 10, 10.5, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, in Washington fh 50.0, 
51.0. 51.0.1, 52.0, 53.0, 54.0, 55.0, 55.0.1, 58.0 en 
59.0 en in Idaho fh 9.5.

Pediocactus nigrispinus var. beastonii 
Hochstatter, Succulenta 3:99-106, 1992 - 
Beaston’s cactus.

Holotype: op 20-7-1990 gedeponeerd in het 
herbarium van het Institut für allegemeine Botanik 
und botanischer Garten van de universiteit van 
Hamburg onder het nummer fh 19.1.
Onderzocht materiaal op de groeiplaatsen aange
duid met de nummers fh 19.1 en 19.2.

Pediocactus simpsonii var. simpsonii 
(Engelmann) Britton & Rose in Britton & 
Brown, III Fl. ed. 2 2:570, 1913 - de 
Rocky Mountains cactus.
Synoniemen:
Echinocactus simpsonii Engelmann, Trans. 
St. Louis Acad. 2:197, 1863
Mammillaria simpsonii Jones, Zoe 3:302, 
1893
Mammillaria purpusii Schumann, Monats- 
schr. Kakteenk. 4:165, 1894
Pediocactus hermannii W.T. Marshall, 
Saguaroland Bull. 8:78, 1954 
Pediocactus simpsonii var. caespiticus 
Backeberg, Nat. Cact. Succ. J. GB 14:63, 
1959 nom. nud.; Cactaceae 5:2846 f.2672, 
1961 nom.nud.
Pediocactus simpsonii var. hermannii 
Wiegand & Backeberg, Die Cactaceae 
5:2846, 1961, een later homoniem.

Type: lectotype verzameld op 24-4-1859 door 
Engelmann in de Kobe Valley, Nevada en op
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15-5-1859 in de Butte Valley, Utah en gedepo
neerd in het herbarium van de Missouri Botanical 
Garden te St. Louis. De typeplant van Pediocactus 
hermannii werd in het Douglas herbarium van de 
Desert Botanical Garden in Tempe, Arizona 
gedeponeerd.
De door de auteur gevonden groeiplaatsen dragen 
de veldnummers: Nevada fh 30 t/m fh 39;
Colorado fit 20, 20.0, 21, 23, 23.0.1, 23.0.4, 23.0.5, 
23.0.6, 23.1, 245, 24.0, 25.1, 27.0, 27.3.2, 27.3.3, 
27.3.4, 27.3.6, 27.3.9, 27.4.0 en 27.4.5;
Montana fh 90 t/m 94;
New Mexico fh 40, 40.0, 40.1, 41, 42, 42.1; 
Wyoming fh 72, 72.0, 73;
Utah fh 60, 60.1, 61, 62, 63, 63.1, 63.2, 63.3, 63.6, 
63.7, 64, 64.1, 66.0, 66.2, 66.2.0, 66.2.1, 66.2.5, 
66.3, 66.3.0, 66.3.1, 66.7, 66.8 en 66.9.

Pediocactus simpsonii var. robustior 
(Coulter) L. Benson emend. Hochstatter, 
Succulenta 7-8:169-175, 1990 - de Battle 
Mountain cactus.

Type: Daar voor dit taxon en P. nigrispinus één en 
hetzelfde holotype werd gedeponeerd (zie bij P. 
nigrispinus) is op 20-7-1990 een nieuw holotype 
afkomstig uit de Battle Mountain, Nevada gedepo
neerd in het herbarium van het Institut fiir all- 
gemeine Botanik und botanischer Garten van de 
universiteit van Hamburg onder nummer fh 110. 
Veldnummers die bij dit taxon behoren zijn fh 110, 
111 en 112.

Pediocactus simpsonii var. indranus
Hochstätter, Succulenta 9:178-183, 1990 
In overeenstemming met artikel 73C(c) van 
de Internationale Code voor Botanische 
Nomenclatuur is de oorspronkelijke naam 
“indraianus” in Succulenta 3:55, 1991 
gewijzigd in “indranus”.

Holotype op 20-7-1994 gedeponeerd in het 
herbarium van het Institut für allgemeine Botanik 
und botanische Garten van de universiteit van 
Hamburg onder het nummer fh 4.
Veldnummers die bij dit taxon behoren zijn fh 1, 
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4, 5, 5.0 en 5.1.

Pediocactus simpsonii var. minor (Engel
mann) Cockerell, Torreya 18:180, 1916 - 
de sneeuwbal cactus
Synoniemen:
Echinocactus simpsonii minor Engelmann, 
Trans. St. Louis Acad. 2:197, 1863 
Pediocactushermannii W.T. Marshall, 
Saguaroland Bull. 8:78, 1954
Pediocactus simpsonii var. minor Boisse- 
vain & Davidson, Colorado Cacti 58, 1940 
(later homoniem).

Type: lectotype in Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, verzameld door Parry, Hall & Harbour in 
1862 op de Mount Vernon.
Veldnummers die bij dit taxon behoren zijn: 
Colorado fh 25.0, 26, 26.1, 27, 27.1, 27.3, 27.3.0,

Pediocactus simpsonii var robustior, Lander Co, 
Nevada. De Battle Mountain cactus met lange 
centrale dorens
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Pediocactus simpsonii var indranus, Idaho.
Uitgestoeld exemplaar

27.31, 27.3.7, 27.4.4, 27.4.7, 27.5.0,
New Mexico fh 40.2.
Wyoming fh 70, 70.5, 71, 74, 75
Utah fh 63.5, 65, 66

Voor beschrijving, verspreiding en com
mentaar met betrekking tot Pediocactus 
simpsonii en zijn variëteiten en Pediocac
tus nigrispinus zij verwezen naar de artike
len in Succulenta 1990, nummers 7,8,9, en 
12 en Succulenta 1992, nummer 3.

Pediocactus paradinei B.W. Benson, 
Cact. Succ. J. USA 29:136 83-84, 1957 - 
de House Rock cactus
Synoniemen:
W.T.Marshall, Saguaroland Bull. 10:89- 
91,107, 1956
Pilocanthus paradinei B.W. Benson & 
Backeberg, Kakt, and Sukk. 8:187-189, 
1957

Holotype gedeponeerd in het herbarium van het 
Boyce Thompson Southwestern Arboretum onder 
nummer Bwb 8-1956-1; isotype gedeponeerd in het 
herbarium van het Pomona College onder nummer 

286120.
Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bij uitzondering groepsvor- 
mend, bolvormig tot gedrukt bolvormig, 2,5-6 cm 
hoog, 2,5-4 cm diameter, epidermis grijsblauw tot 
groen, penwortel, 3 cm onder de oppervlakte vaak

vertakt, lichaam tot ongeveer 5 cm boven de 
oppervlakte uitstekend, in zomer en winter karakte
ristiek terugtrekken in de bodem (behoort tot de 
zgn. schrompelsoorten); knobbels konisch-cylin- 
drisch, 0,4 cm lang en 0,3 cm breed; areolen rond 
tot ovaal, met wol, wit tot grijs, 0,2-0,3 cm diame
ter; middendorens 4-6, 1-3 cm lang, aan de voet 
0,3 mm dik, wit tot grijs, haarachtig, recht, gebo
gen, gedraaid, variabele lengte (er komen echter 
ook volkomen middendorenloze volwassen 
exemplaren voor die dan veel op P. simpsonii 
lijken), juveniele planten minder middendorens; 
randdorens 15-20, wit tot grijs, 0,2-0,5 cm lang, 
variabel, recht, gedraaid.
Bloem radvormig, 2 cm lang, 2-2,5 cm diameter, 
rond de schedel, naar gelang de leeftijd 3-6 
bloemen; buitenste bloembladen 2 cm lang, 0,6 cm 
breed, spits toelopend of afgerond, ingescheurd, 
geel tot rose, met bruinachtige middenstreep; 
binnenste bloembladen 2 cm lang, 0,6 cm breed, 
spits toelopend of afgerond, ingescheurd, geel tot 
bleek wit, met rose middenstreep; stamper geel, 
groenachtig, 1 cm lang, 0,1 cm dik, 5 stempel- 
lobben; helmdraden geel, 0,6 cm lang; helmknop- 
pen geel, 0,1 cm lang; vruchtbeginsel tijdens de 
bloei 0,3 cm lang en glad.
Vrucht ovaal tot cylindrisch, groen tot geel, bij 
rijpheid roodbruin, 0,8-1 cm lang, 0,5 cm diameter, 
vertikaal openscheurend of indrogend.
Zaden mutsvormig, zwart tot zwartgrijs, testa met 
kleine knobbeltjes, 2 mm lang, 1,5 mm breed en 1 
mm dik; hilum ovaal. Rijpingstijd op de groei-
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plaats 4-6 weken, 15-30 zaden per vrucht; kiem- 
kracht van de zaden blijft enkele jaren behouden. 
Bloeitijd eind april tot begin mei.
Geografische verspreiding: noord Arizona, Coco
nino Co., Kaibab plateau op hoogten van 1600 tot 
2100 m, in open pijnbos- en jeneverbesbosland, 
onder Ponderosa dennen op zwak hellende heuvels, 
in losse kalksteenbodem, tot in open grasgebied 
(sagebrush/gramma gras). Begeleidende succulente 
flora: Pediocactus simpsonii, Coryphantha vivipara 
var. kaibabensis, Echinocereus engebnannii var. 
variegatus, Sclerocactus parviflorus, Neobesseya 
missouriensis var. marstonii, Yucca glauca, Yucca 
baccata en verschillende Opuntia-soorten.
De veldnummers die betrekking hebben op deze 
soort zijn fh 052 en 052.0.

In het voorjaar van 1956 ontdekte Paradine 
de planten in de House Rock Valley in het 
noorden van Arizona. Daar een taxono- 
mische indeling problemen gaf, werd het 
materiaal voor nadere bepaling en beschrij
ving gegeven aan B.W. Benson. In augus
tus 1956 stuurde Benson het artikel met de 
nieuwbeschrijving aan de redactie van het 
Cactus & Succulent Journal of the USA. 
Echter, in oktober 1956 beschreef W.T. 
Marshall van het Desert Botanical Garden, 
Tempe, Arizona de plant ter ere van de 
ontdekker als Pediocactus paradinei in het 
Saguaroland Bulletin; derhalve moet 
Marshall als nieuwbeschrijver genoemd

worden maar kan officieel niet worden 
erkend omdat een Latijnse diagnose ont
breekt. Ook aan de nieuwbeschrijving door 
Benson kleeft een probleem, omdat hij bij 
de geslachtsnaam een vraagteken plaatste. 
Backeberg vindt op grond van afwijkende 
kenmerken (bijna centraal ontwikkelende, 
geheel anders gevormde bloemen en 
typische bedoorning) ten opzichte van 
Pediocactus (geen bewimperde schubjes, 
ovarium en vrucht kaal, bloemen niet 
centraal) een apart geslacht Pilocanthus 
gerechtvaardigd. Als co-auteur wordt B W. 
Benson genoemd, omdat hij het eens was 
met de aparte geslachtsindeling. L. Benson 
(1960) ziet geen aanleiding tot afsplitsing 
vanwege de grote overeenkomsten in 
habitus, bloei, structuur, dorens en opening 
van de vruchten.
In Arizona, de Indianenstaat, op kleine, 
niet met elkaar verbonden gebieden in 
open gramma grasland aan de rand van de 
Kaibab groeit deze zeldzame soort op 
relatief grote hoogte (1600 m). Van daar 
uit naar het westen toe komt de soort voor 
in de hogere gebieden van de House Rock 
Valley (2100 m) en groeit daar in open bos 
op hellende kalksteenheuvels. Klaar
blijkelijk biedt het oostelijk gelegen, 
lagere, open grasland dat reikt tot aan de 
Colorado rivier geen geschikte omstandig
heden (waarschijnlijk te heet en te droog),
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VERSPREIDINGSGEBIED

... Pediocactus sileri 
///// Pediocactus paradinei

terwijl richting het Uinkaret Plateau de 
specifieke bodemverhoudingen een ver
spreiding hier niet toelaten. In het noorden 
vormen de Bucksin bergen een natuurlijke 
barrière. Daarentegen kan men vanwege 
overeenkomstige omstandigheden niet 
uitsluiten dat richting de Grand Canyon 
nog meer populaties gevonden zullen 
worden. Verspreiding van de zaden kan 
mogelijk geschieden door kleine diertjes. 
De planten, die in kleine groepjes voorko
men in hoger gelegen gebieden, zijn 
verrassenderwijze groter dan hun soortge
noten uit lagere gebieden; waarschijnlijk 
een gevolg van meer neerslag. De karakte
ristieke, haarachtige bedoorning is niet bij 
alle volwassen planten aanwezig. Bij jonge 
planten, ook al zijn ze verhoudingsgewijs 
snel bloeibaar, is de typische, variabele 
haarachtige bedoorning niet ontwikkeld. 
De bestuiving van de bloemen geschiedt 
door mieren, kleine vliegen en bijen De 
jonge planten zijn nauwelijks te onder
scheiden van de in de onmiddellijke nabij
heid groeiende jonge planten van Cory- 
phantha vivipara.
De meestal onvertakte, in lagere regionen 
groeiende planten, die over het algemeen 
kleiner zijn dan die uit hogere regionen,

zijn in het dominante gramma gras nauwe
lijks te zien. Hierbij komt nog het in 
bepaalde delen van het jaar terugtrekken in 
de bodem, wat zeker is ontwikkeld om 
beter te kunnen overleven; P. paradinei 
behoort dan ook tot de groep van de 
“schrompelsoorten”. De variabiliteit van 
de afzonderlijke planten ten opzichte van 
het totale bestand is gering.
De door Backeberg uitgewerkte verschil
len, vooral die van de dorenstruktuur, zijn 
onvoldoende voor een aparte status als 
geslacht. Gezien vanuit de morfologische 
bouw komt Pediocactus paradinei sterk 
overeen met P. simpsonii. De gelijkenissen 
in habitus, bloem, vrucht en zaad zijn 
groot. Het verschil zit in de haarachtige 
bedoorning van P. paradinei, of dit vol
doende is voor een aparte soort kan zelfs 
betwijfeld worden.
Net als voor alle Pediocactussen is de 
kweek eenvoudig, alhoewel enten sterk 
wordt aanbevolen. Twee- tot driejarige 
geënte zaailingen zijn bloeibaar. In cultuur 
kunnen de haarachtige dorens langer 
worden dan in de natuur.
Met zijn fascinerende bedoorning is het 
een van de mooiste Noord-Amerikaanse 
cactussen en derhalve is bij velen de wens
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Zaad van Pediocactus sileri.
Van boven naar beneden: zij-aanzicht, hilum en sterk 
vergroot zij-aanzicht

Zaad van Pediocactus paradinei.
Van boven naar beneden: zij-aanzicht, hilum en sterk 
vergroot zij-aanzicht

aanwezig een exemplaar in de kas te 
hebben. In Europa is voldoende geculti
veerd materiaal in omloop en uit zaad heeft 
men snel bloeibare planten. Derhalve is er 
geen enkele reden de groeiplaatsen te 
plunderen. Toch is de opname in bijlage I

van de Conventie van Washington gerecht
vaardigd ter meerdere zekerstelling van de 
natuurlijke populaties.

Postfach 510, 6800 Mannheim Duitsland



Pediocactus sileri fh 200, Coconini Co, Arizona, 
Met krachtige, licht gebogen centrale dorens

Pediocactus paradinei fh 052, Coconino Co, Arizona. 
Buitengewoon groot exemplaar

******

EIGEN RISICO
Gerard de Lange

Na een klein maar pijnlijk ongelukje met 
een Opuntia antigordijniana in onze ven
sterbank, had ik mijn vrouw beloofd geen 
gevaarlijke planten met stekels, dorens of 
wat daarop leek, te huisvesten in onze 
voorkamer. Ons zoontje van twee jaar was 
de box ontgroeid en dus bezig zijn wereld, 
onze woonkamer, te verkennen.
De belangstelling, die hij aan de dag legde 
voor onze kamerplanten was beangstigend 
en ontaardde al gauw in pure ontleedkunde. 
Enkele planten hebben inderdaad hun 
lichaam aldus aan de wetenschap ter be
schikking moeten stellen.

Veiligheidshalve werden ook een Dieffen- 
bachia en de Christusdoorn verbannen naar 
een andere ruimte. Hiermee werd de 
woonkamer officieel peuter-vriendelijk 
verklaard.
Ik had nog geen kas tot mijn beschikking 
maar was wèl totaal bezeten van cactussen, 
derdegraads verslingerd volgens anderen. 
Met een vriend, net zo maf als ik, werd 
zelfs een reis per trein ondernomen naar 
Van Donkelaar in Werkendam, het Mekka 
voor cactofielen en succulentieten. We 
raakten dan ook in een bijna religieuze
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vervoering bij het zien van zoveel moois. 
Helemaal te gék was vooral de enorme 
collectie Lithops die de Heer van Donke- 
laar daar had staan. Rijen van die mooie 
ouderwetse zaaitesten stampvol met le
vende steentjes, variërend in kleur van 
lichtgrijs via zachtgroen en -bruin tot 
pimpelpaars. Adembenemend mooi! Ik 
was meteen verloren. Totaal...!
Stante pede, en staande de vergadering 
wilde ik meteen van de mooiste soorten 
een aantal exemplaren aanschaffen. Uiter
aard was de Heer van Donkelaar niet 
bereid zijn prachtige groepen Lithops te 
ruïneren ten behoeve van de eerste de beste 
beginneling.
En gelijk had ie! Want dé manier om 
Lithops te kweken is:.. Zelf zaaien ! 
Zaden had hij ruimschoots in de aanbieding 
voor een prijs die ons wel paste.
Heel moeilijk vond ik het, een keus te 
maken uit de keurige zaadlijst. De nietige 
plantjes droegen zéér welluidende namen. 
Het leek wel een transferlijst van Brazili
aanse topvoetballers. Ik kwam er dan ook 
niet uit en bestelde domweg vijf zakjes 
Lithopszaad. U weet hoe dat gaat: Van die 
bruine, die lichtgrijze, die groene, die 
gevlekte donkerbruine en vooral.... die 
rooie! (Lithops optica cv 'Rubra').
Als in een roes reisde ik terug naar Joure, 
dromend van bakken vol felgekleurde 
steentjes, lévende steentjes nog wel! 
Mijn gelukzalige stemming steeg ten top 
toen mijn reisgenoot zeer terecht opmerkte 
dat ik met het telen van dit doornloze 
gewas, heel listig de “huiskamer-veilig
heidswet” kon omzeilen die ik ten over
staan van mijn vrouw had ondertekend. 
De vijf porties zaad ontkiemden voorspoe
dig, waarschijnlijk door een nog ruimere 
portie beginnersgeluk. Van trots liep ik 
bijna naast mijn schoenen en zelfs mijn 
vrouw vond “die bak grint” wel aardig. 
Ik waardeerde dat uitermate en ging zelfs 
zover dat ik na elke cactustrip bloemen

voor haar meebracht en voor mijn zoon zo 
nu en dan een originele “Dinky-Toy” 
model-auto. Eens zelfs een goedwerkend 
kiep-autootje.
Hij was daar zeer mee verguld en speelde 
er braaf mee tussen de bloempotten op de 
vier meter lange vensterbank. Toch had ik 
zijn intelligentie onderschat. Schromelijk. 
Hij begreep donders goed, dat men met een 
vrachtauto iets dient te vervoeren, zéker 
met zo’n zelflossende kiep-auto. Geregeld 
zag hij onze overbuurman met zijn vracht
auto suikerbieten vervoeren. Gekweld door 
dadendrang moet het kereltje gezocht 
hebben naar een qua verhouding en afme
ting gunstig alternatief voor de lompe 
suikerbieten.
Dan slaat het noodlot toe... .zijn speurend 
oog valt op het bakje met kleurige Lithops. 
Ideaal van formaat en.... zonder stekels. Ze 
staan gewoon voor het grijpen.
Geheel onkundig van dit drama kom ik 
‘s avonds thuis van mijn werk en vraag 
zoals gewoonlijk of Pieter leuk had ge
speeld. Als antwoord stopte hij zijn kleine 
warme knuistje in mijn hand en voert me 
trots mee naar het verste eind van de 
vensterbank.
En ja hoor.. .daar lagen, keurig per kleur 
gesorteerd met de etiketjes erbij, vijf 
hoopjes afgedraaide Lithops. Het schaaltje 
op het andere eind van de vensterbank was 
woest en ledig. Zo moet de Schepping er 
dus ongeveer hebben uitgezien voor er 
serieus werk van werd gemaakt Ik werd 
bijna onwel en trok wit weg.
Even speelde ik met de gedachte om de 
billetjes van het ventje “optica rubra” te 
slaan of zijn piepkleine spaarrekening op 
rood te zetten, toen mijn vrouw me voor
hield, dat dit voorval waarschijnlijk gere
kend moest worden onder het hoofdstuk 
“eigen risico”. Weet u dat de naam Pieter 
eigenlijk betekent: steen of rots....?

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure
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BOOMVORMEN
SUCCULENTE ‘BONSAI’

Jan Essers

Ja, ook wij als succulentenverzame

laars hebben wel bomen in een pot. 

Dat betekent het woord ‘bonsai’ 

namelijk: boom in pot.

bos. Alle hier genoemde planten worden 
bij mij koud en droog overwinterd bij 
3-5 °C. Dit geldt niet voor de Euphorbia- 
ceae, die liever een temperatuur hebben 
van 12-15 °C.

Tephrocactus articulatus var. iner
mis
Deze soort komt voor in de centrale pro
vincies van West-Argentinië. De plant 
heeft een grijsbruine gloed over de leden. 
De doornloze areolen zijn slechts bezet met 
korte glochiden en wat wolharen. De 
cladoden lijken enigszins op denne- of 
sparreappels. De lengte van de leden 
varieert van 2 tot 15 cm.

Iedere liefhebber is op zijn eigen manier 
gefixeerd op vormen. De één op bollen, de 
ander op zuilen en weer een derde valt op 
bruine of witte planten. Natuurlijk zijn we 
allen enthousiast wanneer in het voorjaar 
de nieuwe groei de ‘koppen’ siert met de 
meest kleurrijke bedoorning.
In dit artikel gaat het nu eens niet over 
mooie bloemen of een nieuwe variëteit, 
doch om min of meer boomvormige groei
wijzen, dwars door de geslachten heen. Het 
grote voordeel van de boomvormen is dat 
we na een aantal jaren, als ze te groot wor
den voor onze vensterbank of kas, stekjes 
kunnen nemen. We kunnen die weer 
bewortelen, laten groeien en er andere lief
hebbers mee plezieren. Trouwens, bloeien 
doen de meeste van deze planten ook nog. 
De hierna volgende soorten zijn slechts een 
greep. Men kan de lijst uitbreiden met 
flink wat meer soorten uit ons succulenten-

Tephrocactus articulatus var inermis 
Foto's van de schrijver
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Austrocylindropuntia inarmata

Tephrocactus articulatus var. oliga- 
canthus
Deze plant komt net als de vorige uit 
Argentinië. Aan de bovenzijde vertoont hij 
sporadisch één tot twee lange doorns in de 
areolen. Deze zijn steviger dan bij Tephro
cactus diadematus var. papyracanthus Hij 
behoort bij mij in de kas tot de gemakke
lijke bloeiers onder de Tephrocactussen. 
De witte bloem heeft een doorsnee van 2-3 
cm en de duur van de bloei is één tot twee 
dagen.

Tephrocactus weberi var. setiger
Ook deze Tephrocactus heeft Argentinië 
als thuisland. De uitbundige witte bedoor- 
ning is zeer decoratief. De soort zelf heeft 
kortere doorns en er is ook een variëteit 
met bruine doorns. Die plant heet Tweberi 
var. disparen bloeit met gele bloemen.

Tephrocactus dimorphus var. pseu- 
dorauppianus
Deze soort groeit in het gebied van Co- 
quimbo in Chili. Het is een gemakkelijke 
mooie plant. Kenmerkend voor de soort 
zijn de duidelijk ontwikkelde wit tot gele 
glochidenkussentjes in de areolen, waaruit 
de lange doorns straalsgewijs tevoorschijn 
komen. De planten stekken gemakkelijk. 
Wanneer een tak van de plant scheef gaat 
hangen en de grond raakt, kunnen zich uit 
de zijkant van de cladoden worteltjes 
ontwikkelen terwijl de tak niet afgebroken 
is. In dat geval zijn eventueel te nemen 
stekken zeer snel weer aan de groei.

Austrocylindropuntia inarmata
Deze plant hoort thuis in Bolivië. De 
soortnaam inarmata duidt op het vrijwel 
ontbreken van doorns. Een onschadelijk 
plantje dus voor de vensterbank. Het 
nadeel van Austrocylindropuntia’s en 
Tephrocactussen is dat ze in de droogtepe- 
riode hun cladoden bij aanraking kunnen 
laten vallen. Dat betekent uiteraard wel 
veel stekken voor anderen. De bloem is 
rood, heel apart. In het voorjaar blijven de 
nieuwe blaadjes op de cladoden lang 
aanwezig, wat de sierwaarde verhoogt. In 
de droogteperiode gaan de blaadjes echter 
door uitdroging verloren.

Euphorbia aeruginosa
De succulente Euphorbia’s komen overwe
gend uit Afrika en deze plant komt in het 
oostelijk deel voor. De blauwgroene vier
kante stengels hebben een bruine tekening 
rond de stekels. De stekels zelf kunnen een 
mooie bruinrode gloed aannemen. De 
bloemen van Euphorbia’s zijn, uitzonderin
gen daargelaten, niet spectaculair te noe
men. De kleine gele bloempjes van deze 
soort ontlenen hun sierwaarde dan ook 
vooral aan hun aantal.
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Cylindropuntia brasiliensis
Het zal niemand verbazen dat deze soort 
gezien de naam in Brazilië voorkomt, maar 
hij groeit verder tot in Oost-Peru en in 
Argentinië, Bolivië en Paraguay. Deze 
soort heeft dus een zeer groot versprei
dingsgebied. Het is een zeer snelle groeier 
die veel in plantencentra wordt aangebo
den. Tijdig stekken nemen om te laten 
bewortelen voor weer nieuwe boompjes. 
De bloei is geel.

Cylindropuntia spec.
De naam van deze plant is me niet bekend, 
maar het is een mooie decoratieve vorm, 
wat de reden is dat hier toch een afbeel
ding wordt opgenomen.

Cylindropuntia leptocaulis.
Het land van herkomst is het zuidelijk deel 
van de Verenigde Staten en aangrenzend 
Mexico. De lange stengelleden, waar de 
benaming naar verwijst, zijn sporadisch 
met een rechte priemende doorn bezet. Op 
de hoofdstengels vormen zich korte zijsten- 
geltjes die in geval van aanhoudende 
droogte weer afvallen.

Cylindropuntia ‘kelvinensis’?
Ja, met een vraagteken. Deze soort heb ik 
een keer in Zuid-Frankrijk verworven en 
nog een keer in Engeland en beide onder 
dezelfde naam. In de boeken kan ik de 
soort echter niet terugvinden. Misschien is 
het een heksenbezemgroei van een be
paalde opuntiasoort, veroorzaakt door een 
micro- organisme? De plant lijkt door zijn 
vorm op de lastig te kweken Maihuenia 
poeppigii. Al met al een zeer decoratieve 
plant.

Cylindropuntia spec.
Ik heb deze plant uit de botanische tuin 
van Heidelberg (Duitsland). Hij lijkt 
enigszins op Cylindropuntia tunicata, wat

Cylindropuntia brasiliensis

Cylindropuntia spec.
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de cladoden betreft. De areolen zitten 
namelijk ook steeds op een uitstulping van 
het oppervlak. De beruchte bedoorning van 
C. tunicata ontbreekt bij deze soort echter.

Cylindropuntia ‘kelvinensis’

Euphorbia caput-medusae
Het gebied van herkomst is zuidelijk 
Afrika. De vorm van de plant heeft de 
beschrijver doen herinneren aan de mytho
logische Medusa met slangen op haar 
hoofd. De stam kan wel acht centimeter 
dik worden, maar daar gaan vele jaren 
overheen. De bloei vindt plaats op de 
uiteinden van de zijstengels. Het zijn 
kleine gele Euphorbiabloempjes, die wat 
nectar afgeven. Stekken van de zijstengels 
is mogelijk, maar er treedt dan een aan
zienlijke hoeveelheid melksap uit. Dit sap 
is overigens giftig en bij aanraking met de 
slijmvliezen of de ogen treedt heftige 
irritatie op. De sapstroom stolt direct door 
het bestrooien met wat fijne as of begieten 
met wat water.

Hokkelenberg 8. 6444 AG Brunssum.

Naamgeving
Volgens de naamgeving van de IOS worden 
Tephrocactus en Cylindropuntia tot Opuntia 
gerekend.
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ENKELE KRITISCHE NOTEN BIJ DE 
CONSENSUS VAN HUNT EN TAYLOR

Sjef Theunissen

Toen op het eind van de vijftiger jaren de 
I.O.S. (International Organization for 
Succulent Plant Study) werd opgericht, 
was dit niet in de laatste plaats het werk 
van onze oud-voorzitter, wijlen de heer 
Buining. Hij hield zich toen al enkele 
decennia bezig met cactussen en had 
contacten over de hele wereld. Hij was 
persoonlijk bekend met o.a. Curt Backe- 
berg en Franz Buxbaum en tot zijn intieme 
vrienden konden Alberto Friç en Kurt 
Kreuzinger gerekend worden. Namen, die 
ook de cactuswereld in de dertiger en 
veertiger jaren deden schudden. Buining 
was van mening, dat samenwerking tussen 
wetenschapsmensen en serieuze liefhebbers 
de problemen, die er bij de systematiek van 
de cactussen regelmatig opdoken, groten
deels zou kunnen oplossen.
Zelf geen botanicus, maar zeer geïnteres
seerd in de problematiek, stak hij o.a. zijn 
licht op bij de heer Boom in Wageningen. 
Deze moedigde hem aan en zo ontstond 
langzamerhand een groepje mensen dat 
hun inspanningen wilden organiseren 
binnen een internationale studiegroep. De 
leden konden nieuwe leden voorstellen, 
waarvan zij op grond van publicaties op 
het gebied van succulenten of hulp daarbij, 
dachten dat die zich eveneens serieus met 
de problematiek zouden en konden bezig
houden Daardoor bestond de IOS in de 
eerste decennia dan ook voor een groot 
gedeelte uit geïnteresseerde liefhebbers, 
waarbij de Nederlanders en Belgen een 
ruime plaats innamen.
Inmiddels lijkt het erop, dat de IOS bestaat 
uit een select gezelschap van min of meer

welgestelde heren, die toch wel op zijn 
minst een zekere opleiding in de Botanica 
genoten moeten hebben. De congressen 
worden verspreid over de hele wereld 
gehouden en zijn vanwege de bijkomende 
kosten nauwelijks meer bij te wonen voor 
de gewone liefhebber. Doordat het lidmaat
schap aan ballotage onderworpen is, kan de 
groep zelf zorgen dat slechts gelijkgezin
den als nieuw lid toetreden.
Wie naast de contributie een gift van 
minimaal Sfr 100 in het IOS Research 
Funds stort, kan in het eerstvolgende 
nummer op een bijzondere vermelding 
rekenen. Een pijnlijke regeling voor de 
minder draagkrachtige leden, die zich een 
dergelijke aderlating niet kunnen veroorlo
ven en volstaan met een kleinere bijdrage! 
Dit kan zeker niet de bedoeling van de 
oprichters zijn geweest!
Wie enigszins thuis is in de literatuur op 
het gebied van cactussen en vetplanten zal 
weten, dat verreweg de meeste boeken van 
de hand van niet-botanici stammen. Er zijn 
slechts weinig gespecialiseerde boeken van 
de hand van vaklieden: Schumann schreef 
zijn Gesamtbeschreibung en Britton & 
Rose schreven hun standaardwerk The 
Cactaceae. Wat daarna is verschenen, is 
bijna voor 100% van de hand van liefheb
bers, die probeerden een totaaloverzicht te 
geven of die een monografie over één van 
de vele geslachten samenstelden. Kennelijk 
hadden de beroepsbotanici niet voldoende 
interesse in de Cactaceae om er zich mee 
in te laten. Het spreekt vanzelf, dat de door 
liefhebbers geschreven werken in vele 
opzichten niet voldoen aan de eisen, die de
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vaklieden stellen.
Tijdens het 18e IOS- congres in juni 1984 
te Frankfurt heeft zich een groep specialis
ten in de taxonomie gevonden in een 
werkgroep en zich gebogen over de nood
zaak van een overzichtelijke indeling van 
de Cactaceae. Vooral de heren Hunt en 
Barthlott hadden hierop aangedrongen.
Ten behoeve van o.a. de European Garden 
Flora, een standaardwerk voor de juiste 
naamgeving van allerlei planten die van 
economisch belang zijn, was het wenselijk 
tot overeenstemming te komen met betrek
king tot de indeling van de geslachten der 
Cactaceae. In Frankfurt was men het er 
algemeen mee eens, dat het aantal geslach
ten beperkt moest worden, er zou in augus
tus 1984 in Kew over doorgepraat worden. 
Deelnemers aan de gesprekken in Frankfurt 
waren de heren Anderson (USA), Barthlott 
(BRD), Eggli (CH), Hunt (GB), Riesling 
(ARG), Leuenberger (BRD) en Taylor 
(GB).
In Kew waren het: Anderson, Barthlott, 
Hunt, Leuenberger, Sanchez- Mejorada 
(MEX) en Taylor.
Naast Dr. Anderson waren verschillende 
specialisten uit de USA uitgenodigd die 
evenwel verhinderd waren of in het geheel 
niet reageerden.
Na de bijeenkomst in Kew ontvingen de 
leden van de Werkgroep een eerste ont
werp, dat ook aan andere leden van de IOS 
ter beschikking werd gesteld. Aan welke 
criteria deze laatste leden moesten voldoen 
is niet duidelijk. Het eerste ontwerp diende 
als basis voor verdergaande gesprekken in 
juli 1985 te Zürich.
Aan de bijeenkomst te Zürich namen alle 
leden van de Werkgroep met uitzondering 
van Dr. Kiesling deel. Daarnaast waren 
nog andere deelnemers bij de discussie 
aanwezig, waaronder de heren Braun 
(BRD), Heil (USA), Hilgert (BRD), Mau- 
seth (USA) en Supthut (CH). Na de bijeen

komst werd een herzien ontwerp voorbe
reid in Kew en voor publicatie in Bradleya 
geaccepteerd. In november 1985 ontvingen 
alle betrokkenen, alsmede de heren Donald 
(GB), Mottram (GB) en Spanowski (DDR) 
een kopie. Kommentaar en correcties 
werden ontvangen van Braun, Donald, 
Eggli, Gibson (USA), Kiesling, Leuenber
ger en Mottram. Deze aanvulling werd 
verwerkt in Bradleya 4/1986.
Uit het bovenstaande valt op te maken, dat 
er 16 personen tenminste één keer aan een 
zitting over deze problematiek hebben 
deelgenomen, of er schriftelijk commentaar 
op hebben gegeven. Op het voorgelegde 
ontwerp hebben slechts 7 deelnemers 
gereageerd. De gepubliceerde lijst heeft 
geenszins de pretentie volledig of definitief 
te zijn; zij is meer bedoeld als basis voor 
verdere discussie tussen de auteurs ervan 
en voor bredere bespreking. Omdat be
trouwbaarheid en stabiliteit in de indeling 
en naamgeving zowel voor wetenschaps
mensen als voor liefhebbers wenselijk zijn 
moet gestreefd worden naar: 
a internationale overeenstemming met 
betrekking tot de indeling en 
b. verbeterd overleg alvorens over te gaan 
tot publicatie van grotere taxonomische 
veranderingen.
Helaas wordt niet vermeld tussen wie dat 
overleg moet plaatsvinden. Indien het ook 
voor liefhebbers belangrijk is om tot een 
duidelijke indeling te komen, dan kunnen 
deze liefhebbers mijns inziens niet buiten 
beschouwing gelaten worden bij het opstel
len van zo’n indeling. Terecht stellen Hunt 
en Taylor in Bradleya 4/1986 dat geen 
enkel bestaand systeem bevredigend is en 
dat ook zij dit niet kunnen oplossen, maar 
het kan toch niet zo zijn, dat de weten
schappers zich ruim 60 jaar afzijdig hebben 
gehouden en nu plotseling alles wat 
geïnteresseerde liefhebbers, vaak ten koste 
van grote moeite en inspanningen, waarvan
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ALGEMENE REGELS
1 . U dient er voor te zorgen, dat degene die de 
contributie int uiterlijk op 15 december over Uw 
bijdrage (vermeerderd met f 1 ,= per tijdschrift/ 
abonnement als bijdrage in de bank/portokosten) 
beschikt. Denk aan de decemberdrukte bij Postgiro 
en banken.
1 . Als U de koers zelf wilt berekenen, moet U het 
hoogste bedrag voor de betreffende valuta bereke
nen, dat U dagelijks in de krant kunt vinden onder 
koersberichten. Het laagste bedrag is het bedrag, 
dat de bank U voor de vreemde valuta terugbe
taalt. U kunt natuurlijk het juiste bedrag ook door 
de postgiro of bank laten berekenen. De Postgiro 
berekent steeds een erg gunstige koers.
. 3. U dient bij Uw betaling steeds Uw lidmaat- 
schapsnummer, te vinden op de adresband, te 
vermelden.

Voor het ENGELSE tijdschrift en de VETPLAN
TENVERENIGING VAN SUID-AFRIKA heeft 
de heer Vis zich bereid verklaard, de contributie 
centraal te innen. Wie van zijn diensten gebruik 
wil maken, moet zijn bijdrage(n) sturen aan: 
bankrekening 5534 19 447 t.n.v. Dhr. E. Vis, 
Hunnenpad 8, 3881 MB Putten, (tel.: 03418- 
53100)

Voor het AMERIKAANSE tijdschrift wil de heer 
de Looze graag de administratieve rompslomp op 
zich nemen. Wilt U wel zo vriendelijk zijn om Uw 
contributie te betalen, zodra U daartoe bent uitge
nodigd door middel van het bijgelegde envelopje? 
Zijn gegevens: Postbank 919900 van Dhr. H. de 
Looze, Kavelweg 20, 8181 SX Heerde (tel.:05782- 
2793).

Voor het DUITSE tijdschrift (KuaS en eventueel 
andere tijdschriften wil ondergetekende ook 
volgend jaar weer zijn medewerking verlenen. 
Indien U er voor zorgt, dat ik Uw bijdrage uiter
lijk op 1 november heb ontvangen, kunt U, (be
houdens kontributieverhoging) volstaan met het 
storten van DM 61,=. Wie na 1 november betaalt, 
moet DM 66,= betalen en spaart dan toch nog ca. 
F. 15,= uit. De gegevens zijn: Postbank 1401427 
van Dhr. J. Theunissen. Vierschaarstraat 23, 4751 
RR Oud Gastel, (tel.:01651-1943)

Ten overvloede zij nog vermeld, dat U ook koste
loos (op de portokosten na), een in vreemde 
geldsoort uitgeschreven Eurocheque aan de betref
fende penningmeester kunt sturen.

Sjef Theunissen.
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Boekenbeurs
Rente

1995

f103.000
f 6.000
f 500
f 500
f 5.500
f115.500

prognose 
1994

f101.000
f 7.500
f 1.000
f 1.000

f 6.000
f116.500

begroting 
1994

f103.000
f 5.000
f 1.000
f 200

_£___8.600 
f117.800

werkelijk 
1993

f102.477
f 9.209
f 608
f 0
f 10.969
f123.263

UITGAVEN
Tijdschrift f 87.000 f 90.000 f 88.000 f 92.973

Bibliotheek f 1.500 f 1.500 f 1.200 f 1.114

Diatheek f 500 f 0 f 4 00 f 0

Algemene vergaderingen f 3.000 f 2.000 f 3.000 f 6.395

Propaganda f 4.000 f 2.000 f 2.000 f 2.628

Subsidie afdelingen f 0 f 0 f 0 f 250

Nieuwe handleiding f 0 f 0 f 0 f 12.355

75-jarig bestaan f 0 f 11.500 f 9.000 f 0

Enquête leden f 0 f 4.200 f 4.000 f 0

Reizen en vergaderen f 5.000 f 4.500 f 6.000 f 5.641

Porti-telefoon f 5.000 f 4.500 f 4.000 f 5.231

Bank-incassoprovisie f 1.000 f 500 f 1.000 f 746

Materiaal f 2.000 f 1.200 f 1.200 f 4.830

Afschrijving inventaris f 2.000 f 1.500 f 1.500 f 1.026

Diversen f 1.500 f 1.100 f_____ 500 f 687

f112.500 f124.500 f121.800 f133.876

Voordelig/(nadelig) saldo f 3.000 f (8.000) f (4.000) f (10.613)

TOELICHTING
- Het ledental voor 1995 wordt begroot op 2575 wat gelijk is aan de begroting voor 1994. Actieve wer

ving zal noodzakelijk zijn om dit aantal te halen.
- Een gemiddeld vermogen van f 100.000 tegen gemiddeld 5.5 %.
- Om de doelstelling van het ledenaantal te halen zullen de propagandainspanningen worden verhoogd.
- Ten behoeve van de ledenadministratie wordt een nieuwe computer met printer aangeschaft, welke in 4 

jaar worden af geschreven. Santpoort, 3 september 1994

UITNODIGING
Aan de leden van Succulenta,

Met genoegen nodigt het bestuur U allen uit tot 
bijwoning van de algemene ledenvergadering, te 
houden op zaterdag 15 oktober 1994 in het Wapen 
van Assendelft, Dorpsstraat 533 te Assendelft 
(ZAANSTAD). Wij zijn hier te gast bij de afde
ling Zaanstreek.
Het programma van deze dag luidt als volgt: 
09.30 uur Ontvangst der leden.
10.00 uur Vergadering.
12.15 Gezamenlijke maaltijd.
14.00 uur. Voordracht door de heer Johan Pot.
15.30 Sluiting

In de diverse pauzes en tot een half uur na sluiting 
is er gelegenheid tot bezoek aan de boekenbeurs, 
die zoals altijd een royaal aanbod heeft op het
gebied van onze hobby.

Aan de deelname aan de gezamenlijke maaltijd 
(Soep, brood en iets warms) zijn kosten verbonden 
De prijs bedraagt f 17.50 en U dient zich (gaarne 
vóór 5 oktober) op te geven bij de heer Roze- 
meyer, tel. 02982-4260 of bij de heer Arens tel. 
02787-3062.

Namens het bestuur van Succulenta, 
Joop van Alten, secretaris.
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ROUTEBESCHRIJVING Vanaf de rondweg 
Amsterdam richting Zaanstad volgen en dan 
richting Alkmaar aanhouden. Aan het eind van de 
Coentunnelweg linksaf, langs de watertoren 
richting Assendelft.. Bij de stoplichten linksaf en 
U bent er.
Vanuit Alkmaar de richting Zaandam aanhouden. 
U gaat de eerste spoorwegovergang rechts over en 
direct voorbij het le stoplicht vindt U het Wapen 
van Assendelft.

AGENDA NAJAARSVERGADERING
1. Opening.
2. Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering d.d.
28 mei 1994 te Leiden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Goedkeuring jaarverslag 1993 van de secretaris.
5. Oproep functie hoofdredacteur.
6. Enquête Succulenta 2000.
7. Presentatie activiteitenplan 1995.
Pauze.
8. Benoeming leden van verdienste.
9. Begroting voor het jaar 1995.
10 Rondvraag.
11. Vaststellen datum en plaats voor de voorjaars- 
vergadering 1995.
12. Sluiting.

De afdeling Haarlem heeft haar voorzitter wegens 
drukke werkzaamheden moeten laten gaan. De 
functie wordt voorlopig waargenomen door de 
secretaris, de heer Koerhuis.

SCHRIJVERSPRIJS DE GOUDEN PEN’ 1994
Onder onze leden zoeken wij een vrijwilliger 
(m/v), die bereid is, mede te werken aan de selec
tie van de te nomineren artikelen in de jaargang 
1994. Het betrokken lid dient uiteraard alle artike
len in de lopende jaargang gelezen te hebben en 
het decembernummer direct na verschijnen te 
lezen, zodat nog in december tot een nominatie 
kan worden gekomen. Inlichtingen en/of aanmel
ding bij het verenigingssecretariaat. (036- 
5376970)

VRIJWILLIGER (M/V) GEVRAAGD
Het bestuur wenst de reorganisatie van de redactie 
van ons tijdschrift SUCCULENTA te besluiten 
met de benoeming van een

HOOFDREDACTEUR
Deze functionaris zal worden belast met het leiden 
van het redactieteam, contacten met enige tiental
len (wellicht 100) schrijvers, de drukkerij en het 
bestuur. De algemene leden vergadering zal 
gevraagd worden, deze nieuwe functionaris in het 
bestuur te benoemen.
De te benoemen hoofdredacteur zal over vol
doende tijd (4 tot 8 uur per week) moeten kunnen 
beschikken. Ervaring opgedaan in een manage
ment-team is gewenst. De nota bestuursoverwegin- 
gen, inclusief het takenpakket, kan bij de secreta
ris worden opgevraagd. Gaarne zien wij Uw 
reacties op het secretariaat tegemoet.

PROPAGANDAMATERIAAL, BOEKENVER
KOOP EN VERENIGINGSARTIKELEN

Propagandamateriaal kan, tegen portovergoeding, 
bij mevr van Die aangevraagd worden.

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.
- Gids voor het verzorgen van cactussen en andere 
succulenten, prijs fl 10,-/Bfrs 300.
-Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 7,70/ 
Bfrs 150.
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 
verkrijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80.
- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs f 8,— 
Bfrs 160.
Alle artikelen franco thuis.
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 Santpoort.

BOEKENBEURS
TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands boeken en 
tijdschriften over succulenten. De boeken worden 
op de jaarvergaderingen aangeboden.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest. Stadhouder- 
slaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-71083.
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EERSTE RESULTAAT ENQUÊTE SUCCU
LENTA 2000 (3 mei -15 juni 1994)

Alle in de genoemde periode ontvangen formulie
ren (838) zijn verwerkt, met uitzondering van 7 
formulieren die, om uiteenlopende redenen, te 
onvolledig waren ingevuld.

ALGEMEEN

Aan de enquête namen deel leden uit 
Nederland............................................................. 92 %
België.................................................................... 8 %

NEDERLAND: Het valt op, dat in Noord Holland 
relatief meer verspreid wonende leden zijn (Den 
Helder-West Friesland-Zaanstreek-Amsterdam en 
Gooi- en Eemland). In het Zuidoosten ( Eindho- 
ven-Nootd- en Midden Limburg en in mindere 
mate ook Zuid Limburg) zijn relatief meer afde- 
lingsleden.
BELGIË: De ontvangen formulieren kwamen uit 
het Vlaamse deel.

Op de vraag naar de duur van het lidmaatschap, 
antwoorde:
Korter dan 1 jaar lid.............................................. 4 %
Van 1 toten met 3 jaarlid.................................. 17 %
Van 4 tot en met 10 jaar lid................................. 24 %
Langer dan 10 jaar lid...........................................55 %

SUCCULENTA kent een ledenverloop van 8 a 10 
% per jaar. Op grond van deze cijfers zijn het 
vooral de nieuwe lidmaatschappen, die snel 
beëindigd worden.

Uit de enquête komt de volgende leeftijdsverde
ling naar voren:
Leeftijd 25 jaar of jonger........................................ 2 %
26 tot en met40 jaar............................................ 22 %
41 tot en met 60 jaar.............................................52 %
ouder den 60 jaar................................................. 24 %

De gemiddelde leeftijd van tot afdelingen aaneen
gesloten leden is iets hoger dan die van de overige 
leden. Ook in België is slechts een klein percen
tage tot een afdeling aaneengesloten en ligt de 
gemiddelde leeftijd wellicht gelijk aan de ‘ overige 
leden".

Met betrekking tot afdelingen werd opgegeven: 
Leden tot afdelingen aaneengesloten .......................... 59 %
Overige leden.................................................................41 %

Voor Nederland zijn wij altijd uitgegaan van een 
verdeling van 50/50 %. De antwoorden geven

60/40 % aan. Enerzijds heeft dit te maken met een 
aantal leden/rechtspersoon, die niet aan de enquête 
hebben deelgenomen, anderzijds zullen de overige 
(natuurlijke) leden minder actief zijn en ook 
minder gereageerd hebben.
In België lijken bijna alle afdelingsleden te heb
ben gereageerd en dus geen 10/90 % verdeling. 
Hier moet toch rekening worden gehouden, dat 
een aantal Belgische leden een Vlaamse vereni
ging met een Succulenta afdeling hebben verward. 
Ook hier zullen verder de overige leden minder 
actief zijn en ook minder gereageerd hebben.

TOT AFDELINGEN AANEENGESLOTEN 
LEDEN

Het onderzoek naar hetbijwonen van de afdelings- 
vergaderingen leidde tot de volgende uitkomst: 
Bezoekt vergadering meer dan 6 maal p.j......... 72 %
3 tot 6 maal p.j....................................................... 13 %
2 maal of minder p.j............................................. 15 %

Uit jaarverslagen is bekend, dat tot afdelingen 
aaneengesloten leden gemiddeld niet meer dan 50 
% van de afdelingsvergaderingen bezoeken. Ook 
uit deze antwoorden valt af te leiden, dat minder 
actieve leden in deze enquête vaker verstek lieten 
gaan.

Lid meerdere afdelingen.........................................6 %
Lid van 1 afdeling................................................ 94 %

Zoals reeds uit de antwoorden op de vraag "bent 
U afdelingslid" bleek, is het onze Belgische leden 
waarschijnlijk niet duidelijk, wat het verschil 
tussen een Vlaamse vereniging en een afdeling 
van SUCCULENTA is. In België gaf 48 % van de 
leden op, lid van meerdere afdelingen te zijn.

Afdelingsbijeenkomst voldoet 
goed.................................................................. ••• 85 %
matig....................................................................  12 %
slecht..........i....................................... ... ---.--— 3 %

Het grootste deel van de bezoekers van afdelings- 
bijeenkomsten is tevreden. Diegenen, die slechts 
matig tevreden zijn, geven hiervoor een groot 
aantal redenen op. Wij noemen: 
Opmerkingen en klachten: Alles komt alleen op 
mij neer - afdeling te klein - te weinig basis 
informatie - te weinig tijd - te passief - te weinig 
actief - steeds hetzelfde - te saai - te formeel - te 
oppervlakkig - bijeenkomsten tekort - te laat 
beginnen - onordelijk verloop - te veel dialezingen 
- wel eens oninteressant.
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Wensen: meer uitwisseling ervaringen - meer 
sprekers van buiten de afdeling - meer practische 
tips - studie element ontbreekt - meer aandacht 
voor wat de vereniging is en doet - meer bezig 
met planten zelf - hoger niveau van sprekers - 
meer basis info bij voordrachten gericht tot spe
cialisten en liever praatavonden.

Zij die slecht tevreden zijn noemen: het roken - 
te weinig sociaal contact en "teveel om op te 
schrijven”.

OVERIGE LEDEN

Tweederde van de overige leden volgt toch de 
afdelingsactiviteiten!

Desgevraagd verklaren de overige leden 
geïnteresserd te zijn in het lidmaatschap 
van een afdeling................................................... 41 %
niet geïnteresseerd te zijn....................................59 %

Als reden voor het niet geïnteresseerd zijn geeft 
men op:
De afdeling spreekt mij niet aan..........................38 %
Het programma is te zwaar................................ 12 %
Het programma is te licht..................................... 5 %
Te veel verhalen en dia's................................... 18 %
Er mist iets aan het programma...........................28 %

Geen afdelingslid is men wegens 
geen/te weinig tijd................................................ 42 %
de avond..................................................................4 %
de lokatie............................................................. 17 %
geen interesse...................................................... 19 %
andere reden....................................................... 18%

Als andere reden wordt ondermeer opgegeven: 
gezondheid - nooit benaderd door een afdeling - 
nooit aan gedacht of vergeten - meende automa
tisch lid te zijn - is er nooit van gekomen - tegen
werking bestuur - te specialistisch - te veel elite 
-te eenzijdig - minder interessant - teveel gezellig- 
heidsvereniging - theekransje - bingo - meer 
discussie over duivensport dan over planten - in 
afdeling geen belangstelling voor "mijn" planten - 
matige kwaliteit en te weinig professioneel pu
bliek.

Van de overige leden is
wel eens afdelingslid geweest 34 %
nooit afdelingslid geweest....................................66 %

Eenderde van de overige leden bestaat uit “verlo
ren" leden van een afdeling!
Hoofdoorzaken voor vertrek uit een afdeling zijn: 
verhuizing - te weinig tijd - bestuursproblemen - 
na x jaren lidmaatschap niet interessant meer - 
teveel roken - verhuizing en opheffing van de 
afdeling.
Daarnaast worden genoemd: te weinig voorlich
ting - te veel dia’s - binnen de afdeling te veel 
verschil in interessen - te algemene kletsonderwer- 
pen - niemand doet iets aan slechthorenden - 
voldoende kennis opgedaan - te weinig variatie - 
te veel zieke planten op tombola - te laag niveau 
en bejaardenclub voor jongeren.

De overige leden
volgen het afdelingsnieuws op gele pagina's 67 %
en volgen dit dus niet............................................33 %

De afdeling spreekt niet aan door tijdgebrek - 
beperkte interesse - sociale aspect - ontbreken van 
interessante onderwerpen - te veel lieden aanwe
zig, die graag zichzelf horen - gaat weinig ver
nieuwing van het bestuur uit - draait om slechts 
enkele mensen - er wordt een soort college gege
ven - wil de hobby op eigen manier beleven en 
teveel geleur met lootjes.
Het programma is te zwaar, omdat de hobby 
voor mij klein moet blijven - geen geklep - cactus
sen zijn leuk, dit kan niet van alle liefhebbers 
gezegd worden - jaarlijks komen dezelfde onder
werpen terug en voor kleine liefhebbers is een 
aparte opzet nodig.
Teveel verhalen en dia’s van telkens dezelfde 
leden.
Er mist tijd - aasbloemspecialisten - het gevoel 
welkom te zijn!

De overige leden
Hebben contact met andere liefhebbers........... 41 %
Bezoekt wel beurzen en tentoonstellingen....... 62 %
Heeft géén contacten met andere liefhebbers . 31 %

Er waren hier meerdere antwoorden mogelijk!

CONTRIBUTIE

De NEE-zeggers beschouwen soms SUCCU
LENTA als een toko en noemen haar zelfs zo. Zo 
willen zij slechts betalen voor datgene , wat 
afgenomen en geconsumeerd wordt, zonder dat de 
marges hierop berekend zijn! Veelal begrijpen zij 
ook niet, hoe Succulenta in elkaar zit. Afdelingen 
zijn er alléén, als leden van SUCCULENTA zich 
daartoe aaneensluiten. Wij allen zijn dus onlosma
kelijk verbonden.
Overigens zijn ook de commentaren op deze 
vragen slechts door een kleine groep gegeven.
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Gevraagd werd of ook "alléén afdelingsleden 'die- 
nen bij de dragen in de algemene kosten van de 
vereniging antwoord men:
Ja, iedereen moet bijdragen in de kosten van de 
vereniging........................................................... 77 %
Nee, niet iedereen, omdat......... ........................ 23 %

De Ja zeggers zijn duidelijk. Iedereen moet beta
len, anders is het afdelingslidmaatschap niet 
mogelijk -vanzelfsprekend - dan blijft het betaal
baar - verschijnsel donateur afschaffen - donateurs 
zijn profiteurs en iedereen moet lid zijn. Wel zijn 
er enkele suggesties voor een (herzien) gezinslid- 
maatschap of eventueel een lidmaatschap, zonder 
tijdschrift.
De nee-zeggers geven veelal geen eigen mening, 
maar betogen te denken, dat anderen het hiermee 
niet eens zijn en als gevolg van een mogelijke 
actie........en dus maar nee, ter voorkoming dat....! 
Het is uiteraard niet bekend, of deze leden er zelf 
een andere mening op na houden.

Of hetzelfde ook geldt voor de overige leden met 
betrekking tot de afdelingsuitgaven en daarmee de 
stelling: "ieder lid ook afdelingslid" houdt de 
leden verdeeld:
Verspreid wonende leden ook in afd. positief..............48 % 
Nee, omdat.....................................................................52 %

Bij de neestemmers is de reactie in overgrote 
mate, verplicht niemand tot het afdelingslidmaat
schap. Daarnaast ook het toko-gevoel en de me
ning van anderen.

Mocht de verenigingscontributie inclusief de 
afdelingsbijdrage worden vastgesteld, dan vindt 
men:
Een contributie van meer dan f. 50 redelijk......21 % 
f. 50 = een redelijke contributie........................... 53 %
Een contributie lager dan f. 50 = redelijk...........26 %

De marges voor een redelijke contributie van meer 
dan f 50 liggen tussen f 60 en f 100. Een aantal 
nee-zeggers in de vorige vragen hebben niet de 
moeite genomen, deze vraag te beantwoorden.

TIJDSCHRIFT

Het nieuwe SUCCULENTA telt meer pagina's, 
meer kleurenillustraties doch nog slechts 2 maan
delijks i.p.v. maandelijks. Men vindt:
Succulenta beter dan in de oude opzet............70 % 
Succulenta, geen verschil tussen oud en nieuw 23 % 
Succulenta slechter dan de oude opzet.............. 7 %

Verbeterd zijn de overzichtelijkheid, leesbaarheid.

indeling, opmaak en layout. Hetzelfde geldt voor 
het evenwicht tussen "licht"en "zwaar" , diversi
teit,afwisseling, variatie; kortweg elk wat wils! 
Ook, maar in mindere mate worden genoemd: 
betere kleurenfoto's / illustraties en lagere kosten. 
De teruggang van 11 naar 6 nummers is hoofd
schuldige voor het, (overigens lage percentage) 
slechter geworden. Tot afdelingen aaneengesloten 
leden (afd. lid) wegen hierbij het verlies aan actua
liteit mee. Een enkeling stoort zich aan het “te- 
veel" aan wit binnen het tijdschrift, in België iets 
meer dan in Nederland.

Het zoeken naar auteurs voor ons tijdschrift lijkt 
een succes.
Wil wel schrijven voor Succulenta..................... 15 %
Wil / kan niet schrijven.......................................... 85 %

Met diegenen, die bereid zijn iets voor Succulenta 
te schrijven is reeds contact opgenomen. Wij 
hopen en vertrouwen, dat het niet alleen bij een 
bereidstelling blijft.
Zij, die niet schrijven geven aan, in het algemeen 
te weinig kennis en ervaring hiervoor te bezitten. 
Een negatieve reactie, omdat men Franstalig is, 
hoeft natuurlijk niet. De originele kopij bereikt 
Succulenta in meer dan één taal. Daar komt men 
dus wel uit. Ook voor mensen, die zich niet voor 
100 % zeker voelen op het gebied van de Neder
landse taal beschikken we over hulp (discreet en 
buiten de redactie om) Waarom dus nog gedraald? 
(inl. bij de secretaris).

SUCCULENTA 2000

Gevraagd werd, of Succulenta zich moet begeven 
op de weg. aangegeven in de beleidsnota “Succu
lenta 2000"
Ja tegen Succulenta 2000 zegt......................... 84 %
Neen tegen Succulenta 2000 zegt.................... 16 %

Velen zijn hiervoor onder het motto "Stilstand is 
achteruitgang", de vereniging levendig houden en 
"Hoe meer leven, hoe meer bloei". Ook milieu, 
CITES en natuurbehoud zijn hoofdpunten. Bredere 
oriëntatie, bekendheid geven, ledengroei, doel
groep en basis verbreden, kennisoverdracht en 
goedkoper werken zijn zo enkele verdere punten. 
Nadruk wordt eveneens op verdere samenwer
king gelegd. Eendracht maakt macht!
Uit de verspreid wonende leden wordt opgemerkt, 
dat bestaande activiteiten te weinig mensen berei
ken. dat afdelingen kleiner moeten worden en 
meer gespreid moeten vergaderen en er samenwer
king gewenst is met Engelstalige verenigingen.
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Uit de groep Belgische leden wordt vernomen, dat 
samenwerking gewenst wordt met de Duitse en 
Vlaamse verenigingen en er wordt gevraagd naar 
de oprichting van een afdeling Oost Vlaanderen. 
Nogal wat “geen Succulenta 2000”leden verwar
ren het beleidsplan met een, naar hun smaak te 
dure, Spanjereis. Daarnaast is de zorg voor het 
behoud van de eigen identiteit van Succulenta een 
hoofdpunt, met name voor de verspreid wonende 
leden.

Menend, dat het werk voornamelijk op de rug van 
het bestuur en een kleine groep daaromheen 
terecht komt, bezorgt een aantal leden de nodige 
scepsis.
Tenslotte zijn er een aantal leden gewoon niet 
geïnteresseerd .

Nadat de enquête geheel is verwerkt, zal het 
bestuur haar interpretaties en conclusies geven.

AFDELINGSSECRETARIATEN

Achterhoek Mw A.Heynen Kuipersweg 9 7107 BC Winterswijk-Kotten 05430-64314
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 Hoeilaart België 02-6573253
Delfzijl H.Th. Wolven Ds Sprengerweg 8 9902 RJ Appingedam 05960-26504
Dordrecht N.M.Mimpen Venuslaan 32 3318 JX Dordrecht 078-171905
Drenthe Mw A.Greydanus Schapendrift 163 9411 BP Beilen 05930-24884
Eindhoven H. Spitters de Wever 94 5506 AX Veldhoven 040-537632
Flevozoom J.Bruijnis de Vries Lange Haeg 199 3853 EG Ermelo 03417-57209
Fryslan A. Veens tra Bernhardlaan 48A 9291 HP Kollum 05114-1966
Gooi/Eemland H. Krijnen Prof.Struyckenln 14 3741 EZ Baarn 02154-18724
Gorinchem/den Bosch

M.Jamin Jan Oomsstraat 6 5324 BB Ammerzoden 04199-3856
Gouda J. Schouten v.Heuven Goedhartstraat 36

2811 BX Reeuwijk 01829-3029
‘s Gravenhage Mw N.Borgs de Genestetln 83 2522 LB den Haag 070-3935208
Groningen Mw H.Molenberg Veen

Kerkstraat 7 9906 PP Bierum 05969-1724
Haarlem G.Koerhuis Weteringstr. 34 2023 RV Haarlem 02.3-262624
den Helder W.Lohrengel Kanaalweg 15 1782 GA den Helder 02230-25777
Hoeksche Waard Mw J.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
Noord en Midden Limburg

J.H.H. Raemakers Pater Bleyslaan 4 6045 BM Roermond 04750-15934
Rotterdam E.Kleinman v.d.Bosch

Paulus Potterlaan 312902 GN Capelle a.d.IJssel 010-4516559
Tilburg A.Vervest Boxmeersingel 19 5043 ZK Tilburg, 013-700470
Utrecht Mw. M. VredenbregtAnne Franklaan 31 3721 PK Bilthoven 030-282857
Voorne/Putten & Rozenburg

L.J.Stolk wnd Binnenweg 12 3248 AG Melissant 01877-1059
West Brabant A.J. Kools Don Boscostraat 14 4641 JP Ossendrecht 01647-3983
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 Mw A.E.M. Vlodrop-Karwinski

Koempel 91 6372 NG Landgraaf 045-316586
Zwolle A.B.Pullen Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen 05296-2284
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Achterhoek.
13 okt. Gastspreker.
10 nov. Gastspreker en ruilavond.
8 dec. Spelavond.
E.N.O. gebouw. Woerdseweg Groenlo.20.00 uur.

Amsterdam.
Vergadert in
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecen- 
trum.Plantage Middenlaan 2e(bellen).Amster- 
dam.20.00 uur.

Arnhem.
13 okt. Grote najaarsverloting.
10 nov. Lezing door de heer B. Zonneveld 

over winterharde succulenten.
8 dec. gezellige avond
Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuindorp” 
achter het pand Floralaan 18, Wageningen. 20.00 
uur.

Brabant-België.
28 okt. Lezing door Freddy Lampoo over 

Nieuw Mexico en Texas.
25 nov. Lezing door Eric Piens over Epiphyl- 

lums.
16 dec. Gevarieerde avond met dia's, zaai- 

wedstrijd etc.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw.de Bavaylei 
116.1800 Vilvoorde.20.00 uur.

Delfzijl e.o.
6 okt. Dialening door Henk de Looze.
3 nov. Dialezing door H. Wolven over

Euphorbia’s.
1 dec. Vaststelling jaarprogramma 1995, 

Zaaitest 1994.
Groene Weide. Snelgersmastraat 15.Appinge- 
dam. 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
13 okt. Lezing.
10 nov. Dia avond van en voor leden.
? dec. Slotavond.
De Christelijke MTS. Prof.Waterinklaan 45 Dord
recht 19.30 uur.

Drenthe.
5 okt. Lezing door Anjo Keizer over de 

flora van de zuidelijke staten van 
Amerika.

2 nov. Jaarvergadering, lezing Frits Timmer 
over het enten van Appelrassen.

14 dec. Arend Schans met vakantiedia’s.
Hotel Koopman de Palz 7 Beilen.

Eindhoven.
Vergadert in
Wijkgebouw ‘t Slot Kastelenplein 167 Eindhoven
20.00 uur.

Flevozoom.
24 okt Spreker over Thelocactussen.
21 nov. Spreker over vet- en alpineplanten.
19 dec. Jaarvergadering met traditionele

kwis.
Groen van Prinstererschool Verkeersweg 51 
Harderwijk 20.00 uur.

Fryslân.
11 okt. Lezing door de Heer L. Bercht over 

Gymnocalycium.
8 nov. Lezing door de Heer J. Vrenken over 

Echinocereus.
13 dec. Lezing door de Heer B. Zonneveld 

over Vetplanten.
Zalencentrum Tivoli.Huizumerlaan 59.Leeuwar- 
den. 19.30 uur.

Gooi-en Eemland.
13 okt. Lezing Henk Birkhoff over Alpen- 

bloemen.
10 nov. Lezing Robert Mayer over de kweke

rij Mesa Garden in New Mexico.
8 dec. John Rijnders met de 100 mooiste 

dia's van Hr. Rubingh.
Kleine zaal van Goede Herderkerk Simon Stevin- 
weg 146. ingang Lieve de Keylaan Hilversum 
20.00 uur.

Gorinchem-Den Bosch.
Vergadert in
Herberg De Prins of zaal Zidewinden Hoogstraat
50 resp. Julianastraat 1 Berlicum, Sprang Capelle
20.00 uur.
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Gouda e.o.
Vergadert in
“'t Brandpunt” Turfmarkt 58 Gouda 20.00 uur.

Tuinbouw.de
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‘s Gravenhage e.o.
17 okt. Ludwig Bercht uit Harmelen vertelt over 

planten uit Brazilië.
21 nov. Johan de Vries uit Vierpolders 

spreekt en laat dia's zien van 
Tephrocactus. Brugmansia's en 
collecties in Engeland.

19 dec. Feestavond.
Pius-X Kerk.Hengelolaan/hoek Zonneoord.Den 
Haag.20.00 uur.

Groningen.
20 okt. Lezing door Wolter ten Hoeve over 

zijn mexicaanse reis.
17 nov. Lezing door Jos Vrenken over de

Echinocerei en ik.
15 dec. Jaarvergadering.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD Elzenlaan 72 Groningen. 19.30 uur.

Haarlem.
Vergadert in
Kantine Stadskweektuin Kleverlaan 9, Haarlem.

Den Helder e.o.
8 okt. Lezing door Henk Krijnen over 

Copiapoa's en andere Chileense 
bolcactussen.

5 nov. Lezing door Chel Jamin over Zuida- 
frika.

Centrum voor Natuuronderwijs “De Groene 
Poolster" Pastuerstraat 6 Den Helder 13.45 uur.

Hoeksche Waard.
13 okt. Lezing door Jan Magnin over La 

Palma.
10 nov. Lezing door Ludwig Bercht over 

Paraquay.
15 dec. Avond verzorgd door het Natuur 

Educatief Centrum.
Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven 
Numansdorp. 20.00 uur.

Kennemerland.
Vergadert in
Gebouw “Entresols” Zeewijkplein 1 IJmuiden.
20.00 uur.

Leiden.
Vergadert op het adres
Berlagestraat 2 Leiden 20.00 uur.

Nijmegen.
4 okt. Robert Mayer over 7 weken op een

Mesa.
1 nov ???.
6 dec. Suprise avond.
Opleidingscentrum ‘t Vanck.Energieweg 19.Nij- 
megen.20.00 uur.

Noord-en Midden Limburg.
28 okt. ???.
25 nov. Dialezing door R. de Groot over

Notocactus.
23 dec. Dia's van eigen leden.
Zaal van de kanovereniging “de Viking".Viking-
weg 1.Venlo.20.00 uur.

Rotterdam e.o.
26 sept. Dhr. W. Bosma "Cactussen en 

Vetplanten, een retourtje A tot Z”.
31 okt. Dhr. M. Genotte “Alpenbloemen".
28 nov. Dhr L. Bercht “Plantenflora van 

Paraquay".
Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80 Rösener 
Manzstraat 80 Rotterdam.20.00 uur.

Tilburg
10 okt. Lezing door H. Krijnen over Copia

poa's en andere Chileense bolcactus- 
sen.

14 nov. Thema-avond
12 dec. Jaarvergadering.
Kasteelhoeve Hasseltstr 256 Tilburg. 20.00 uur.

Utrecht e.o.
13 okt. Jubileumavond 45 jaar afdeling 

Utrecht.
10 nov. Lezing door Robert Mayer over 

“Twee jaar Vleuten”
8 dec. Lezing door John Jagersky.
Buurthuis Ravelijn H.Graaflandstraat 2a.Utrecht.
20.00 uur.

Voorne-Puttenen Rozenburg
10 okt. Lezing Wim Alsemgeest over “25 

jaar tussen cactussen en andere 
vetplanten".

14 nov. Praten over “het blanco etiket”, 
planten zonder naam.

12 dec. Dia's van leden uit 1994.
Het Trefpunt Burg. v.d. Blinklaan 5 (Vierpolders 
Gem Brielle). 19.30 uur.
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West-Brabant
15 okt. Diavoordracht door de heer Goorden.
19 nov. Videovoordracht.
17 dec. Jaarvergadering.
cafe rest. “Marktzicht” Markt 50 Etten-Leur.
14.00 uur.

West Friesland.
Geen gegevens.

Ysselstreek.
28 okt. spreekt hr Ter Brugge over zijn 

jongste Zuid Afrika reis.
25 nov. Lezing door Hr G. Linssen over

Cereus, mini/maxi.
16 dec. Jaarvergadering.
Autodistribution van Rijn Manegestr 3 Deventer.
20.00 uur.

Zaanstreek.
Vergadert in
kantine van de sporthal De Springplank Saenre- 
damstraat 34 Assendelft. 20.00 uur.

Zeeland.
28 okt. Bijeenkomst.
25 nov. Bijeenkomst.
Thomaskapel aan de Vrijlandstraat Middelburg.
19.30 uur.

Zuid Limburg.
4 okt. Lezing door Mw C. Wolters over de 

A.B.C. Eilanden.
1 nov. Lezing door J. Linden over Rotstuin, 

aanleg en onderhoud.
Gemeenschapshuis Hoofdstraat 12 Schimmert.
19.30 uur.

Zwolle.
18 okt. Vaassense avond.
22 nov. Dialezing door H. de Looze over 

Califomië.
20 dec. Reisverslag over Namaqualand door 

Frans Noltee.
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs Prinses Margrietstraat 2.
Zwolle. 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

10 nov. Dialezing door Genotte "Euphor
bia".

9 dec. Dia- en zaaiwedstrijd.
Zaal ‘t Duifken Zijpstraat 15.9308 Hofstade.20.00 
uur.

Cactusvrienden Limburg
17 okt. Uitslag dia- en zaaiwedstrijd, huldi

ging trouwe leden en ruilbeurs.
21 nov. Mammillaria's door W. Dams.
19 dec. Voorstelling zaadlijst 1995.
Cultureel Centrum Dekenstraat 40 Heusden Zolder
20.00 uur.

Grusonia.
14 okt. Najaarsruilbeurs en quiz (Don Bo

sco).
11 nov. Notocactus door Paul Neut (Vijver

hof).
9 dec. Mexicanen door Ronald Fonteyne 

(Don Bosco).
Zaal Vijverhof te Tielt of Don Bosco te Torhout.
20.00 uur.

NAGEKOMEN

ZAAIWEDSTRIJD

Tot onze grote spijt heeft zich, 
ondanks herhaalde oproep, slechts 
één lid voor deelname aan de zaai

wedstrijd gemeld

Houdt dit nu echt in, dat bij 300 
andere leden het zaad niet opgeko
men is of misschien wel ten prooi is 

gevallen aan schimmels?

Het bestuur kan niet anders , dan de 
wedstrijd afgelasten. Bijzonder 

jammer van alle moeite en kosten 
hieraan besteedt.

Aylostera.
14 okt. Dialezing door Andre Liekens “Dag- 

bloeiende Echinopsissen".
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VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr 6/1994 moeten voor 29 oktober 
worden opgestuurd aan Mevr. J.M.Smit-Ree- 
sink, Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE 
Bennekom. tel. 08389-17551 Alleen advertenties 
de hobby betreffende worden opgenomen.

Te koop: 300 kaktussen drie tot vier jaar oud. 
E.v.d. Laan, Hoofdweg Noord 6, 9909 AD Spijk 
(Gr.). Tel.05969-1755.
Te koop: Cactusverzameling. Ongeveer 400 stuks. 
J.J.C.Tak, Oudendijk 23d. 4751 WJ Oud-Gastel. 
Tel. 01651-2615. Na 18.00 uur.
Gevraagd: Annelies en Andre Dorssers-Allaerds 
verzamelen behalve planten ook postzegels met 
cactus-vetplant-rotsplant motieven erop. Aanbie
dingen: Snelkensstraat 28a. 5975 PD Sevenum.Tel. 
04767-3059.

Te koop: Verkade album cactussen, A.J.van 
Laren. 1931. f 35,-. Kamerplanten van E.Th.Witte, 
derde druk 1927. f 45,-. De prijzen zijn excl. 
portokosten. Kasverlichting: lichtbak met 2 TL 
buizen lengte 1.20 m.
Te koop: mijn verzameling Mesem-planten. Zeer 
veel soorten, ook zaailingen. Voor de echte lief
hebber zeer de moeite waard. A.A.van Riel, 
Feijenoordstraat 14, 4811 TJ Breda. Tel. 076- 
215240 (na 18 uur).
Te koop: alu kas 4.00 x 2.65 m, 3 jaar oud, + 
autom. ramen + alu kweektafels 2 st. 4 x 0.8m + 1 
st. 1 x 0.8m + thermo regelb. gevelkachel. Prijs 
n.o.t.k. Cactusverzameling van ongeveer 1000 
planten voorz. van een bijna complete verz. Lobi- 
via’s 240 st. Verder vele noto, mam enz. T.Strau- 
ven, Twijnderwei 13, 5551 SK Dommelen (Val- 
kenswaard). Tel. 04902-47903.
Gevraagd: Om jaargangen van Succulenta te 
completeren, zoek ik de volgende losse nummers: 
Jaargang 1932: Nr. 2,5,7,8 en 10, 1954: Nr. 5, 
1957: Nr. 1,2 en 3, 1958: Nr.9, 1962: Nr 1 en 3, 
1963: Nr.5 en 11, 1972: Nr. 11. H.G.Krijnen,Prof. 
Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baant. Tel. 02154- 
18724.

TE KOOP

BINNEN DE BEBOUWDE KOM VAN SAPPE- 
MEER:

6800 M2 TERREIN MET DAAROP 1300 M2 
MODERNE CACTUSKAS

TEL. NA 18.00 UUR 
05980 - 93253

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

DOUG EN VICKY ROWLAND 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND
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Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig 
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan

NATUURENBOEK 
Bankastraat 10

BLADKAKTUS

2585 EN 's Gravenhage 
tel. 070-3505648

uhlig 
kakteen

D7063 KERNEN i. R. 
(Rommelshausen) bij Stuttgart 

Postbus 1017, Duitsland 
Tel (07151)41891 Fax (07151)46728 

Kwekerij: Hechnachterstrasse

meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 
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.



BERCHT ZAADLIJST 1995
Voor velen van U al een begrip, voor anderen 
een nieuwe ontdekkingsreis.
Vele zaden, die U zoekt zult U in deze zaad
lijst vinden, waaronder een groot aantal van 
goed bekende vindplaatsen c.q. onder veld- 
nummer. U vindt soorten uit de geslachtenA- 
canthocalycium, Astrophytum, Cereus, Pilo- 
cereus, Echinocereus, Discocactus, Notocac- 
tus, Echinopsis, Lobivia, Mammillaria, Paro- 
dia, Uebelmannia, Agave, Nolina, Portulaca 
enz. enz., maar bovenal een vrijwel volledig 
assortiment Gymnocalycium. Kortom, ruim 
2000 soorten wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eek en Wiel. Tel.: 03449 - 3321.
(bij afwezigheid kunt U het telefonische antwoordapparaat inspreken).
Hebt U vorig jaar besteld, dan ontvangt U de lijst automatisch rond half november.

ZAADLIJST MESA GARDEN
Zaadlijst ook met winterharde cactussen, vele geoogst in de natuur.

Ancistrocactus, Coryphanta, Echinomastus, Epiphelanta, Escobaria, 
Mammillaria, Sclerocactus, ook vele andere, ook zuidamerikaanse soorten, 

Lithops, teveel om op te noemen.

Bestel Uw lijst bij
Mesa Garden P.O. Box 72, Belen, NM 87002, USA of bij Rainer Pillar, 

Klaus Stürmerstrasse 13, d-4500 Osnabrück (bestelling en betaling mogelijk via Duitsland)

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

ZELDZAME ZADEN UIT ZWEDEN!

Zaadlijst met ca 200 verschillende soorten Lobivia/ 
Rebutia met groeiplaatsaanduidingen en nog veel meer!

Mats Winberg, Apelsinvaegen 21 K, 
S-633 47 ESKILSTUNA Zweden

CACTUSSEN 
TE KOOP GEVRAAGD

Collecties, zaaisels en Copiapoa's.
J.FA. Wortelboer Meer en Vaart 360, 
1068 LH Amsterdam, tel. 020-6191055
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Diatheek.
HOCHSTATTER KAKTEEN

Postbus 510 210 D68242 Mannheim 
Tel: (0621)- 794675 Fax: (0621) - 7900332

Pedio’s, Sclero’s, 
echinomastus, echinocereus. escobaria. neobessya, 
Austrocactus, mammillaria. Yucca. Agave, Le- 
wisia, Ariocarpus, Astrophytum,Turbinicarpus. 
Wiedblumen aus USA, Canada u.Mexico met 
standplaatsopgaven.

Boeken
An den Standorten von Pedio-und Sclerokakteen. 
duits DM 59,-
To the habitats of Pedio/Sclerocactus, engels DM 
69,-
The genus Sclerocactus Cactaceae-Revised. 
engels DM 79,- plus DM 6.50 verzendkosten. 
S vp. s.a.e. voor de lijst bijvoegen.

Er zijn in de diatheek in totaal 8000 dia’s aanwezig, 
waarvan er al zo'n 3000 geïnventariseerd zijn.

Om één en ander voor de gebruiker en beheerder 
hanteerbaar en overzichtelijk te houden worden er series 

samengesteld.

Het streven is om van alle geslachten een serie op te 
zetten, maar er zijn niet van alle geslachten voldoende 

dia's aanwezig
Indien U dia's dubbel of over heeft neemt U dan eens 

kontakt op met de diathecaris, hij kan U dan zeggen of uw 
dia's een aanvulling kunnen zijn.

Op dit moment zijn de volgende series beschikbaar:
100 mooie vetplanten,
100 mooie cactussen,

200 mammillaria's,
200 echinocereï

100 caudex vormende planten
66 euphorbia's, 

100 gymnocalyciums.

Hr. J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel 
045-272461

Bibliotheek.
Hier slaagt men er ieder jaar weer in om een aantal 

nieuwe boeken en tijdschriften aan de bibliotheek toe te 
voegen

Op dit moment zijn er meer dan 250 titels en enkele 
tientallen tijdschriften, waarvan een enkele al vanaf 1901. 
Ook zijn een aantal wetenschappelijke boeken aanwezig 
Aarzel dus niet om regelmatig om een nieuwe catalogus 

te vragen, de lijst is zowel in gedrukte vorm als per 
floppydisk beschikbaar

Katalogus a fl 1,50/Bfrs 30, 
voor floppydisk overleggen met Hr Bervoets.

W P.C.H Bervoets, Mozartstraat 108,7391 XM Twello 
tel.: 05712-72841
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Clichéfonds.

Het clichéfonds voegt ieder jaar weer andere, meer 
gevarieerde en zeldzame zaden aan de Hijst toe

Het jaarlijkse aangebodene ligt meestal ruim boven de 
1000 soorten, vaak 1100-1200 soorten en is zeer 

concurrerend in prijs.
Niet alleen in December, ook gedurende het jaar en voor 
b v. zaadpakketjes voor verkoop op beurzen of zaaiwed- 

strijden verleent het fondsalie medewerking

Hr J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NHArcen. tel.: 
04703-2913

British 
Cactus & 
Succulent 

Society
Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal 

per kwartaal enbevat zowel artikelen van 
wetenschappelijke,aard als verenigingsnieuws 

en artikelen van lezers.

Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya voor de 
serieuze verzamelaar en liefhebber van succulenta 
planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
Inde E.E.G................................................. £ 22.00
Buiten de E.E.G..........................................£ 24.00
Excl. Bradleya resp.............................£ 12 en £ 13
Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers verkrijgbaar.

Verdere informatie bij:
Hon. Membership Secretary

Mr P. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor, 
Fleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.



zij geen declaraties konden indienen, 
gepresteerd hebben als waardeloos naast 
zich neerleggen? Ik denk, dat beide par
tijen, liefhebbers en wetenschappers, elkaar 
nodig hebben en dat zij dus naar elkaar 
moeten luisteren.
Uitgaande van de gedachte, dat teruggaan 
tot de 20 geslachten die Schumann erkende 
al te reactionair zou zijn, maar dat het ook 
te radicaal zou zijn om de 200 geslachten 
van Backeberg te aanvaarden, bereikte men 
na de zitting te Zürich het compromis van 
86 geslachten. Dit was een meerderheids
standpunt. Onder de leden van de werk
groep nam Dr. Kiesling een minderheids
standpunt in; hij was van mening dat meer 
en kleinere geslachten aanvaard moesten 
worden. Men name verzet hij zich tegen de 
enorme uitbreiding van de geslachten 
Echinopsis en Neoporteria. Hij erkent voor 
Argentinië 16 geslachten, waaronder 
Trichocereus, Setiechinopsis en Lobivia, 
die volgens het ontwerp allemaal bij 
Echinopsis horen, en Notocactus en Wig- 
ginsia, die we Parodia zouden moeten 
gaan noemen. Hij is zelfs nog heel vriende
lijk voor zijn medeleden binnen de werk
groep door te stellen, dat het samenvoegen 
van allerlei geslachten wellicht wat voorba
rig is.
Hoewel Kiesling een minderheidsstandpunt 
inneemt, wil ik voor zijn mening toch wat 
meer aandacht vragen. Uit het boven
staande mag opgemaakt worden, dat de 
leden van de werkgroep voor een groot 
gedeelte pure wetenschappers zijn. Ze 
zullen best wat van cactussen weten en 
misschien zelfs onderzoek in het veld 
gedaan hebben. Maar kijkt U dat lijstje nu 
eens door: 5 Duitsers, 4 Britten, 2 Zwit
sers, 3 Noordamerikanen, 1 Mexicaan en 1 
Argentijn. Van de 16 leden zijn er min
stens 11 die door hun domicilie nauwelijks 
in staat zijn om langdurig veldwerk te 
verrichten. De 3 Noordamerikanen en de

Mexicaan hebben veel gemeenschappelijke 
raakpunten en als U het Amerikaanse 
tijdschrift kent weet U ook, dat de interesse 
voor Zuidamerikaanse cactussen miniem is. 
In het hele gezelschap is slechts 1 man, 
van wie ik zeker weet dat hij veel veld
werk verricht en wiens oordeel in deze ik 
dus zwaarwegend vind. En dat is Kiesling. 
Als eenling moest hij de Zuidamerikaanse 
geslachten verdedigen. Vindt U het gek, 
dat die er in het ontwerp zo bekaaid vanaf 
komen?
Een meerderheid van de werkgroep is 
overigens van mening, dat veel voorge
stelde geslachten toch nog intensief bestu
deerd dienen te worden. Verzamelaars en 
andere specialisten staat het vrij om de 
oude naamgeving te blijven gebruiken en 
we mogen zelfs discussiëren over verwant
schappen! Toch wordt een aantal aanbeve
lingen gedaan, niet steeds voorzien van een 
deugdelijke argumentatie. Zo wordt de 
indeling Echinopsis/ Lobivia, Cleistocac- 
tus/ Borzicactus, Parodia/Notocactus 
kunstmatig genoemd. Men realiseerde zich 
al meteen, dat het voorstel op verzet zou 
stuiten. Er wordt opgemerkt, dat het sa
menstellen van een orthodoxe monografie 
veel tijd en geld vergt en dat het vaak 
belemmerd wordt door gebrek aan goed 
materiaal. Op dit punt aangekomen ontdekt 
de werkgroep plotseling de zeer waarde
volle bijdrage, die enthousiaste liefhebbers 
kunnen hebben. Als voorbeeld wordt de 
heer Parker (GB) genoemd, wiens Echino- 
cereusverzameling een grote hulp was bij 
de revisie van dit geslacht door Nigel 
Taylor in 1985. Er wordt gesuggereerd, dat 
binnen de IOS mogelijkheden aanwezig 
zijn om op multidisciplinaire basis tot 
samenwerking te komen.
Door de werkgroep werd aanbevolen om 
alle 86 voorgestelde geslachten te aanvaar
den In werkelijkheid werden niet alle 
geslachten zonder reserves of door alle
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leden aanvaard. Aan de stemming (door 
handopsteken) te Zürich namen 12 leden 
deel. Er werden 51 geslachten zonder 
voorbehoud aanvaard door degenen die 
aanwezig waren. Verder werden er 26 
geslachten opgenomen, omdat minstens 4 
aanwezigen daar vóór waren, 3 werden er 
opgenomen omdat ze waarschijnlijk te 
onderscheiden zijn en 6 om nomencla- 
tuurredenen. Wie dacht, dat binnen een 
werkgroep van de IOS vanuit een echt 
wetenschappelijke achtergrond over cactus
sen wordt gesproken, komt bedrogen uit. 
Het gaat zeker niet te ver te veronder
stellen, dat de afwezigheid van Kiesling in 
Zürich vanwege persoonlijke omstandighe
den enkele geslachten de kop heeft gekost. 
Het zou te ver gaan om de opmerkingen 
weer te geven, die bij de diverse geslachten 
worden gemaakt, maar enkele aardige wil 
ik U toch niet onthouden:
Monvillea. vooral aanvaard om praktische 
redenen; de omschrijving en de verwanten
schappen van deze groep, en zijn ver
schillen tot Cereus behoeven meer gede
tailleerde studie.
Stephanocereus: zou gecombineerd kunnen 
worden met Pilosocereus, maar Bergers 
naam Stephanocereus heeft dan prioriteit. 
Rathbunia. de hier opgenomen soorten zijn 
al ondergebracht bij Stenocereus, waar ze 
duidelijk thuis horen. Jammer genoeg is de 
naam Rathbunia enkele maanden ouder en 
moet behouden blijven, totdat Stenocereus 
geconserveerd kan worden.
Weberbauerocereus: De zaden van deze 
soort doen denken aan verwantschap met 
Browningia (Barthlott).
Neen, het is Echinopsis (Trichocereus) 
(Donald).
Lasiocereus (horend tot Haageocereus): 
zou ik zonder aarzelen onderbrengen bij 
Echinopsis (Donald).
Acanthocalycium: is dimorph, een deel 
ervan hoort mogelijk bij Echinopsis, de

rest bij Neoporteria (Pyrrhocactus) (Do
nald).
Facheiroa: Een revisie door P. Braun is in 
druk. Braun geeft de voorkeur aan de 
geslachtsnaam Facheiroa en een vroegere 
voorkeur van de werkgroep voor Zehntne- 
rella is daarom opzij gezet.
Zaadvorm doet denken aan verwantschap 
met Browningia en verwanten (Barthlott). 
Rebutia: Als Lobivia bij Echinopsis hoort, 
dan Rebutia ook. Rebutia sensu lato is een 
mengeling van convergente vormen en niet 
monophyletisch (met slechts één ontwikke
lingslijn). Als Sulcorebutia opgenomen 
moet worden, dan is het de Lobivia groep 
binnen Echinopsis die er het best bij zou 
passen, niet Rebutia als deze laatste be
houden wordt. Mediolobivia en Weingartia 
moeten ook eerder opgenomen worden in 
Echinopsis dan in Rebutia (Donald).
Eulychnia : De Chileense soorten die 
gewoonlijk bij Trichocereus gerekend 
worden, zouden hierbij kunnen horen 
(Taylor).
Parodia. Jammer genoeg zijn er geen 
praktische middelen, waardoor Notocactus 
onderscheiden kan worden van Parodia. 
Frailea. Behouden als verschillend van 
Parodia op de broze basis van afwijkende 
zaden en een oudere naam (!!!) 
Thelocactus : Dit geslacht heeft nauwe 
banden met Neolloydia, Sclerocactus en 
Pediocactus: zij vormen misschien alle één 
natuurlijk taxon, maar om praktische 
redenen worden verscheidene geslachten 
erkend (Anderson).
Sclerocactus : Sommige van de hier onder
gebrachte taxa zijn door mij onder Fero- 
cactus gerangschikt, waarmee ze veel 
gemeenschappelijk hebben, wanneer ruime 
morphologische kenmerken in overweging 
worden genomen. Maar de micromorfolo- 
gie van het zaad houdt in, dat dit het 
gevolg kan zijn van convergentie (Taylor). 
Verbazingwekkende redenen soms om
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geslachten te handhaven, zou ik zeggen. 
Bij Parodia zou ik zelf willen opmerken: 
Jammer genoeg kon Dr. Kiesling de zitting 
in Zürich niet bijwonen. Het feit dat de 
wens van één man voldoende was om 
Facheiroa te handhaven, en dat de 
aanwezigheid van de heer Anderson zonder 
twijfel de reden is van het handhaven van 
zoveel bolcactusgeslachten in de USA en 
Mexico, geeft mij de zekerheid, dat Noto- 
cactus sensu Buxbaum het niet gehaald 
heeft doordat niemand van de 12 leden 
voldoende kennis had van dit geslacht. 
Trouwens, is het de heren Hunt en Taylor 
ontgaan, dat Notocactus Fric bepaald niet 
hetzelfde is als Notocactus sensu Bux
baum? Als zij in hun synoniemenlijst 
Notocactus Fric, Acanthocephala Backbg, 
Brasiliparodia Ritt., Eriocephala Backbg 
en Wigginsia D. Porter opnemen, blijft een 
groot gedeelte van Notocactus sensu 
Buxbaum buiten schot, namelijk dié cac
tussen, die gewoonlijk (vóór het ontdekken 
van Fric als auteur van het geslacht Noto
cactus) Notocactus werden genoemd. 
Notocactus Fric is in feite hetzelfde als 
Eriocephala Backbg! Het is de vraag of 
door deze onnauwkeurigheid hun combina
ties van Notocactus naar Parodia wel 
geldig zijn.
Verbazingwekkend is ook het feit, dat de 
leden van de IOS- werkgroep als een soort 
beginselverklaring stelden dat “verbeterd 
overleg nodig is alvorens over te gaan tot 
publicatie van grotere taxonomische veran
deringen.” Waar blijft hier het overleg met 
de liefhebbers? Wie worden bedoeld met 
de “specialisten” die her en der in het 
verslag van Hunt en Taylor voorkomen?

Zie ik het verkeerd, of is het werkelijk zo, 
dat contact met niet- botanici eigenlijk 
vermeden dient te worden? Hoe is het 
anders te verklaren, dat er door een handje
vol “wetenschappers” een massa taxono
mische veranderingen gelanceerd wordt, 
terwijl er met geen woord gesproken wordt 
over tientallen, ja honderdtallen serieuze 
liefhebbers die op verschillende terreinen 
proberen orde op zaken te stellen. Zou de 
inbreng van gespecialiseerde groepen, die 
zich bezighouden met de geslachten Noto
cactus, Sulcorebutia, Gymnocalycium en 
Mammillaria (om er maar enkele te noe
men) niet wenselijk zijn geweest bij de 
zittingen van de werkgroep? En wat te 
zeggen van specialisten? Heeft men bij de 
IOS wel eens gehoord van mensen als 
Rausch, Weskamp, van Vliet, Bercht, Till, 
Brinkman, Oeser, Reppenhagen, Augustin 
en zovele anderen, die zéér gespeciali
seerde verzamelingen hebben en die zich 
ook niet onbetuigd laten waar het publica
ties betreft. Sommigen van hen zijn zelfs 
IOS-lid! Neen, ik vind die lijst van Hunt 
en Taylor alles behalve een stap in de 
richting van overeenstemming! En U?

Literatuur :

Hunt. DR. & Taylor, N.P. (1986): The genera of 
the Cactaceae: towards a new consensus. - 
Bradleya 4: 65- 78

Engel, Th. (1986): Fric ist Autor der Gattung 
Notocactus. -Internoto 7 (2): 40- 42.

Theunissen, J. (1981): Wer ist als Autor der Gat
tung Notocactus zu betrachten? -Internoto 2 (4): 
67- 71.
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SAN VINCENTE
Joop van Alten

Zo maar een dag uit het leven van 

drie Mexico-gangers.

Een reis-impressie

Samen met Ben en Henk Krijnen zwerf ik 
al een week door Mexico en onze tocht 
voert nu door de staat Tamaulipas. We 
rijden op de weg tussen Tula en Cuidad 
Victoria en verlaten die bij Jaumave. Na 
gefourageerd te hebben zoeken we de weg 
naar San Vincente. Het smalle, niet zo 
beste weggetje is uitnodigend en we beslui
ten hier, voor de vierde maal vandaag, een 
plantenstop te maken.
Eigenlijk kun je het geen stop noemen, 
want we blijven in het zicht van de weg. 
Ben Krijnen is zo vriendelijk met de 
VW-bus achter ons aan te rijden. Zo 
vorderen we toch nog, al is het op z’n 
elf-en-dertigst. Er is daar niet veel nieuws 
te zien. In ieder geval geen moeilijk te 
vinden planten. En als die er dan wel zijn? 
Ja, juist, dan hebben wij ze daar niet 
gevonden.
Het laatste stukje naar San Vincente heb
ben we weer rijdend afgelegd, het zoveel
ste blikje vruchtensap naar binnen gietend. 
De vreugde is echter van korte duur. In 
San Vincente is men bezig een waterlei-

Langs de weg naar San Vin
cente. Foto's van de schrijver
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Aanleg van de waterleiding 
in San Vincente

ding aan te leggen en het weggetje bestaat 
slechts nog uit een sleuf en een lange bult 
uitgegraven grond. We moeten dus het 
laatste stuk lopen.
De omgeving straalt een bijna mystieke 
sfeer uit. Liberato Lavaderos, onze gids en 
een pupil van A. Lau, gaat op ‘werkbe
zoek’ bij Don Emeterio Gonzales die zich 
ondermeer bezig houdt met het verzamelen 
van zaad.
Door blaffende honden en schreeuwende 
varkens worden we enthousiast begroet. De 
sporen van hun aanwezigheid blijven tot de 
rand van het terrein beperkt, dat er verder 
piekfijn uitziet. We worden uitgenodigd de

huisjes en de verzamelde zaden te bezichti
gen. De huisjes zijn klein en erg donker. 
De zaden worden keurig in toegeslagen 
doeken bewaard, alsof het diamantjes zijn. 
En hoewel minder zeldzaam zijn zaden 
toch ook een wonder van de natuur!
Tijdens de bezichtiging zijn stoelen uit de 
diverse huisjes gehaald en kunnen we al 
zittend een praatje maken. Don Emeterio, 
inmiddels al 77 jaar oud, heeft zijn hele 
leven hier gewoond. Hij kan ons echter 
niet vertellen hoeveel inwoners het dorp 
telt. Wel weet hij dat het dorp 44 percelen 
omvat. Over het aantal inwoners heeft nog 
niemand zich druk gemaakt.

Obregonia denegri
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Obregonia vergezeld van een 
ver familielid

Overigens worden wij wel voor vol aange
zien. In Mexicaanse ogen moet je wel vele 
malen miljonair zijn, om je te kunnen 
permitteren, naar ‘onkruid’ op zoek te 
gaan. Hoewel niet zó draagkrachtig, voel je 
je toch de koning te rijk dat je in staat bent 
zo’n reis te kunnen maken.
Een van onze doelen is de groeiplaats van 
Obregonia denegri. Voor het bezoeken van 
de groeiplaats en het maken van foto’s 
aldaar hebben wij toestemming van de 
plaatselijke ‘commissaris’ nodig. Deze is 
toevallig een neef van Don Emeterio en 
samen vergezellen ze ons. Met z’n zessen 
rijden we verder. De weg leidt door snel-

stromend water; het heeft ‘s ochtends nog 
geregend.
We hebben geluk. De Obregonia’s groeien 
er in grote hoeveelheden en ze staan in 
volle bloei. De mooie, vaak grote planten 
staan vrij dicht opeen. Het is bijna onont
koombaar om niet op een plant te trappen 
en bij een onvoorzichtig stapje achteruit... 
jawel hoor! De vreselijke waarheid dringt 
tot je door. Je staat er boven op en zou wel 
door de grond willen zinken. Maar de plant 
zit in de weg. Dan maar eraf en een steelse 
blik over de schouder. Gelukkig geen 
beschadiging te zien. Nadat we gewend 
zijn aan die overdaad (dat gaat wel erg

Astrophytum myriostigma
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snel) bekijken we ook de andere planten 
ter plaatse.
Zulk lekkers smaakt naar meer en we 
willen dan ook graag de groeiplaats van 
Astrophytum myriostigma ‘even meene
men’. Onze gidsen kijken elkaar bezorgd 
aan. Die plaats is alleen per ezel te berei
ken en dat vergt een hele dag. Na een 
uitvoerige consultatie blijkt er wel een per 
auto bereikbare plaats te zijn, maar dan 
moet nog wel ... een eindje worden gelo
pen. Enthousiast als we zijn, doen we dat 
natuurlijk.
We bereiken een kleine groeiplaats met 
een aantal robuuste planten. Het is opval
lend hoe gaaf ze zijn. Je zou ze zo in de 
kas kunnen zetten. Het zaad van de As- 
trophytums kiemt hier kennelijk erg ge
makkelijk, want het staat er vol zaailingen.

Onze dag kan niet meer stuk. Temeer, als 
je bedenkt, dat we vanochtend op de 
aanlooproute al oog in oog stonden met 
Ariocarpus trigonus.
Tevreden lopen wij terug naar de VW-bus 
en drinken gezamenlijk nog een sapje. Ik 
zou een moord willen doen voor een goed 
glas bier, maar dat is achter het stuur in 
een vreemd land niet zo verstandig. We 
hebben ons aangewend het lege blik in de 
auto op te slaan tot we de vuilnis kwijt 
kunnen. Onze gastheren laten hun blik 
echter met een sierlijke boog in de Opun
tia’s belanden. Zouden ze er geen idee van 
hebben in welk uniek gebied zij wonen? 
Als ze even niet kijken, vis ik de blikjes 
op. O, la, la: O.... punt..... ia!!!

Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere-stad

******

LEZERS SCHRIJVEN....
Johan de Vries

In Succulenta 73 (2) van april 1994 is op 
blz.62 een foto van een Gymnocalycium 
met een beschadiging in de kop afgedrukt. 
Bijgevoegd was de vraag of iemand wist 
hoe deze aantasting ontstaan was.
Bijgaand de reactie van Dhr. Johan de 
Vries uit Vierpolders.

Geachte redactie,
Graag wil ik proberen een antwoord te 
geven op de gestelde vraag op blz. 62 van 
Succulenta nr.2 van jaargang 73.
Een nogal netelig probleem, dat ook bij 
mij reeds jaren bekend is. De afgebeelde 
plant uit het geslacht Gymnocalycium laat

wat dat betreft weinig aan de verbeelding 
over.
Zelf ben ik van mening, dat dit niet ver
oorzaakt wordt door een gebrek aan spo- 
ren-elementen, maar meer door een ge
brekkige opname van voedingsstoffen in de 
ruimste zin van het woord.
Oorzaak? Meestal een gebrekkig of ge
brekkig functionerend wortelstelsel, waar
door de opname van vocht, als transport
middel van voedingsstoffen, stagneert. 
Hoe komt het, dat vele planten, en cactus
sen in het bijzonder, zo vaak slechte 
wortels hebben? De oorzaken kunnen 
velerlei zijn. Aaltjes bijvoorbeeld, die door
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hun beschadigingen weer een invalspoort 
voor diverse schimmels kunnen vormen. 
Zie hiervoor recente Succulenta’s. 
Dichte potgrond, zodat geen lucht kan 
toetreden, doet schimmels toeslaan 
Te natte potgrond bij het invallen van de 
herfst kan schimmelvorming en wortelver- 
lies tot gevolg hebben.
Roodkleuring van de nog natte wortels bij 
het verpotten in het voorjaar duidt op 
Fusarium. Sterk terugsnoeien tot op het 
gezonde weefsel!
Een te hoge zoutconcentratie (opgehoopte 
voedingsstoffen) in de potgrond., enz. 
Een veel vaker voorkomend probleem is, 
dat wij onze planten ‘s winters zo lang 
droog moeten houden om een zo laag 
mogelijke temperatuur te kunnen handha
ven. Dit kost de plant (bijna) al zijn haar
wortels en vaak ook nog de iets forsere 
wortels.
Meestal blijven alleen nog de zgn. gestel- 
wortels over. Hiermee kan de plant slecht 
opstarten in het voorjaar, met als gevolg de 
kurkachtig ingedroogde plekken rond het 
groeipunt, soms zelfs gaat het hele groei- 
punt verloren
Bij verpotten, bij voorkeur reeds beginnen 
in de maand januari, kan veel van dit 
onheil worden voorkomen. Licht vochtige 
potgrond gebruiken, die reeds in de herfst 
is klaargemaakt.
De planten wat vochtiger houden is ook 
een oplossing, maar voor cactussen niet 
geschikt, daar ze bij een dan noodzakelijke 
hogere temperatuur ‘s winters gaan groeien 
bij te weinig licht.
De genoemde geslachten: Gymnocalycium, 
de groep van de Chilenen en Acantho
calycium zijn hiervoor bevattelijk. Eigen
lijk mis ik nog een geslacht, nl. Lobivia 
(lees Echinopsis, Pseudolobivia en Lobi- 
via). Hiertoe behoort eigenlijk ook een deel 
van de Acanthocalyciums. Dit zijn nl. ook

Lobivia’s met als bijzonderheid doorntjes 
op de vruchtbeginsels en min of meer sterk 
gekleurde bloemen.
De meest bekende vertegenwoordiger van 
deze groep is ongetwijfeld Acanthocaly
cium glaucum.
De groep binnen de Lobivia’s, die hier 
heel erg last van heeft zijn de jajoiana’s. 
Bij de Pseudolobivia’s vooral de aurea- 
groep.
Terug naar ons onderwerp. Waarom heb
ben nu juist deze groepen van planten last 
van deze vervelende eigenschappen?
Nu wordt het wat speculeren en putten uit 
jarenlange waarnemingen en ervaringen, 
zonder alwetend te zijn.
Al deze planten hebben vaak een wat 
hardere struktuur, waarbij inschrompelen 
niet erg gemakkelijk is. Planten met een 
zachtere struktuur, zoals de meeste Mam- 
millaria’s, hebben het veel gemakkelijker. 
Door deze harde struktuur ontstaan bij 
krimp kleine wondjes of scheurtjes. Hier
door verliest de plant plaatselijk nog meer 
vocht, met als gevolg de harde bruine 
groeipunten en/of het begin van afsterving. 
Soms groeien onze planten hier na vroeg
tijdig verpotten en een tijdige wortelop- 
bouw nog wel eens doorheen. Andere 
redden het niet meer, vooral als te lang 
gewacht wordt met ingrijpen
De beschadiging blijft echter nog jaren 
zichtbaar.
Het woord ‘droogrot’ zou ik voor deze 
‘aantasting’, die eigenlijk geen aantasting 
is, niet willen gebruiken.
De oorzaak is, zoals duidelijk mag zijn, 
fysiologisch en niet plantparasitair.
Meer over sporenelementen, potgrond en 
gebruik van meststoffen ter voorkoming 
van dit probleem volgt in een ander arti
keltje.

Prinsenweg 5, 3237 LN Vierpolders



Euphorbia Schimperi Prestl.
(Naar aanleiding eener vraag).

Deze Euphorbiasoort is afkomstig uit Zuid-Arabië en vormt volgens 
den plantenzoeker Schweinfurth in de nabijheid der stad Aden en meer 
landwaarts bij Diobla, dichte, veelvertakte bosschen van ongeveer 
anderhalven meter hoogte.

Dat ze bij ons in de koude kas en dus ook in de gewone huiskamer 
gekweekt kan worden, bewijst al direct het feit dat men ze bij Amara 
tot 2000 M. boven den zeespiegel aantrof.

In onze kassen vormt Euphorbia Schimperi onregelmatig vertakte 
struiken van ongeveer twee meter hoogte, met rolronde stengels ter 
dikte van een potlood. De kleine, 1 cM. lange bladeren, zijn smal, 
gespitst en langs den stengel teruggebogen. Aan den top der stengels 
bevinden zich de tot een schermvormige bloeiwijze vereenigde bloe
men, waarvan de middelste zittend is, terwijl de anderen, ten getale van 
4 tot 6, gesteeld zijn. Deze bloemen, die evenals van de meeste 
Euphorbiasoorten weinig te beteekenen hebben, verschijnen spoedig en 
zijn van wit bewimperde schutbladen begeleid. De voor Euphorbia’s 
kenmerkende honigklieren zijn bij E Schimperi meestal ten getale van 4 
aanwezig en geel gekleurd.

In onze verzameling ziet men E Schimperi, welke door de Arabieren 
met den naam „er’ err” betiteld wordt, zeer weinig en, hoewel er 
ongetwijfeld mooiere Euphorbiasoorten zijn, toch verdiende zij, wegens 
haar lichten groei en tamelijke hardheid, meer gekweekt te worden.

G D. D

(Succulenta 3 - 1 September 1919)
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VIERING 75 JARIG JUBILEUM 
SUCCULENTA MEI EN JUNI 1994

Peter Knippels

Het bereiken van het 75 jarig jubileum van 
een vereniging is een gedenkwaardig 
moment, zo ook voor Succulenta. Succu
lenta is niet de eerste de beste vereniging. 
Zij is de op één na oudste succulenten
vereniging ter wereld, alleen de Deutsche 
Kakteen Gesellschaft is ouder. Daarnaast is 
Succulenta in Nederland één van de groot
ste gespecialiseerde groenverenigingen.
In september 1992 startte een toen nog vier 
man sterke jubileumcommissie met de 
voorbereidingen voor de viering van dit 
heuglijk feit. Na ruim 20 maanden voorbe
reiding was het dan eindelijk zo ver. Op 28 
en 29 mei 1994 werd in de Hortus Botani
cus te Leiden het jubileumweekend gehou
den. Gevolgd door op 4 juni de Landelijke 
Open Dag bij Liefhebbers en de Nationale 
Hortusdag met bijzondere aandacht voor 
succulenten. De jubileumactiviteiten dien
den een tweeledig doel: het versterken van 
de onderlinge band binnen Succulenta (met 
name Jubileumweekend) en de promotie 
van de vereniging in de meest brede zin 
des woords (met name Open Dag en 
Nationale Hortusdag).

Jubileumweekend 28 en 29 mei 
Opzet weekend
De activiteiten in het weekend waren 
zodanig gekozen dat sprake was van 
eenvoudig toegankelijke programma
onderdelen (verschillende lezingen en een 
plantenverkoopbeurs), onderdelen waaraan 
de leden van Succulenta actief konden 
deelnemen en waarbij de mate van succes 
zou afhangen van de interesse en deelname 
van de hen (diawedstrijd, plantenkeuring

en workshops) en een buffet en samen-zijn 
als sociaal element. Als afsluiter van het 
weekend was gekozen voor iets nieuws/ 
ludieks: een planten- en boekenveiling. 
Kortom voor ieder wat wils. Daarnaast was 
bij de uitwerking van de verschillende 
onderdelen het geven van een eventueel 
vervolg eraan een criterium. Om één en 
ander in goede banen te leiden was op 
beide dagen een ceremoniemeester aanwe
zig die de onderdelen aan- en afkondigde 
en trad op zaterdagavond een gastheer op 
die de officiële onderdelen van het samen
zijn aan elkaar praatte.

Locatie en belangstelling
Gezocht was naar een aansprekende, 
groene en in Nederland centraal liggende 
locatie. Deze werd gevonden in Leiden. De 
Hortus Botanicus te Leiden wilde vanaf het 
prille begin meewerken aan het realiseren 
van een weekend en stelde belangeloos de 
gehele Hortus en het Rijksherbarium ter 
beschikking. Daarnaast nam de hortulana, 
mevrouw C. Teune, een deel van de 
voorbereidende werkzaamheden op zich en 
was zij het gehele weekend aanwezig om 
de organisatie met raad en daad bij te 
staan. In Succulenta, verschillende lande
lijke kranten (o.a. Algemeen Dagblad), 
tijdschriften (o.a. Groei en Bloei) en in de 
regionale pers (Leids Dagblad) was promo
tie gemaakt voor het weekend. Niets leek 
meer een succes in de weg te staan.
In het weekend passeerden 1.600 a 1.700 
mensen de kassa van de Hortus. De mede
werkers van de Hortus noemden dit aantal 
goed en waren met deze belangstelling
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Drukte op zaterdagmiddag 
in de Orangerie bij de plan- 
tenbeurs (fotos van Peter 
Knippels tenzij anders 
aangegeven)

tevreden. Wat betreft de belangstelling van 
de leden van Succulenta in het algemeen, 
deze viel ons inziens ietwat tegen: een 
klein dompertje op de feestvreugde. In de 
tuin en bij de verschillende activiteiten 
konden wij slechts die leden welkom heten 
die actief zijn binnen de vereniging of 
binnen de afdelingen en leden van de 
afdelingen uit de omgeving. We mochten 
relatief veel Belgische leden verwelkomen, 
alsmede enkele Duitse en Tsjechische 
leden.
Uit de reacties van de bezoekende leden 
bleek dat zij het een geslaagd weekend 
vonden met een gevarieerd en aansprekend 
programma. Daarnaast hadden ze alle 
gelegenheid hun succulentenvrienden 
uitgebreid te spreken. In en om de Orange
rie zaten en stonden het hele weekend 
groepjes leden geanimeerd met elkaar (bij) 
te praten. Ondanks het intensieve pro
gramma zat het enthousiasme er zondagna
middag na afloop nog steeds goed in. 
Bestuursleden van de afdeling Leiden 
overlegden al met werknemers van de 
Hortus om volgend jaar weer een beurs in 
de Hortus te houden en anderen bespraken 
al hoe een algemene ledenvergadering 
“aangekleed” zou kunnen worden. Ook de 
Hortus-medewerkers voelden er wel wat 
voor om in de toekomst in samenwerking

met Succulenta evenementen in de tuin te 
organiseren (beurs, plantenkeuring en 
-tentoonstelling).
Van de “niet-leden” die de Hortus be
zochten, waren er velen die juist op de 
succulenten waren afgekomen. Dit bleek 
niet alleen uit de hoeveelheden gekochte 
planten; soms met dozen of plastic tasjes 
tegelijk, maar ook uit het aantal uitge
deelde strooifolders en zakjes zaad met 
zaai aanwijzing en het aantal vragen dat de 
voorlichters van de infostand gesteld 
kregen. Vooral de zakjes zaad als wegge
vertje waren erg in trek en boden de 
“voorlichters” de mogelijkheid om men
sen voor de succulentenhobby te interesse
ren.

Informatie en verkoop verenigings
artikelen
In navolging van de Succulenta-inzending 
op de Floriade werd een informatiestand 
ingericht voor de verkoop van verenigings
artikelen en voorlichting over de hobby. 
Wat betreft de verkoop van verenigingsar
tikelen was het een goed weekend. Met 
name de Handleiding (20 stuks) en de 
correspondentiekaarten (29 sets) vonden 
gretig aftrek. Met name geïnteresseerde 
niet-leden kochten deze artikelen.
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Tweede prijs diawedstrijd en 
winnaar publieksprijs: Stape- 
lia flavopurpurea van de 
heer W. Bosma uit Heerhu- 
gowaard. Dia van W.Bosma

Eerste prijs diawedstrijd: Cyanotis spec. van de heer C.
Bakelaar uit Zwijndrecht.
Dia van C.Bakelaar

Diawedstrijd
In totaal stuurden 23 leden dia’s in voor de 
diawedstrijd. Het was verheugend te zien 
dat niet alleen de bekende groep leden 
dia’s had ingestuurd. Een onafhankelijke 
jury koos uit de 67 dia als nummer 1: 
Cyanotis spec, van de heer C. Bakelaar uit 
Zwijndrecht, nummer 2: Stapelia flavo- 
purpurea van de heer W. Bosma uit Heer- 
hugowaard en als nummer 3: Hildewinteria 
aureispina van de heer H. Birkhoff uit 
Baarn. Belangrijkste criteria bij de keuze 
waren onderwerpskeuze, creativiteit en 
visie op het onderwerp. Enkele fragmenten 
uit het juryrapport: “Naar het oordeel van 
de jury is de heer Birkhoff erin geslaagd 
om van deze bloeiende cactus een aparte 
opname te maken. De dia komt boven het 
niveau van het ‘kiekje van een bloeiende 
plant’ uit”; “Door hun kleur en vorm zijn 
Stapelia-bloemen geliefde fotografeeron- 
derwerpen. Dat bleek ook bij deze diawed
strijd. In tegenstelling tot de andere Stape- 
lia-fotografen is de heer Bosma naar het 
oordeel van de jury erin geslaagd om een 
dia te maken die een zekere spanning in 
zich heeft....”; “Bij de keuze van de 
winnaar waren de juryleden unaniem. Deze 
dia stak met kop en schouders boven de 
anderen uit. De heer Bakelaar heeft in deze
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dia zijn creativiteit gestopt. Niet de plant 
of de bloem zijn zo opvallend, maar juist 
de compositie en de belichting springen in 
het oog ”.
Het publiek koos bij het vertonen op 
zaterdagmiddag de dia van de Stapelia 
flavopurpurea van de heer W Bosma tot 
publiekswinnaar.

Lezingen
Gezocht was naar sprekers die je niet zo 
snel bij afdelingsbijeenkomsten of op 
andere wijze in Nederland en België zult 
treffen. Daarnaast was gezocht naar een 
balans tussen cactussen en de overige 
succulenten. Eén en ander resulteerde in 
vier lezingen; de heren J. Lavranos 
(“Namaqualand” en “Socotra”) en F. 
Vandenbroeck (“succulenten in het 
Andesgebergte boven 2.000 meter 
hoogte”) en de familie B. en Y. Tree uit 
Engeland met een diashow op muziek. 
Er waren twee lezingen die eruit sprongen. 
Over het eiland Socotra en over de succu
lenten die hier groeien is weinig bekend en 
er worden weinig artikelen over geschre
ven of lezingen over gehouden. Wij waren 
blij dat de heer Lavranos deze voordracht 
hield. Voor de liefhebbers van de “overige 
succulenten” ging een wereld open. Met 
zijn lezing tijdens het weekend maakte de 
heer Vandenbroeck zijn naam meer dan 
waar als één van de beste sprekers in het 
Nederlandse taalgebied.

Workshops
In het verre, maar ook minder verre verle
den kende de vereniging werkgroepen 
waarin leden verschillende geslachten/ 
groepen planten met elkaar bespraken. 
Helaas lijkt het fenomeen werkgroep 
minder in zwang te raken. De jubileum
commissie wilde het idee van een werk
groep weer nieuw leven inblazen op basis 
van workshops tijdens het weekend Hier-

Derde prijs diawedstrijd: Hildewinteria aureispina van de 
heer H. Birkhoff uit Baarn. Dia van H.Birkhoff

bij zei opgemerkt dat de commissie alleen 
de workshops organiseerde en dat voor het 
vervolg het Landelijk Bestuur, maar voor 
geïnteresseerde leden moeten zorgdragen. 
De drie onderwerpen waren: fotograferen 
van succulenten, de rol van de computer in 
de hobby en het kweken van moeilijke 
succulenten. Per onderwerp werd een 
aantal deskundigen gezocht die de work
shop inhoud zouden geven.
De workshops werden goed bezocht en de 
deelnemers waren geïnteresseerd, gelet op 
de vragen die werden gesteld. Of er een 
vervolg komt is de vraag. De deelnemers 
vonden het allemaal wel leuk, maar gelet 
op de reacties was een vervolg in de vorm 
van een werkgroep voor hun niet interes
sant.
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Plantenkeuring en -tentoonstelling
Besloten was een op Engelse leest ge
schoeide plantenkeuring te organiseren. 
Daar een dergelijke keuring nog niet eerder 
in Nederland was georganiseerd werden de 
regels vereenvoudigd. De belangstelling 
was groter dan verwacht. Circa 180 planten 
werden ingebracht. De beide Engelse 
keurmeesters, de heer en mevrouw Tree, 
waren onder de indruk. Zij vonden dat de 
kwaliteit van de ingebrachte planten hoog 
was, ook vergeleken met keuringen in hun 
eigen land. Uiteindelijk konden ze toch zes 
winnaars aanwijzen.
De jubileumcommissie wist van te voren 
niet hoeveel planten en welke groepen/ 
soorten. Daarom waren zes prijzen, ver
deeld over twee klassen: ‘cactussen’ en 
‘overige succulenten’, geregeld; de meest 
basale indeling waarmee je altijd slaagt. 
Achteraf gezien waren te weinig klassen 
opgesteld. Dit geldt met name voor de 
categorie ‘overige succulenten’. Hierbij 
zijn de prijzen naar één persoon gegaan 
voor planten uit één geslacht. Bij volgende 
keuringen moet deze situatie worden 
voorkomen. Niet dat we het de heer Keizer 
de prijzen misgunnen, maar het moedigt 
deelnemers alleen maar aan als er meer en 
met name verschillende winnaars zijn. Er

waren bij deze keuring veel meer planten 
die op zich een prijs verdienden.

Buffet en samen-zijn
Het buffet en samen-zijn waren bedoeld als 
rust-moment in het weekend en het bieden 
van gelegenheid om (succulenten-) vrien
den in een gezellige ambiance te treffen. 
Blijkbaar hadden de genodigden en leden 
daar wel zin in: ruim 80 mensen deden 
zich tegoed aan het koud buffet dat in 
korte tijd werd verorberd. Het aantal van 
80 lag in de lijn der verwachting (of 
hoop?). Het leuke was dat niet alleen de 
bekende leden zich hadden opgegeven, 
maar dat de aanwezigen een redelijke 
afspiegeling van het ledenbestand waren. 
Als speciale gast voor het buffet en het 
samen-zijn op zaterdagavond was de heer 
Nothnagel, ambassadeur van Zuid-Afrika 
in Nederland, uitgenodigd. In een toe
spraak dankte hij Succulenta voor de 
uitnodiging, feliciteerde hij de vereniging 
met haar jubileum, benadrukte meermalen 
dat Zuid-Afrika voor ons succulentenlief
hebbers een ideaal vakantieland is en 
nodigde een ieder uit naar zijn vaderland te 
komen. Met een glas, helaas geen Zuid- 
Afrikaanse, ‘fonkelwijn’ toastte hij samen

De heer Nothnagel, ambas
sadeur van Zuid-Afrika in 
Nederland, toast op het 
75-jarig bestaan van Succu
lenta
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Eerste prijs plantenkeuring 
onderdeel ‘cactussen’: 
Pediocactus despainii, P. 
knowltonii, P. paradenei en 
P. simpsonii van de heer R. 
Mayer uit Oudewater

met de circa honderd aanwezigen op het 
jubileum van Succulenta. Na de prijsuitrei
kingen en andere officiële handelingen 
konden de aanwezigen rustig onder het 
genot van een hapje en een drankje rustig 
bijpraten met elkaar.

Planten- en boekenveiling
Het sluit- en klapstuk van het weekend was 
de planten- en boekenveiling. Voor een 
klein, maar koopgraag publiek werden 11 
sets boeken, 9 sets jaargangen van tijd
schriften en 16 planten geveild. Deze 
artikelen waren met zorg bij elkaar gezocht 
en moesten voldoen aan het criterium 
‘moeilijk in de normale handel te verkrij
gen’. Blijkbaar was dit redelijk geslaagd 
daar bijna alle artikelen voor minimaal de 
startprijs werden verkocht. Hoogtepunten 
waren het boek Die Kakteen van H. Krainz 
(vier banden en ‘compleet’), de jaargangen 
1 tot en met 21 van Asclepiadaceae en bij 
de planten een redelijk groot exemplaar 
van Uncarina grandidieri en een zaadvaste 
Astrophytum asterias ‘Super Kabuto’, die 
gewild waren bij meerdere mensen en voor 
een aanzienlijk hogere prijs dan de start
prijs verkocht werden. In totaal bracht de 
veiling ruim f 2.000,- op.
De veiling was op zich een succes, maar

om er een succes van te maken heeft de 
nodige moeite gekost. De boeken en 
tijdschriften werden bijna alle via de 
Boekenmarkt verkregen en de planten 
werden ingebracht door de leden van de 
jubileumcommissie. De vraag die dan rijst 
is of de leden te bescheiden zijn om hun 
boeken enz. als ‘zeldzaamheid’ aan te 
merken en hier afstand van te doen ic. in te 
brengen of dat we een vereniging hebben 
van verzamelaars die niets kwijt willen.

Nationale Hortusdag
Jaarlijks organiseert de Stichting Neder
landse Plantentuinen (SNP) op de eerste 
zaterdag in juni de Nationale Hortusdag. 
Deze dag trekt per jaar circa 15.000 bezoe
kers. In het voorjaar van 1993 vonden de 
eerste gesprekken plaats over samenwer
king tussen de SNP en Succulenta om in 
1994 bijzondere aandacht te geven aan 
succulenten en Succulenta. Deze samen
werking mag uniek worden genoemd. In de 
geschiedenis van de Hortusdag was dit de 
eerste keer dat een externe partij zo duide
lijk op de voorgrond kon staan bij de 
Nationale Hortusdag. Het thema was 
‘zorgen voor planten’, met bijzondere 
aandacht voor succulenten. De plantentui
nen mochten overigens de invulling zelf
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Tweede prijs plantenkeuring onderdeel 'cactussen': Gym- 
nocalycium cardinasianum van de heer C. Grootscholten 
uit Honselersdijk

bepalen. Enkele tuinen (o.a. in Amsterdam, 
Delft, Haren, Kerkrade, Utrecht en Rotter
dam) stonden in het teken van succulenten 
en waren tentoonstellingen en/of beurzen 
georganiseerd. De plaatselijke afdelingen 
waren hierbij betrokken
In de voorgaande jaren namen per keer 
circa 6 Horti deel. Dit jaar namen 13 (!) 
Horti deel aan de Nationale Hortusdag. 
Blijkbaar heeft Succulenta een positieve 
invloed op de Horti. De bezoekers van de 
plantentuinen op 4 juni ontvingen als 
presentje een zakje cactuszaad, een steeke- 
tiket met zaai-aanwijzing en een Jiffy- 
potje.
Door het tegenvallende weer (regen, harde 
wind) gingen maar weinig mensen op pad 
en viel in het algemeen de belangstelling 
tegen, ook al vonden de activiteiten binnen 
plaats. Die 15.000 mensen zal niet gehaald 
zijn. Jammer, maar zo zie je dat je afhan

kelijk van het weer bent. Daar kan je niet 
van te voren geen rekening mee houden. 
Daarnaast kunnen mensen in de weekend 
in mei en juni uit verschillende activiteiten 
op één dag kiezen om te bezoeken. Soms 
drie of vier in dezelfde plaats. Dan krijg je 
alleen de plantenliefhebbers naar een tuin 
toe. Geen massa-publiek, maar wel 
geïnteresseerden en potentiële leden. Daar 
doen we het toch voor.

Landelijke Open Dag bij Liefhebbers 
Ondanks een aarzelende start gaven tot half 
april 1994 in totaal 83 leden (8% van de 
leden!) van 19 afdelingen zich op als 
deelnemer van de Landelijke Open Dag bij 
Liefhebbers. Daarnaast gaven drie afdelin
gen met een centrale tentoonstelling zich 
op. Een belangstelling waar de commissie 
van te voren alleen maar van had ge
droomd en ruimschoots voldeed aan de 
verwachtingen. De jubileumcommissie 
voorzag de afdelingen van posters, strooi- 
folders en een voorbeeld-persbericht. De 
meute mensen kon komen. Maar in de 
week voor 4 juni was het weer niet al te 
best. Voor het weekend werd slecht weer 
voorspeld: lage temperatuur, grote kans op 
regenbuien en harde wind. De weersvoor
spelling is uitgekomen! Voor de meeste 
mensen reden genoeg om thuis te blijven. 
Aan de andere kant werden op zaterdag 4 
juni in vele plaatsen meerdere activiteiten 
georganiseerd, concurrentie voldoende. De 
Open Dag werd voor het eerst gehouden en 
was weinig bekend. Het spreekwoord zegt 
het al ‘onbekend maakt onbemind’. Om de 
daadwerkelijk interesse en hiermee het 
succes te kunnen bepalen zou de Lande
lijke Open Dag de komende jaren wederom 
georganiseerd dienen te worden. Bij voor
keur iedere keer op dezelfde dag, bijvoor
beeld eerste zaterdag (of zondag) in juni. 
Wij zijn van mening dat je na één keer niet 
moet stoppen, maar moet doorzetten. 
Immers de Landelijke Open dag was
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bedoeld ter promotie van Succulenta en is 
niet jubileum-gebonden.

Vervolg
Terugkijkend is een aantal onderdelen van 
de jubileumactiviteiten voor vervolg 
vatbaar. De belangstelling voor de planten
keuring was zodanig groot dat dit een 
(jaarlijks?) terugkerend iets zou kunnen 
worden. Hierbij dient dan wel het onder
deel jurering en prijzen anders uitgewerkt 
worden. Wellicht zou dit gekoppeld kun
nen worden aan een jaarlijkse plantenver- 
koopbeurs in bijvoorbeeld de Hortus te 
Leiden. Enkele medewerkers hebben ons al 
weer uitgenodigd Zo’n beurs ligt dan op 
het ‘bordje’ van de afdeling Leiden.
Wat zeker voor herhaling vatbaar is, is een 
jaarlijkse of tweejaarlijkse ‘aangeklede’ 
Algemene Ledenvergadering. Hiermee 
wordt bedoeld dat na de ledenvergadering 
‘s middags enkele activiteiten plaatsvinden. 
Hierbij kan gedacht worden aan een plan
tenkeuring, een lezing, workshop, enz.. De 
commissie zou de voorkeur geven aan een 
‘groene’ locatie, bijvoorbeeld een Hortus. 
Hiervan zijn er zo’n twintig in Nederland. 
Niet alle zijn geschikt, maar er blijven er 
ons inziens zo’n 6 tot 7 over waar we 
terecht zouden kunnen. Een punt voor het 
Bestuur om zich over te buigen.
De jubileumcommissie vindt de Landelijke 
Open Dag in deze opzet voor herhaling 
vatbaar. Het oordeel hierover is niet aan 
haar, maar aan het Landelijk Bestuur, maar 
bovenal aan de afdelingen en de leden. In 
de komende tijd zal de interesse bij de 
afdelingen en de leden gepeild worden 
voor een volgende Open Dag.

Hartelijk dank!
Langs deze weg willen wij iedereen bedan
ken die het jubileum tot een succes heeft 
gemaakt: het Landelijk Bestuur, de mede
werkers van de Leidse Hortus, de vrijwilli-

Derde prijs plantenkeuring onderdeel 'cactussen': Austro- 
cephalocereus dolichospermaticus van de heer P. van der 
Laken uit Alphen a/d Rijn

gers tijdens het weekend en tijdens de 
Nationale Hortusdag, de deelnemers aan de 
Landelijke Open Dag en de afdelingen die 
zich voor de verschillende evenementen 
hebben ingezet. In het bijzonder de beide 
gastheren tijdens het weekend: de heren C. 
Jamin en Q. Beurskens, en de gastheer op 
zaterdagavond: de heer H. Busser. Maar 
bovenal willen wij bedanken de moeder 
van Jos die de commissie bij iedere verga
dering voorzag van koffie met cake of 
gebak en de schoonmoeder van Peter die 
haar auto enige maanden ter beschikking 
stelde zodat hij over vervoer beschikte 
voor de jubileumactiviteiten.

Cees de Bruin, Cok Grootscholten, Jos Huizer, 
Peter Knippels en Frans Noltee

P/a Aakwerf 9 2804 MZ Gouda
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Overzicht prijswinnaars 
plantenkeuring onderdeel 
‘overige succulenten'.
V.l.n.r.: derde prijs - 
Euphorbia mozaica; 
tweede prijs -Euphorbia 
columnaris; eerste prijs en 
ereprijs gehele keuring 
-Euphorbia unispina. Allen 
eigendom van de heer J. 
Keizer uit Ter Aar

******

EUPHORBIA INERMIS
Peter Knippels

Euphorbia inermis is een vertegenwoordi
ger uit de groep “medusa-hoofd Euphor
bia’s”. Deze groep is genoemd naar Eu
phorbia caput-medusae. E. inermis komt 
van nature voor in de Kaap-provincie in 
Zuid-Afrika. De soortaanduiding betekent 
ongewapend.
De groep van medusa-hoofd Euphorbia’s 
kan in het algemeen aangeduid worden als: 
“planten bijna allemaal dwergsucculenten, 
hoofdstam onder normale omstandigheden 
verzonken in de grond, gewoonlijk met 
verschillende reeksen stervormig afstaande, 
dicht opeengepakte stengels die de top 
kronen, of geheel ondergronds met enkele

of meerdere stengels die boven het grond
oppervlak uitkomen; oudere takken sterven 
af; bloemen aan uiteinde van de stengels” 
(White, Dyer en Sloane, 1941).
Euphorbia inermis bezit een hoofdstam die 
zich gedeeltelijk boven het grondoppervlak 
bevindt. Uit de top spruiten kruipende 
zijstengels die 1 cm dik en tot 30 cm lang 
zijn . Jonge stengels bezitten kleine (rudi
mentaire) bladeren. Deze bladeren verdro
gen in de rustperiode en vallen vervolgens 
af. Op latere leeftijd verhouten de oudere 
delen van de plant.
In tegenstelling tot enkele andere medusa
hoofd Euphorbia’s vind ik E. inermis niet

238



moeilijk in cultuur. De plant stelt geen 
bijzondere eisen. Een duidelijk voorbeeld 
is de watergift. In mijn situatie zal E. 
inermis bij te veel water geen langgerekte 
stengels voortbrengen. Andere medusa
hoofden (met name E. caput-medusae) zijn 
bij mij hier wel gevoelig voor en vormen 
langgerekte, dunne stengels. Deze stengels 
sterven in de eerstvolgende rustperiode af. 
Ook reageren volgens mij andere medusa
hoofden “meer extreem” op andere veran
deringen in de omgeving (b.v. plaats, 
temperatuur, hoeveelheid licht), door het 
vormen van dunnere stengels of het plotse
ling afsterven van oudere stengels.
De plant bezit een lange, dikke hoofdwor
tel (of penwortel) en verlangt derhalve een 
diepe pot. Bij mij staat E. inermis in 
gewone potgrond en kweek ik de plant op 
in de huiskamer. Dit betekent dat in de 
winter de temperatuur niet onder de 15 °C 
komt. Ondanks de vrij hoge wintertempe- 
ratuur, houd ik de plant geheel droog,

waardoor de stengels enigszins indrogen. 
Na de eerste watergift in het voorjaar 
(april) zwellen de stengels weer op en 
groeien ze verder. Mijn planten zijn 5 jaar 
oud en bezitten nog steeds de eerstge- 
vormde stengels.
Euphorbia inermis scoort op mijn moeilijk- 
heidsgraadmeter een 1. Eigenlijk kun je bij 
deze plant niets verkeerd doen, zodat hij 
uitermate geschikt is voor de beginnende 
liefhebber.

Aakwerf 9, 2894 MZ Gouda

Geraadpleegde literatuur

-Graaf, A. de (eindredacteur), 1983. Wat betekent 
die naam. Succulenta - Nederlands-Belgische 
vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten..

-White, A., R. Allen Dyer en Boyd L. Sloane, 
1941. The succulent Euphorbiaceae (Southern 
Africa); Volume I. - Abbey Garden Press, 
Passadena California, blz. 389 - 396.

Euphorbia inermis 
(foto van de auteur)
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REACTIE VAN LEZERS ...
Alphons Morcus
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Eerst wil ik mij even voorstellen. Alphons 
Morcus, cactuskweker.
Ik ben alweer ruim 25 jaar lid van Succu
lenta.
Vele liefhebbers in Nederland en België 
kennen mij en mijn kwekerij. Soms heb je 
het idee om ook eens iets te schrijven in 
ons blad. Maar dan vergeet je het weer. 
Maar nu heb ik toch eens de pen gepakt en 
een stukje op papier gezet.
Als reactie op het artikel in Succulenta nr.
2 van dit jaar bij ‘Een maatje te groot...?’ 
over Echinocactus grusonii.
Bij het doorlezen van dit artikel kwam ik 
het stukje tegen over de kortbedoornde 
grusonii. Ik weet niet waar Wageringel zijn 
plant gezien heeft die hij voorstelt als 
E. grusonii var. subinermis.
Volgens het boekje ‘Wat betekent die 
naam’ betekent subinermis ‘tamelijk 
ongewapend”.
Dat lijkt best aardig als men de plant 
vergelijkt met een echte E. grusonii. 
Die kunnen toch erg zwaar bedoornd, dus 
gewapend zijn.
In de jaargang 1977 van Succulenta, blz. 
42, stelt Janse dat die naam ongeldig is 
omdat er geen wilde plant bekend is. Het 
feit dat niemand weet waar een bepaalde 
plant in het wild staat wil nog niet zeggen 
dat deze er niet is.
Zaden van Echinocactus grusonii worden 
elk jaar weer bij miljoenen verkocht. 
Waar worden ze verzameld??
Ook bij mij in de kwekerij waren in 1968 
een flink aantal kortbedoornde exemplaren 
aanwezig in een grote partij zaailingen. 
Een flink aantal daarvan werden in 1969 
aan L.J. van Veen verkocht, gewoon tussen 
een grote partij van enkele duizenden 
exemplaren E. grusonii. De kortbedoornde

planten werden gewoon mee verkocht. Het 
is best mogelijk, dat van Veen zaden uit de 
zelfde partij kocht als ik.
Maar om dan te stellen dat ze bij L.J. van 
Veen ontstaan zouden zijn is niet juist. 
De zaden van de kortbedoornde planten 
zaten tussen een grote partij, die naar 
verschillende kwekers werd verkocht. 
Als er een mutatie optreedt waardoor een 
verandering van het uiterlijk ontstaat 
gebeurt dat toch niet een paar honderd keer 
in het zelfde jaar, op verschillende plaatsen 
met exact het zelfde resultaat.
Vervolgens waren er gedurende vele jaren 
geen nieuwe kortbedoornde planten tussen 
de duizenden grusonii’s, die ik zaaide. Tot 
in 1986 het zelfde weer gebeurde en 
in een partij van 20000 zaden na opkomst 
weer enkele tientallen kortbedoornde 
planten aanwezig waren. In sommige 
bakken wel 20 van de 400 planten in de 
bak.
Mijn idee er over is, dat ergens een kortbe
doornde E. grusonii staat die deze eigen
schap via bestuiving overgeeft aan een 
aantal zaden op een normale plant.
Of dat een kortbedoornde plant zelf zaad 
levert en dat deze zaden door de hele partij 
zaden gaat bij het verzamelen van zaad. 
De vraag blijft dan, waar kwam het zaad 
vandaan ? Was het in de natuur in Mexico 
verzameld of in iemands privé collectie? 
Dat de kortbedoornden om de zoveel jaar 
tevoorschijn kwamen geeft toch het idee 
dat de plant ergens staat waar niet elk jaar 
zaad wordt verzameld.
Tot zover dan mijn gedachten over deze 
leuke plant.

Nollaantje 37 2776 BV Maasdijk



BOEKBESPREKING
Ton Pullen

Rotsplanten door Wiert Nieuman, 
Uitgeverij Kosmos-Z&K Utrecht [1994], 
128 p., gebonden. Prijs F 39,90.
ISBN 90 215 2086 9.

“Wat leuk, een nieuw rotsplantenboek”, 
dacht ik na het uitpakken van het mij 
toegestuurde recensie-exemplaar van 
Rotsplanten, geschreven door de voorzitter 
van de Nederlandse Rotsplanten Werk
groep [NRW], Wiert Nieuman, een specia
list op het gebied van de alpiene planten. 
Dit boek gaat vooral over de planten, die 
geschikt zijn om door liefhebbers van 
rotsplanten in een (rots)tuin of alpiene kas 
gehouden, gekweekt en vermeerderd te 
worden.
Het behandelde sortiment is up-to-date. In 
tegenstelling tot eerdere boeken op dit 
terrein worden de planten in dit boek niet 
in alfabetische volgorde besproken, maar 
de auteur heeft geprobeerd planten met een 
zelfde verzorging bij elkaar te plaatsen. 
Soms lijkt dat wel wat gekunsteld, [er is 
zelfs een hoofdstuk ‘met sprongen door het 
alfabet’], maar over het geheel genomen 
voldoet het prima. Na enkele algemene 
hoofdstukken over rotsplanten, hun groei- 
omstandigheden en hun herkomst volgt een 
hoofdstuk over rotsplanten die iedereen 
kan houden, echte rotsplanten, zonaanbid
ders, puinhellingplanten, vochtminnende

planten, planten, die geschikt zijn voor 
troggen en voor plaatsing in een alpiene 
kas, bol- en knolgewasjes, houtige gewas
sen en coniferen en, niet te vergeten, 
varens. Een aantal voor de rotstuin bijzon
der geschikte geslachten wordt in een apart 
hoofdstuk aan de lezer voorgesteld. Korte 
hoofdstukken over de verschillende rots
tuintypen, de verzorging en het kweken 
van rotsplanten, en over zaden beëindigen 
dit boekwerk. Een goed register maakt het, 
ondanks de niet-alfabetische benadering, 
toch goed mogelijk snel een bepaalde plant 
op te zoeken. Ook is een literatuurlijst 
opgenomen.
Voor de liefhebber van alpiene planten 
bevat dit werk een schat aan waardevolle 
tips bij de kweek en verzorging van rots
tuinplanten. De foto’s zijn van prima 
kwaliteit.
Het boek is geschreven in een zeer prettig 
leesbare stijl. Het veelvuldig in de tekst 
voorkomen van wetenschappelijke [‘la- 
tijnse’] namen doet daar geen afbreuk aan. 
Dit boek zal ook voor vele lezers van 
Succulenta een aanwinst zijn. Samen met 
het eerder verschenen boek ‘Rotstuinen’ 
van dezelfde auteur vormt het een perfecte 
twee-eenheid. Na lezing denk ik, met een 
kleine variatie, nog steeds: “Wat een leuk 
nieuw rotsplantenboek”!

Rinkslag 19,7711 MX Nieuwleusen

241



PROBLEMEN BIJ VENSTERBANK-
CULTUUR

Gerard van Santbrink

Wie, zoals schrijver dezes, niet in 

het bezit van een tuin maar wel 

liefhebber van succulenten is, kent 

mijns inziens geheel andere proble

men dan de bezitter (ster) van een 

kas.

242

Hieronder wil ik in het kort aangeven wat 
de problemen van een vensterbank-gebrui- 
ker zijn, in de hoop dat ook een kasbezit- 
ter(ster) zijn/haar problemen in de open
baarheid brengt.

Probleem 1: Welke vensterbanken 
komen in aanmerking ?
Aangezien vrouw en kind ook een stem in 
het kapittel hebben wordt de keus lastig. 
Na overleg beschik ik over twee grote 
vensterbanken: één op het oosten en één op 
het zuiden. Niet gek op het eerste gezicht, 
maar ... het raam op het zuiden is wel het 
raam in de slaapkamer. Dit houdt in dat de 
planten die daar staan enigszins onttrokken 
zijn aan dagelijkse waarneming.
Daarnaast is de temperatuur achter een 
raam op het zuiden ‘s zomers zo hoog, dat 
bescherming van jonge planten noodzake-

lijk is. Het voorstel om een dunne kalklaag 
aan te brengen op het raam wordt door de 
gezinsleden lachend verworpen.
De oplossing van dit probleem luidt bij 
mij: de oudere planten in de slaapkamer. 
Zij krijgen meer water dan ze normaliter 
moeten hebben.
In de praktijk gaat dit redelijk: Gymnoca- 
lycium, Mammillaria en Rebutia komen 
wel tot bloei.

Probleem 2: Welke grondsoort ge
bruiken we?
In de vakbladen en -boeken lees je vaak 
over het zelf maken van een grondmengsel 
waarin de plant moet komen. U kent dit 
soort ‘recepten’ wel: “neem 2 scheppen 
volle grond, 1 schep scherp zand, indien 
mogelijk een schep turfmolm, ...” enz. 
Wel, hiertoe zie ik absoluut geen kans. 
De oplossing: ik koop kant en klare cactus- 
grond van het merk Flora bella en de 
planten, niet beter wetend, blijven hun best 
doen.

Probleem 3: De zaailingen.
Een van de allerleukste kanten van onze 
hobby vind ik het zaaien en het begeleiden 
van de zaailingen gedurende de eerste drie 
jaren.
Maar voor welk raam moeten ze komen te 
staan?
Het zuidelijke raam is te warm, ergo: ze 
komen op het oosten te staan.
Ik zaai in plastic bakken met deksel, 
zonder bodemverwarming. Het zaad betrok 
ik dit jaar van het clichéfonds van 
Succulenta. (Schitterend verzorgd !)



De tijd tussen zaaien van de diverse soor
ten en het eerste leven kan ik niet vergelij
ken met kasbezitters. Daarom hier enkele 
feiten (de families niet onderverdeeld ter 
wille van de leesbaarheid):
Aangegeven is de soort en het aantal dagen 
tussen zaaien en eerste leven:

Acanthocalycium violaceum 11 
Astrophytum ornatum 4 
Coryphanta echinus 7
Echinocereus foebeanus 7
Echinofossulocactus ochoteraneus 7
Echinopsis hammerschmidii 11
Espostoa lanata 11
Gymnocalycium bayrianum 11 
Hamatocactus spec. -*
Mamillaria scheidweileriana 10

* [na 14 dagen nog niets opgekomen]

Opvallend is dat Astrophytum zeer snel en 
in grote hoeveelheid opkomt, de overige 
soorten bereiken nauwelijks een 50% 
opkomst.

Probleem 4: het water geven.
Het ‘dopen’ van de planten is een tijdro
vende bezigheid. Het heen en weer lopen 
met de planten naar de keuken waar het 
water met de daarin opgeloste meststoffen 
klaar staat, is een training gelijk aan die 
voor de vierdaagse van Nijmegen. 
Maar ja, het moet!

Probleem 5: bezig zijn met de plan
ten en onderbroken worden.
Dit is voor mij één van de meest verve
lende zaken. Het niet kunnen laten liggen 
van je werk als je, bezig zijnde, verrast 
wordt met visite. De kamer waarin je 
werkt moet opgeruimd worden en het is 
met een zeker gevoel van nijdigheid waar
mee dit gebeurt. Waarom juist nú bezoek? 
Resumerend: bovenstaande “problemen” 
zijn uiteraard maar schijnproblemen. Als je 
ze niet wilt oplossen, kies je immers een 
andere hobby.
Misschien is er een lid dat iets wil schrij
ven over zijn (haar) problemen met het 
hebben van een kas. Het horen van eikaars 
problemen werkt m.i. blikverruimend en 
dat kan nooit kwaad.

Lindenlaan 83 1901 SJ Castricum
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Bij de voorplaat

Pediocactus sileri in bloei. Een bijzondere opname 
van deze plant op de groeiplaats. Genomen op 
7-5-1994 bij Mohave in Oost-Arizona 
Zie het artikel over de revisie van het geslacht 
Pediocactus op pagina 204.
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December is traditioneel de tijd van de quizzen in de vereniging. Velen 
vinden dat prachtig, anderen vinden het maar niets. En hoe gaat dat? Eén 
van de leden legt een hele rij vragen voor aan de anderen. De vragen zijn 
meestal moeilijk te beantwoorden. Waarschijnlijk omdat die vragen vooral 
de vragen van de quizmaster zijn. De vragen zijn te individueel, te 
toevallig. Gezellig is het er naar mijn ervaring altijd en er wordt veel 
gelachen. Gezelligheid, eigen ideeën en niveau houden ons, zoals uit de 
enquête blijkt bezig.
Het bestuur gaat ervan uit dat de resultaten van de enquête de toekom
stige activiteiten van de vereniging voor een groot deel moeten gaan 
bepalen. Een meerderheid van de leden onderschrijft de weg zoals in 
“Succulenta 2000” wordt aangegeven. Het bestuur zag daarin aanleiding 
om een aantal ideeën in de laatste algemene vergadering naar voren te 
brengen. De belangrijkste daarvan werden door de vergadering onder
steund.
Het komt er echter op aan die plannen ook uit te voeren. In de komende 
tijd zal het bestuur leden benaderen om dat te bereiken.
Dat samenwerking voorop staat betekent voor het bestuur ondermeer dat 
zij een poging zal doen om te komen tot één blad over succulenten in het 
Nederlandse taalgebied. Onze zorg daarbij is dat de reden van het bestaan 
van Succulenta (zie artikel 2 van de statuten) daarin gestalte krijgt. Hoe 
meer mensen daarbij betrokken zijn, hoe beter die doelstelling en die over 
natuur en milieu en natuurbehoud (zie enquête) werkelijk inhoud krijgt. 
Over bijvoorbeeld milieu schrijven zo dat het interessant is en niet 
belérend, is moeilijk. Dergelijke mensen te vinden is niet alleen voor het 
tijdschrift nodig, maar ook voor de vereniging.
In de enquête wordt verondersteld dat de organisatie van activiteiten te 
weinig gericht is op verspreid wonende leden. Het bestuur neemt deze 
opmerking ter harte. Meer individuele benadering van die leden - 40 % 
van het ledenbestand - is vanwege hun aantal echter onmogelijk.
Wat activiteiten betreft is de praktijk dat het bestuur de jaarvergaderingen, 
de bijeenkomsten rond landelijke tentoonstellingen en jubilea organiseert. 
De afdelingen zorgen voor de ‘dagelijkse’ contacten en activiteiten. 
Wanneer dit onvoldoende functioneert of een te zware belasting is voor 
de afdelingen, is het wellicht mogelijk dat afdelingen zich meer regionaal 
gaan organiseren en gezamenlijk activiteiten verzorgen. Die zouden de 
verspreid wonende leden zodanig kunnen interesseren, dat zij daaraan 
deel nemen; of wellicht ontstaat er iets als een nieuwe afdeling, maar 
losser en eigenlijk gericht op het onderlinge contact van dicht bij elkaar 
wonende leden.
Zo’n enquête levert goede voornemens op. Daar laten we het niet bij. Het 
bestuur wenst U een prettige jaarwisseling en een goed 1995.

Namens het bestuur, K.E Zaunbrecher, voorzitter.



EUPHORBIA’S VAN MADAGASCAR
Peter Knippels

Het eiland Madagascar wordt geken

merkt door een geheel eigen flora en 

fauna. Onder de succulenten van 

het eiland komt een groot aantal 

endemische geslachten en soorten 

voor, die qua groeivorm afwijken 

van succulenten van het Afrikaanse 

continent. In dit artikel wordt de 

aandacht gericht op enkele euphor- 

biasoorten die op het eiland voorko

men.

Euphorbia neohumbertii var. neohumbertii 
(foto's van de schrijver)

Madagascar heeft een oppervlakte van 
circa 587.000 km2 (Nederland 36.000 
km2). Het eiland wordt omsloten door de 
Straat van Mozambique in het westen en 
door de Indische Oceaan in het oosten. 
Madagascar ligt tussen 3° en 26° Zuider
breedte en tussen 42° en 51° Oosterlengte, 
ter hoogte van Mozambique, Zimbabwe, 
Zambia en Botswana.
De hoofdstad van de Malagassische Repu
bliek (République Malgache), zoals het 
eiland staatkundig heet, is Antananarivo. 
Andere plaatsen zijn onder andere Tama- 
tave, Manakra en Fort Dauphin (alle aan de 
oostkust) en Tuléar aan de westkust.

Van 1896 tot 1960 was Madagascar een 
Franse kolonie. Door de Franse aanwezig
heid in het verleden is het Frans nog steeds 
één van de voertalen.
De belangrijkste agrarische produkten zijn 
rijst (westkust), cassave (gehele eiland), 
suikerriet (noorden en noordwesten) en die 
uit de veeteelt. Landbouw wordt met name 
bedreven in de vruchtbare gedeelten van 
het eiland: de vulkanische delen en enkele 
bekkens die met name uit meerbodems en 
moerassen bestaan en dikwijls met een 
dikke humuslaag zijn bedekt. De hoogvlak
ten op het centrale deel van het eiland zijn 
onvruchtbaar door de aanwezigheid van
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Euphorbia viguieri var. ankarafantaiensis

Euphorbia viguieri var. capuroniana

laterietzanden.
De industrie betreft met name de verwer
king van landbouw- en veeteeltprodukten 
met als belangrijkste produkten zeep, 
tabaksprodukten en verf. Op en in het 
eiland zijn vele delfstoffen aanwezig. Zo 
zijn 70 verschillende ertsen bekend. Hier
van worden slechts enkele op commerciële 
basis gewonnen en geëxporteerd (grafiet, 
mica, halfedelstenen en chroomerts).

Geologie
Het oosten en het midden van het eiland 
worden ingenomen door een plateau van 
gesteenten (graniet, gneis) en varieert in 
hoogte tussen 800 en 1800 meter. Op het 
plateau bevinden zich enkele noord-west 
gerichte bergketens, onder andere in het 
noorden het Tsaratanana-gebergte - tot 
2880 meter hoog - en het Ankaratra- 
gebergte - tot 2.644 meter hoog - dat in het 
midden van het eiland ligt. Aan de oost- en 
de westkust daalt het plateau geleidelijk af 
tot zeeniveau. Langs de westkust bevinden 
zich brede kustvlakten. De noordkust is 
steil. De kust aan de zuidkant van het 
eiland wordt gekenmerkt door een klifkust 
en door hoge zandduinen.
De kristallijne gesteenten van het centrale 
plateau zijn door de regenval sterk ver
weerd waardoor laterietzanden (de zoge
naamde terres rouges) zijn ontstaan. Deze 
rode kleur van de bovenste aardlaag, 
veroorzaakt door een hoog ijzer- en alumi- 
niumgehalte, is karakteristiek voor het 
eiland en waaraan Madagascar de naam 
‘het rode eiland’ dankt. Net als andere 
tropische regenwoudgebieden ontkomt ook 
Madagascar niet aan groots opgezette 
ontbossingsprojecten. Door wind- en 
watererosie spoelt na het kappen van de 
bomen de bovenste, veelal dunne, vrucht
bare aardlaag weg en verdwijnen de reste
rende vegetatie en de dierlijke bewoners. 
Daarna is geen nieuwe plantengroei meer
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mogelijk. Lege, levenloze vlakten zijn het 
bedroevende resultaat.

Klimaat
Door de lengte van 1600 km en de (bijna) 
noord-zuid ligging kent het eiland duide
lijke temperatuurverschillen: een gemid
delde jaartemperatuur van 26 °C in het 
noorden en in het zuiden een gemiddelde 
van 23 °C. De maximumtemperatuur op 
het plateau in het binnenland is ca. 10 °C 
lager dan die bij de kust (28-30 °C). Het 
klimaat op Madagascar wordt het gehele 
jaar bepaald door de heersende zuid- 
oostpassaat. Het eiland ligt vrijwel lood
recht op de richting van deze passaat. 
Daarnaast ligt Madagascar in het gebied 
waar de warme luchtstromen uit de equato
riale gebieden (in het noorden) en de 
koude luchtstromen uit hogere breedten (in 
het zuiden) elkaar treffen. Deze botsing 
van luchtstromen leidt tot cyclonen en 
onweer boven het eiland.
Door de richting van de passaat neemt de 
neerslag af van oost naar west. In januari 
valt aan de oostkust 300-400 mm neerslag 
tegen tot 100 mm aan de westkust. In juni 
valt op het oostelijk deel van het eiland 
100-200 mm neerslag en op het westelijk 
deel minder dan 25 mm. Het natste deel 
van Madagascar is het gebied rond de 
Antongil-baai met een neerslag van onge
veer 3000 mm per jaar. Het droogste deel 
is het zuidwestelijk kustgebied, waar zich 
droge steppen bevinden. De verschillen in 
neerslag hebben ook hun effect op de 
plantengroei. Het oostelijk deel van het 
eiland wordt gekenmerkt door bossen en 
aan de kust mangrovebossen. Het plateau 
wordt getypeerd door savanne-vegetatie.

Flora
Door de ‘vroege’ afscheiding van Mada
gascar van Afrika in het Mesozoïcum (270 
miljoen jaar geleden) heeft zich op het

Euphorbia xylophylloides

eiland een geheel eigen flora kunnen 
ontwikkelen. Zo zijn er ongeveer honderd 
plantengeslachten bekend die endemisch op 
het eiland zijn. Daarnaast is een aantal 
geslachten bekend dat zowel vertegen
woordigers kent op het Afrikaanse conti
nent als op Madagascar. Bij vergelijking 
van de groeivorm van deze planten blijkt 
dat beide groeigebieden sterk van elkaar 
afwijken en geen affiniteit vertonen. Voor 
het geslacht Euphorbia geldt dat in Afrika 
voornamelijk hoge, succulente boom
soorten (bijvoorbeeld E. candelabrum en 
E. cooperi) en bolvormige soorten (bij
voorbeeld E. meloformis en E. obesa) 
voorkomen. Deze groeivormen komen niet 
voor op Madagascar. De Madagascar- 
soorten zijn niet echt succulent, maar meer 
houtachtig (Rauh, 1985).
Rauh (1985) onderscheidt drie groeigebie
den van euphorbiasoorten op Madagascar:
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Euphorbiasoorten uit de milii-groep voor.

Euphorbia paulianii
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- Het noordelijk deel
Op dit deel van het eiland valt relatief 
weinig regen en is het derhalve droog. Hier 
worden drie gebieden onderscheiden: het 
Diego-Suarezgebied, de Montagnes des 
Français en de Falaise de l’Ankara.
- Het zuidwestelijk deel
Hier komen de euphorbiasoorten veelal 
tezamen met vertegenwoordigers van de 
familie der Didiereaceae voor. Gesproken 
wordt derhalve van Euphorbia-Didie- 
reaceae-bush.
- Het centraal plateau.
Op dit plateau bevinden zich grote granie
ten rotsen die uitsteken boven het land- 
schap en een ander klimaat (droger) ken
nen dan het plateau zelf waar een hoge 
luchtvochtigheid heerst. Juist op deze 
rotsformaties groeien succulenten (Aloe’s, 
Crassula’s, Pachypodiums en Euphorbia’s). 
In dit groeigebied komen met name de

Cultuur van Euphorbia’s
In cultuur dienen alle Madagascar-euphor- 
bia’s warm te worden gekweekt. Dit 
betekent een minimum wintertemperatuur 
van 15-17 °C. De soorten die hun bladeren 
verliezen, dienen geheel droog te worden 
gehouden totdat de plant weer uitloopt. 
Soorten die bloeien voorafgaand aan de 
bladgroei dienen pas water te krijgen op 
het moment dat de bladeren uitlopen. 
Eerdere watergift kan leiden tot verstoring 
van de bloei. De groenblijvende soorten 
verlangen een weinig water. Geen water 
geven bij enkele van deze soorten zal niet 
leiden tot bladval, maar tot gehele verdro
ging van de plant.
Een ander ‘watergeefaspect’ is dat vele 
Madagascar-euphorbia’s niet succulent 
maar houtachtig zijn (Rauh, 1985). Dit 
betekent dat de planten geen of een gering 
vermogen hebben water vast te houden. Dit 
uit zich met name in de groeiperiode 
wanneer te laat water geven kan leiden tot 
uitdroging van het gehele plantelichaam. In 
de rustperiode kunnen de soorten die 
bladverliezend zijn geheel droog worden 
gehouden: het metabolisme van de planten 
is ingesteld op een periode van droogte. 
Vanwege de hoge wintertemperatuur kan je 
de neiging krijgen de planten toch water te 
geven wat niet nodig is.
Een ander punt waarop de Madagascar- 
euphorbia’s afwijken van Afrikaanse 
soorten is dat het merendeel van de Mada- 
gascar-soorten in de schaduw van andere 
planten groeien. In cultuur betekent dit dat 
deze planten niet in de felle middagzon 
(zuiden) kun worden gekweekt, maar in de 
schaduw of op een plaats op het oosten of 
het westen. Of een plant te licht staat blijkt 
uit paars kleuren van de bladeren (E. 
cylindrifolia), verbrandingsplekken op de 
bladeren (E. pedilanthoides) of op het



plantelichaam (E. neohumbertii var. neo
humbertii). In het algemeen zullen de 
planten langzamer groeien. In de tabel 
(einde artikel) zijn de in dit artikel ge
noemde soorten ingedeeld.

Euphorbia alfredii
Euphorbia alfredii, oorspronkelijk voorko
mend op Noordwest-Madagascar, is nauw 
verwant aan E. ankarensis, maar wijkt af 
door een meer compacte groei en volledige 
onbehaarde bladeren. Evenals E. ankaren
sis bloeit E. alfredii voordat de bladeren 
uitgroeien. De plant bloeit met roze bloe
men. Oudere planten vormen op het plante
lichaam dorens, door Rauh (1985) aange
duid als borstels, naast de bladlittekens. De 
stam is grijsgroen van kleur. E. alfredii is 
een langzame groeier. De plant staat bij 
voorkeur op een lichte plaats, maar niet in 
het directe zonlicht. Verder stelt de plant 
geen bijzondere eisen in cultuur. Euphorbia pachypodioides

Euphorbia ambovombensis
Deze aan E. decaryi verwante soort komt 
oorspronkelijk 10 km ten noorden van de 
plaats Ambovombe op Zuid-Madagascar 
voor en is naar deze plaats vernoemd. E. 
ambovombensis is een kleinblijvend soort. 
De plant vormt een ronde tot ovale, deels 
boven de grond groeiende caudex die tot 4 
cm lang en 10 cm dik wordt en grijsbruin 
van kleur is. Uit de caudex groeien recht
opstaande scheuten die aan de basis vertak
ken. De takken worden tot 20 cm lang. De 
ovale bladeren zijn in het bezit van een 
bladsteel en zijn spiraalsgewijs gerang
schikt in een rozet aan de top van de tak. 
De rand van de bladeren is gegolfd. De 
succulente bladeren zijn aan de bovenzijde 
donkergroen van kleur met een paarse 
gloed. Na het afvallen van de bladeren 
blijft op het plantelichaam een litteken 
zichtbaar. De bladeren vallen niet af in de 
rustperiode, maar na een aantal jaren. De

bloeiwijze is subterminaal en omvat 
meestal vier tot acht cyathia. De cyathia 
zijn klokvormig en zijn naar beneden 
gebogen. Onder de natuurlijke omstandig
heden groeit de plant in de schaduw van 
andere planten. In cultuur verlangt E. 
ambovombensis derhalve een lichte plaats, 
maar niet in het directe zonlicht. Hiermee 
wijkt deze soort niet af van vele andere 
Madagascar-euphorbia’s. De plant verlangt 
in de winter een relatief hoge temperatuur 
(17-20 °C). De plant stelt verder geen 
bijzondere eisen. Bij mij is het voorgeko
men dat bij een zaailing zowel het planteli
chaam als de bladeren enige mate indroog
den. Na de plant water te hebben gegeven, 
herstelde hij zich binnen enkele dagen. De 
plant heeft hier verder geen nadelige 
gevolgen van ondervonden. E. ambo
vombensis kan worden vermeerderd door 
middel van zaaien en stekken.
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Euphorbia bosseri

Euphorbia ankarensis
E . ankarensis komt oorspronkelijk voor op 
Noordwest-Madagascar. De plant vormt 
een houtachtige stam die aan de bovenzijde 
het dikst is. De ovale bladeren staan in een 
terminale rozet. Ze zijn 5-7 cm lang, 2-3 
cm breed en bezet met haren aan de onder
en bovenzijde. De onderzijde van de

bladeren is rozepaars gekleurd. De bloei- 
wijze verschijnt voordat de bladeren 
uitgroeien. De cyathofyllen zijn rozebruin 
van kleur. Daar de plant bloeit voordat de 
groei begint, moet pas na de bloei gestart 
worden met water geven, anders zullen de 
bladeren vroegtijdig uitlopen en de bloei 
verkorten. De plant kan worden vermeer
derd door middel van zaad.

Euphorbia bosseri
E . bossen is een kruipende halfstruik van 
30 cm hoog. De plant vertakt niet of 
nauwelijks. De takken zijn rond tot hoekig 
en slechts 3-4 mm dik. De takken zijn 
grijsbruin, met rozepaarse stippen en zijn 
gemarkeerd met groene strepen. De 1 mm 
kleine bladeren vallen spoedig af, zelfs al 
tijdens het groeiperiode van de plant. Dit 
betekent dat de plant bijna het gehele jaar 
bladloos is. De cyathia verschijnen aan het 
uiteinde van de takjes of in de oksels van 
de vertakkingen en zijn geelgroen van 
kleur. De plant is verwant aan E. platy- 
clada var. hardyi. De plant is eenvoudig in 
cultuur, stelt geen bijzondere eisen en kan 
behandeld worden als een gemiddelde 
Madagascar-Euphorbia. De plant kan, 
ondanks de geringe dikte van de stengels, 
worden vermeerderd door middel van 
stekken.

Euphorbia capsaintema- 
riensis
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Euphorbia cylindrifolia

Euphorbia capsaintemariensis
E. capsaintmariensis omvat twee 
variëteiten, var. tularensis en var. capsaint
mariensis, en komt oorspronkelijk voor op 
zuidelijk Madagascar (Cap St. Marie). 
Deze soort is verwant aan E. cylindrifolia 
en aan E. decaryi. De plant vormt een 
eindstandige rozet van ovale bladeren die 
aan de rand gegolfd zijn (vergelijk E. 
decaryi). Op de stam staan korte dorens/ 
borstels rond de bladlittekens. De bladeren 
zijn half rechtopstaand. In tegenstelling tot 
E. cylindrifolia en E. decaryi, die hangende 
cyathia kennen, staan de cyathia bij deze 
soort rechtop en staan ze op een bloem
stengel. De cyathofyllen zijn rozepaars van 
kleur. De plant kan worden vermeerderd 
door middel van zaad en stekken.

Euphorbia cylindrifolia
E. cylindrifolia is verwant aan E. decaryi 
en aan E. francoisii en komt oorspronkelijk 
voor op het zuidelijk en zuidwestelijk deel 
van Madagascar. E. cylindrifolia vormt 
rechtopstaande of halfkruipende ronde 
stengels, die bedekt zijn met littekens op 
de plaatsen waar de bladeren hebben 
gezeten. De overblijvende stengels ont
spruiten uit ondergrondse stolonen (var. 
cylindrifolia) of uit een caudex (var. 
tuberifera). In de natuur groeit deze caudex

onder de grond, in cultuur meestal boven 
het aardoppervlak. De bladeren zijn rond 
of cilindrisch - herkomst van de soortaan
duiding - en zijn aan de bovenzijde ietwat 
afgeplat en over de gehele lengte aan de 
bovenzijde ingekerfd. De bladeren vallen 
niet af in de rustperiode, maar pas na een 
aantal jaren. De bladeren staan als een 
terminale rozet op de stammetjes. De 
hangende cyathia zijn rozebruin van kleur, 
belvormig en verschijnen veelal paarsge
wijs in een bloeiwijze. E. cylindrifolia var. 
tuberifera vormt een deels ondergronds 
groeiende, 5 tot 10 cm dikke caudex. In 
cultuur dient bij deze variëteit te veel water 
te worden vermeden, ook in het groeisei
zoen. Deze variëteit kan zowel door middel 
van zaaien als stekken worden vermeer
derd. Bij stekken zullen de takken wel 
wortelen, maar geen caudex vormen en 
hiermee sterk lijken op de E. cylindrifolia 
var. cylindrifolia. Deze laatste eigenschap 
is voor Schulz (1993) een reden om vraag
tekens te zetten bij het onderscheid tussen 
twee variëteiten. Voor het feit dat het 
aantal chromosomen bij beide soorten 
verschilt, heeft hij geen verklaring, maar 
hij geeft aan dat er ongetwijfeld andere 
succulente soorten zijn waarbij het aantal 
chromosomen binnen een soort kan 
variëren.
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Euphorbia decaryi
E. decaryi komt op Zuidwest Madagascar 
voor in zandduinen nabij Vinanibe (omge
ving Fort Dauphin). Van E. decaryi zijn 
vier variëteiten bekend: var. decaryi, var. 
spirosticha, var. amapanihyensis en var. 
robinsonii. Deze soort vormt rechtop
staande tot kruipende takken die tot 15 cm 
hoog worden. De stam is vijf- tot achthoe
kig en is grijsgroen van kleur. De hoeken 
zijn bezet met kleine dorens. Alleen de 
eerste twee genoemde variëteiten zijn 
beschreven. De bladeren staan als een rozet 
op de top van de stammetjes. Ze zijn over
blijvend en laten na afvallen een litteken 
achter op de stam. De bladeren zijn lang
werpig, donkergroen tot paars van kleur en 
in het bezit van een korte bladsteel. De 
rand van de bladeren is sterk gegolfd. De 
cyathia zijn klein, hangend, belvormig en 
zijn licht rozebruin van kleur. E. decayri 
var. spirosticha is de bekendste en wijdst

Euphorbia guillauminiana

verspreide variëteit in cultuur en komt 
oorspronkelijk voor in Alluaudia procera- 
bossen nabij Ampotaka aan de Manaran- 
dra-rivier op Zuidwest-Madagascar. Deze 
variëteit wijkt af van var. decaryi door de 
spiraalsgewijze rangschikking van de 
bladeren op de stam en dankt de variëteits- 
aanduiding hieraan. Bij E. decaryi var. 
decaryi staan de bladeren in verticale rijen 
op de stam. Een graadmeter voor de condi
tie van de plant is de bladkleur. Zijn de 
bladeren paars gekleurd, dan bevindt de 
plant zich in een stress-situatie (te fel of 
direct zonlicht, net verpot, bodem gedu
rende lange tijd te droog of te nat enzo
voort). Wijzigen de omstandigheden zich, 
dan kleuren de bladeren weer groen.

Euphorbia francoisii
E. francoisii groeit op Oost-Madagascar in 
de zandduinen in het gebied tussen Fort 
Dauphin en ‘Monte Sante Luis’. De plant 
is laagblijvend en vormt halfkruipende 
stammetjes die tot 10 cm lang worden. De 
stammen kunnen wortelen. De bladeren 
staan in een eindstandige rozet, die in de 
rustperiode niet afvallen. Er bestaat een 
grote variëteit in bladkleuren en -vormen. 
E. francoisii bloeit met één of twee han
gende, geelgroene cyathia per bloeiwijze. 
De plant kan de gehele groeitijd (mei tot 
september) bloeien. De plant vormt een 
dikke, knolachtige wortel. De plant is in 
cultuur eenvoudig. In tegenstelling tot vele 
andere Madagascar-euphorbia’s kan deze 
soort redelijk goed tegen fel zonlicht en zal 
niet paars kleuren. De plant bloeit in 
cultuur spoedig en reeds op jonge leeftijd. 
Vermeerdering kan geschieden door mid
del van zowel stekken als zaaien.

Euphorbia guillauminiana
E. guillauminiana komt oorspronkelijk 
voor op Noordwest-Madagascar, groeiend 
op basaltplateaus in het district Analalave.
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Op jonge leeftijd vormt de plant een 
rechtopstaande stam die reeds spoedig kan 
vertakken en zo een struik vormt. De plant 
vormt tot 2 cm lange dorens die op jonge 
leeftijd rood zijn en later grijs kleuren. De 
stam van de plant is in de kop groen, maar 
verder geheel grijs en aan de bodem bruin. 
De bladeren vallen af in het rustseizoen. 
Dit soort is verwant aan E. didiereoides. E. 
guillauminiana wordt gezien als de moei- 
lijkst te kweken Madagascar-euphorbia en 
er wordt geadviseerd de plant geënt op 
andere euphorbiasoorten te kweken. De 
plant kan op eigen wortel worden ge
kweekt, al zal hij dan langzaam groeien. E. 
guillauminiana verlangt een warme en 
zonnige standplaats en dient in de groeipe
riode vochtig te worden gehouden.

Euphorbia leuconeura
E. leuconeura vormt een vierhoekige stam 
die op de hoeken bezet is met korte, haar- 
achtige borstels. Deze zijn lichtbruin 
gekleurd. De plant vormt een rechtop
staande lichtgroene stam die pas op latere 
leeftijd vertakt. De bladeren zijn 10-12 cm 
lang en 3-4 cm breed. De middennerf en 
de rand van het blad en de bladstengel zijn 
rood gekleurd. De overblijvende bladeren 
zijn donkergroen van kleur. De tweeslach
tige bloemen zitten in de oksel van de 
bladeren. De bloemen, met groene cyatho
fyllen, vallen nauwelijks op. De plant is 
zelffertiel. Opmerkelijk is dat rijpe zaden 
tot een meter ver worden weggeschoten. 
Daar de plant in de winter zijn bladeren 
behoudt, dient hij met enige regelmaat 
water te krijgen.

Euphorbia lophogona
E. lophogona is een langzaam groeiende 
plant die tot 50 cm hoog wordt. De kleur 
van de stam varieert van donkergroen tot 
donkerpaars. De stam is vier- of vijfhoe
kig, waarbij de randen zijn bezet met rijen 
korte, lichtbruine dorens. De groene,

glimmende bladeren zijn tot 15 cm lang, 
tot 5 cm breed en vallen niet af in de 
rustperiode. De bloeiwijzen staan veelal 
paarsgewijs op een lange bloemsteel. De 
kleur van de cyathofyllen varieert van wit 
tot roze. De plant kan het gehele groeisei
zoen bloeien. E. lophogona is geschikt 
voor beginnende liefhebbers, evenals E. 
leuconeura.

Euphorbia milii
E. milii (synoniem E. splendens) komt 
oorspronkelijk voor op het westen en 
zuidwesten van Madagascar. In het alge
meen kan E. milii worden omschreven als 
een niet-succulente maar houtige xerofiete 
struik die alleen in langdurige droge perio
den zijn bladeren laat vallen (Jacobsen, 
1986). Deze soort omvat vele variëteiten, 
uiteenlopend van kleine struikjes van 
maximaal 30 cm tot struiken van 2 m 
hoog. De bloemkleur varieert van wit, geel 
en roze tot rood. Ook de bladgrootte en 
stekellengte variëren.

Euphorbia leuconeura
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Euphorbia milii var. Euphorbia viguieri
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Tabel
Indeling van in dit artikel genoemde soorten naar 
lichtgevoeligheid:
Soorten geschikt voor kweken in direct zonlicht 
(zuiden):
E. guillauminiana, E. milii en E. stenoclada

Soorten die zowel in direct zonlicht als in lichte 
schaduw gekweekt kunnen worden:
E. alfredii, E. ambovombensis, E. bosseri, E. 
decaryi (alle var.), E. francoisii, E. neohumbertii 
var. aureo-viridiflora, E. pachypodioides en E. 
xylophylloides

Soorten die in lichte schaduw of op plek op westen 
of oosten gekweekt dienen te worden:
E. ankarensis, E. cylindrifolia (alle var.), E. 
capsaintemariensis, E. leuconeura, E. lophogona, 
E. neohumbertii var. neohumbertii, E. pauliana, E. 
pedilanthoides en E. viguieri (alle var.)
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13 (1), 1 - 32 (1992):
Norbert Gerloff informeert uitvoerig over 
de vormen rondom Notocactus neoarecha- 
valetae. Siegfried Bergner houdt zich met 
Notocactus erythracanthus en zijn vind
plaatsen bezig. Sjef Theunissen komt met 
de serie “Terug naar de wortels” met 
vertalingen uit C. Osten (1941) en J. 
Arechavaleta (1905). Paul Neut bericht 
over zijn waarnemingen van de beweeg
lijkheid van wolluizen. Andreas Hofacker 
stelt een model over de indeling van de 
soorten en variëteiten in de Uebelmannia- 
nae groep ter discussie.

13 (2), 33 - 68 (1992):
Jörg Pilz bericht over de Wigginsia’s - hun 
vindplaatsen in Argentinië en de vind
plaatsomstandigheden. Karl Heinz Prestlé 
stelt Notocactus nivosus var. albiflorus n.n. 
PR 120 en zijn stelling over de samenhang 
tussen de bloemkleur en de bestuiving 
voor. Andreas Hofacker komt na literatuur
onderzoek tot de slotsom dat Notocactus 
megapotamicus een synoniem is voor 
Notocactus linkii. Norbert Gerloff vult dit 
artikel aan met waarnemingen op de 
vindplaatsen. Lothar Weise houdt zich 
kritisch bezig met het begrip “soort” en 
het gebruik hiervan. Stanislav Stuchlik 
komt met enige opmerkingen over Noto
cactus kovarikii. Paul Neut maakt zijn 
artikel over wolluizen uit het vorige num
mer van ‘INTERNOTO’ af.

13 (3), 69- 100 (1992):
Norbert Gerloff stelt in een reisverslag de 
cactussen uit de Sierra Acegua (in het 
grensgebied tussen Brazillië en Uruguay) 
voor. Wolfgang Prauser legt een voorstel 
over de onderverdeling van de Setacei 
groep uit. Sjef Theunissen komt in zijn 
serie ‘terug naar de wortels’ met nog meer 
vertalingen uit Arechavaleta (1905). Kon
rad Herm komt na waarnemingen tot de 
conclusie dat Notocactus schaeferianus 
synoniem is met Notocactus turbinatus. 
Andreas Hofacker bekritiseert de bestui- 
vingstheorie van K. H. Prestlé uit het 
vorige nummer.

13 (4), 101 - 136 (1992):
Norbert Gerloff en Günther Königs publi
ceren de eerstbeschrijving van Notocactus 
uebelmannianus var. pleiocephalus. Reto 
Nyffeler corrigeert te schrijfwijzen van de 
naar J. Arechavaleta vernoemde soorten. 
Andreas Hofacker komt na literatuuronder
zoek tot de conclusie dat Notocactus 
arechavaletae een synoniem van Notocac
tus ottonis is. Sjef Theunissen vertaalt 
enige artikelen over planten die worden 
voorgesteld in Arechavaleta (1905). Reto 
Nyffeler publiceert de vertaling van de 
voor de notocactussen zeer relevante delen 
van het artikel van Hunt en Taylor uit 
‘Bradleya’ uit 1987. Norbert Gerloff stelt 
Notocactus stockingeri kort voor.

Jan Jaap de Morree
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BEZITSVERBOD
VAN BEDREIGDE UITHEEMSE DIER- EN PLANTESOORTEN.

Joop van Alten

Reeds een tweetal jaren houden we 

ons ernstig bezig met problemen die 

ontstaan bij een bezitsverbod van 

met name genoemde dier- en plante- 

soorten. Een op 9 augustus 1994 

gepubliceerde wetswijziging brengt 

deze problemen een stapje dichter

bij.

Begin 1993 ontstond binnen enkele afde
lingen onrust over een komend bezitsver
bod van de zogenoemde CITES bijlage 1 
planten, ontstaan tijdens en na een lezing 
gehouden door een medewerker van de 
Algemene Inspectie Dienst (AID). Binnen 
de vereniging werd een werkgroep in het 
leven geroepen, die de problemen besprak 
en vervolgens het bestuur van advies 
diende.
Het bestuur richtte zich vervolgens tot het 
CITES-bureau van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met 
een voorstel en een verzoek tot een ge
sprek. Zij het met vertraging, de brief werd 
goed ontvangen en namens het CITES- 
bureau werd het voornemen uitgesproken

Ariocarpus retusus op bijlage 1 vermeld
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Ariocarpus fisseratus, tevre
den in de kas

om een gesprek te arrangeren in het najaar 
van 1993. Daar is het helaas bij gebleven. 
Door het bestuur gedane verzoeken om 
uitvoering van dit voornemen in februari 
en september 1994 bleven tot nu toe 
onbeantwoord.

Wetswijzing.
Op 9 augustus 1994 verschijnt Staatsblad 
575 met een wetswijziging, die het onder 
zich houden van zéér bedreigde plantesoor- 
ten verbiedt. De letterlijke tekst van een 
tweetal artikelen uit deze wetswijziging, op

STAATSBLAD VAN 9 AUGUSTUS 
1994 nr 575; Wet van 23 juni 1994 
tot wijziging van de wet bedreigde 
uitheemse diersoorten.

Artikel 3
1. Het is verboden levende of dode 

dieren of planten, behorende tot door 
Onze Minister aangewezen soorten, of 
delen of producten van die dieren of 
planten, tentoon te stellen voor handels- 
doeleinden, te verkopen, in bezit te 
hebben met het oog op verkoop, te ruilen 
of in ruil aan te bieden, af te leveren, en 
binnen of buiten het grondgebied van 
Nederland te brengen.

2. Het is verboden levende dieren of 
planten, behorende tot soorten als bedoeld 
in het eerste lid onder zich te hebben of te 
vervoeren.

3. Het verbod als bedoeld in het tweede 
lid is tevens van toepassing op dode

dieren of planten, behorende tot door 
Onze Minister aangewezen soorten , of 
delen of producten van die dieren of 
planten

Artikel 12
Het verbod op het onder zich hebben of 
vervoeren, bedoeld in de artikelen 3 of 
3a, geldt niet voor levende of dode dieren 
of planten, of delen of producten daarvan, 
ten aanzien waarvan aannemelijk gemaakt 
kan worden dat zij zijn verworven of 
onder zich werden gehouden vóór de 
inwerkingtreding van een op grond van 
deze wet vastgestelde algemene maatregel 
van bestuur of ministeriële regeling, 
waarbij de betrokken soorten voor de 
eerste maal zijn aangewezen en ten 
gevolge van welke aanwijzing een verbod 
op het onder zich hebben van toepassing 
is op de betrokken soorten.
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het bezit betrekking hebbend, zijn bij dit 
artikel gegeven. Gelukkig betekent dit niet 
het einde van een hobby of zelfs maar de 
noodzaak om één of meer planten uit de 
verzameling weg te halen. De wet is er 
weliswaar, maar is nog niet van toepassing. 
Eerst dient er een maatregel van bestuur of 
een ministeriële regeling te komen.

Verwachting.
Naar verwachting zal er een overgangs
maatregel komen, die wellicht de legalise
ring van het totale bezit op dat moment 
inhoudt. Hoe dit moet worden vastgelegd 
is niet bekend, maar op enige vorm van 
papierwerk moet worden gerekend. Het 
zou op z’n minst zeer plezierig zijn, als de 
vereniging bij het voorbereiden van de 
uitvoeringsbesluiten wordt betrokken of in 
ieder geval tenminste wordt gehoord.

België.
De Nederlandse wetswijziging is mede een 
gevolg van Europesche regelgeving. Het 
ligt in de lijn der verwachting, dat in 
België soortgelijke maatregelen op komst- 
of al genomen zijn. Wij komen hier in een 
van de volgende nummers op terug.

Uw reactie?
Rustig afwachten, wat kunt U anders. U 
nam toch al niet deel aan de handel in 
“wildplanten” en dat moet natuurlijk zo 
blijven. Mocht U in de komende tijd Uw 
bezit nog willen aanvullen of uitbreiden, 
bewaar dan de nota of maak aantekeningen 
Hoewel er op legalisering van de verza

melde planten wordt gerekend, die legali
sering is nog niet afgekondigd. Laten we 
naar vermogen meewerken aan een goede 
uitvoering van deze wet, dan behoren wij 
ook op een zoveel mogelijk ongestoord 
bezit van onze collecties te mogen reke
nen. Natuurlijk bent U als goed Vaderlan
der het met deze wet oneens. Wat vindt U 
ervan, dit ongenoegen te laten blijken door 
een ander initiatief voor bescherming te 
steunen? Deze mogelijkheid wordt U met 
het stuk van Charles Glass, elders in dit 
blad, geboden.

Nagekomen
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
vernamen wij, dat er een voornemen 
bestaat, per 1 januari aanstaande een 
beperkt bezitsverbod te laten ingaan. Dit 
bezitsverbod zal dan betreffen de CITES 
bijlage 1 planten, voorzover deze planten 
ook echt uit het wild vandaan komen. Het 
bestuur van Succulenta is door het CITES- 
bureau van het Ministerie van ... Natuurbe
heer ... uitgenodigd te komen praten over 
hulp bij registratie van bij de leden in het 
bezit zijnde bijlage-1 planten en in een 
later stadium over mogelijke hulp bij de 
vermeerdering van in beslag genomen 
planten. Wij houden U op de hoogte.

Vervolg
Het laatste woord is nog niet gesproken. 
Bij nieuwe ontwikkelingen krijgt dit stuk 
een vervolg.

Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere.
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NUMERO DEBILITAS
Gerard de Lange

Nee, Nee, Nee, Namen Noemen We Niet! 
Dit is een uiterst gemeen verhaaltje. Ik 
weet dat het niet netjes is, maar ik kom er 
niet onderuit, het moet maar eens gezegd. 
Na alle vreemde cactus-wederwaar- 
digheden die u via deze rubriek van mij 
hebt gelezen, zou bij u allicht de mening 
kunnen postvatten: “Die knaap is volko
men geschift, of een aartsleugenaar!” 
Welnu, ter geruststelling kan ik u verzeke
ren dat het waarheidsgehalte van mijn 
belevenissen de 95% heel dicht benadert. 
Tegen de conclusie dat ik dan wel behoor
lijk leip zal zijn heb ik geen enkel be
zwaar.
Waar ik wel bezwaar tegen heb, is de 
stelling dat ik daarmee een vreemdeling in 
Jeruzalem zou zijn. En juist in een vereni
ging als ons aller Succulenta is dat heel 
duidelijk juist niet het geval. Ik ga u dat 
aan de hand van een aantal voorbeelden 
bewijzen ook...: Nee, namen noemen we 
niet, hoogstens een volkomen anoniem 
codewoord zoals:

Voorbeeld 1; “Brandweercommandant” 
Het feit dat deze goede vriend zijn planten, 
geheel in stijl met zijn beroep, water geeft 
met een zeer zwaar kaliber brandspuit, 
zullen we hem niet te zwaar aanrekenen. 
Erger, veel erger is het gesteld met zijn 
grondige afkeer van....merels. De arme 
vogeltjes worden verwenst, vervloekt en 
vervolgd. Niet om hun kleur maar omdat 
ze in het verleden wel ‘s een Sempervivum 
hebben ontworteld.
In schril contrast daarmee, koestert hij een 
ziekelijke voorliefde voor..spinnen in de 
kas, ‘n soort omgekeerde arachnaefobie 
dus. Toen ik ooit een spinragje van een 
prachtige cereus plukte, ontplofte deze

aimabele persoon bijna van verontwaar
diging, alsof ik het huis van een goede 
vriend zou hebben geruineerd. En het 
gekke is: voor hem was dat inderdaad het 
geval. Spinnen zijn z’n vrienden, hij 
vertroetelt en verzorgt ze. Hij weet ze in 
z’n grote kas allemaal te “wonen” en...(ja, 
sorry hoor) ze hebben ook allemaal een 
naam gekregen, eentje heet er zelfs ‘ ‘Jo
hannes”...!

Voorbeeld 2; “Docent met pijp” 
Zo op het oog een zeer beminnelijk man, 
toch is ook hier een vreemde afwijking 
geconstateerd. Is in het gelukkige bezit van 
een aartsvaderlijke Leuchtenbergia princi
pis. Terecht stelde hij vast dat de penwortel 
van een dergelijke grote plant in een 
normale pot niet zo kan uitgroeien als in de 
vrije natuur het geval is. Een vriend kwam 
met de oplossing aanzeulen, ‘n enorme 
pvc-buis van 30 cm doorsnee met een 
bodem eronder gelijmd, lengte: ca. 1 
meter. Nieuw probleem: het totaalgewicht 
van plant, pot en grond boven in de kas te 
krijgen, want zo’n plant heeft veel licht 
nodig. De oplossing van dit probleem was 
even geniaal als simpel: Met een kabel en 
een katrol werd het gevaarte boven in de 
kas gehesen. Deze hijsinstallatie is gepro
moveerd tot permanente kas-inventaris, 
want eens per jaar wordt het immense 
gevaarte aan de kabel neergelaten en 
simpelweg in de vijver gerold voor een 
tweedaags verblijf onder water bij de 
goudvissen. Absorberen maarrrr... Zo is 
meteen de watergift voor een jaar geregeld. 
De plant reageert op deze hondse behande
ling door elk jaar overdadig te bloeien. Is 
dit normaal? Ik vind het super!
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Voorbeeld 3; “Leraar”
Prima kerel, niet eigenwijs, maar wil persé 
zwarte etiketten met witte tekst bij z’n 
cactussen. Dit om het beruchte “kerkhof- 
effekt” te vermijden. Vindt ie mooier. Hij 
heeft wel gelijk maar ook veel werk hier
aan. Met tape wordt een aantal witte 
etiketten (ja, de echte) naast elkaar op een 
rij vastgehecht en met een spuitbus twee
zijdig zwartgespoten. Vervolgens wordt 
minutieus de tekst met witte inkt aange
bracht, waarna het geheel met blanke lak 
wordt gefixeerd. Volgens hem ‘n fluitje 
van een cent; niet om na te volgen, octrooi 
aangevraagd.

Voorbeeld 4; “Echtpaar”
Hij wil vetplanten, zij cactussen. Dus... 
twee glazen paleizen. Elk wat wils en dan 
samen ook nog eens een rotstuin om “U” 
tegen te zeggen. Bij het jaarlijkse kasje- 
kijken schuifelen er dan ook honderden 
bezoekers, ook wel eens meer dan duizend, 
door de kassen en langs de slingerpaadjes 
van de tuinen, stil van bewondering. Voor 
zover mogelijk worden ze ook nog gelaafd 
met koffie. Niets dan (Brussels) lof!

Voorbeeld 5; “Bijzondere species” 
Die grapjas uit voorbeeld 1 zadelde eens 
een vriend van mij op met een wel zeer 
bijzondere succulent, klein weliswaar, 
maar uiterst zeldzaam, nog onbeschreven 
en voorlopig luisterend naar de naam: 
Distilianus cactiformis. Zeer dankbaar 
werd het kleinood aanvaard, behoedzaam 
verpakt en schokvrij meegevoerd naar het 
hoge noorden. De aanwinst kreeg een 
opvallend plaatsje tussen de specialiteiten, 
tot we er na gedegen studie achter kwamen 
dat het een “forma neppius” betrof. Het 
onschuldige kaardebolletje heeft daarna 
nog een ware triomftocht gemaakt door 
diverse liefhebberskasjes. Elke ontgoo
chelde ontvanger putte troost uit de weten

schap dat ook de schenker er ooit een keer 
was ingetuind.

Voorbeeld 6; “Zee-egel-cactus” 
Het toppunt van bedrog is ontsproten aan 
het brein van dezelfde persoon. Tussen zijn 
Astrophytum asterias-planten heeft hij 
listig een paar karkassen van echte zee- 
egels verborgen, zogenaamd uit educatieve 
overwegingen. Ja, ja, maar wel had de 
snoodaard het verraderlijke gaatje bovenin 
de schelpen bedrieglijk afgedekt met 
bloemetjes van Arrojadoa. Een argeloze 
pers-fotografe die koste-wat-kost dit 
fenomeen op de gevoelige plaat wilde 
vastleggen hielp hij heel plichtsgetrouw 
een ingewikkelde installatie te bouwen om 
deze planten met hun afwijkende bloem- 
kleur maar zo voortreffelijk mogelijk te 
fotograferen. Welnu zij heeft haar primeur 
gehad.

Voorbeeld 7; “Strip-tease”
Tijdens een afdelings-reisje naar de alom 
bekende firma Bongaards in De Lier, was 
een overigens zeer achtenswaardige plaats
genoot van mij, zeer gecharmeerd van een 
heel grote Cleistocactus en nog wat flink 
uit de kluiten gewassen zuilen. Zoals u 
weet hoef je het daar om de prijs niet te 
laten. Groter probleem was het vervoer: ze 
pasten niet in de laadruimte van de bus. 
Rechtop werden de manshoge palen in het 
gangpad geplaatst. Onderweg naar Fries
land begonnen de reuzen echter levensge
vaarlijk te wankelen. Geen nood! Met 
schoenveters, een stropdas, ja zelfs met een 
broekriem werden de gevaarten aan de 
bovenkant van het bagagerek verankerd. 
Voor dit nobele doel werden zelfs spontaan 
panty’s aangeboden, maar dat was nog net 
niet nodig. Dolgelukkig, doch half ont
kleed arriveerde hij eindelijk in Joure. Nee 
echt...van zulk soort dingen, daar zakt je 
toch werkelijk de broek van af...!
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Voorbeeld 8; “Gestolen goed gedijt niet” 
Diepe indruk heeft ook het relaas van de 
nestor van onze afdeling ooit op mij 
gemaakt. In een soort kerkelijk gebouw, 
waar hij tijdelijk werkzaam was, stond een 
juweel van een lid-cactus te bloeien dat het 
een lust was. Cactofiel als hij was, en nog 
is, werd zijn begeerte onmiddellijk gewekt. 
Als hij daar nu eens een heel klein stekje... 
Maar ja, er was niemand om toestemming 
aan te vragen en stelen, dat doe je niet, 
zeker niet in zo’n gebouw. Na een enorme 
zelfstrijd kwam de oplossing uiteraard van 
“boven”. Er viel namelijk, geheel per 
ongeluk uiteraard, een stuk gereedschap 
pardoes op de prachtige plant en er brak, o 
schande, spontaan een stukje af. Nu is het 
natuurlijk doodzonde om zo’n stekje daar 
te laten verdrogen. Dan kun je het maar 
beter meenemen naar huis. Ja toch? Maar 
waarom piept die fiets onderweg dan zo 
van “dief, dief, dief”? Verbeelding! Het 
stekje groeide uit tot een prachtplant maar 
bloeien...ho maar, ook na jaren niet. Zou er 
dan toch ..? Berouw en schuldgevoel 
kwelden hem ondraaglijk en als boete gaf 
hij de inmiddels volwassen plant aan een 
buurvrouw die hij niet eens graag mocht en 
ja hoor... Het kreng begint te bloeien van

heb-ik-jou-daar. Zou er dan toch... Het was 
nu immers een gekregen plant?
Met tegenzin, schoorvoetend, maar door 
donkergroene jalouzie gedreven, trekt hij 
de stoute schoenen aan en vraagt buur
vrouw beleefd een klein stekje van “zijn” 
plant. Haar antwoord is verbijsterend: Nee, 
buurman, IK ben niet gek. Ik heb met die 
cactus pas de le prijs gewonnen op een 
tentoonstelling en in zo’n kampioen ga ik 
nou niet zitten hakken, geen sprake van. 
Goed, zo kan ie wel weer. Meer ruimte kan 
ik van ons gerenommeerde lijfblad niet 
verlangen om te bewijzen dat zich rondom 
in onze vereniging opmerkelijke en onge
loofwaardige feiten voordoen, want ook al 
is er misschien ooit eens een stekje gejat, 
liegen doen we niet. Als cactusgek verkeer 
ik dus in een zeer goed gezelschap. Ik put 
daar troost uit en ben daar trots op. De 
hierboven aangehaalde personen zijn 
tenslotte maar een paar van de zeer vele 
die er moeten zijn. Er is zelfs een latijnse 
spreuk die luidt: “Numero debilitas est in 
miliam” hetgeen wil zeggen: Het getal der 
gekken loopt in de duizenden. Gelukkig 
maar!

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure.
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OVERZICHT VAN DE CACTUSSEN 
DER NEDERLANDSE ANTILLEN

P. Wagenaar Hummelinck

Dit is de laatste van de bijdragen 

waarmede Wagenaar Hummelinck 

heeft getracht de lezers van Succu

lenta een goede indruk te geven van 

de cactusflora van de Nederlandse 

Antillen (en Aruba), aan de hand van 

een beperkte hoeveelheid 

plantenmateriaal dat werd verzameld 

tijdens enkele zoölogische studierei

zen naar het Caraïbisch gebied.

Voor het geven van een overzicht van de 
cactusflora van de Nederlandse Antillen 
(met inbegrip van Aruba) is het van belang 
om een onderscheid te maken tussen 
Benedenwindse Eilanden (Curasao, Aruba 
en Bonaire) en Bovenwindse Eilanden (St. 
Maarten, Saba en St. Eustatius).
De Benedenwinden zijn cactuseilanden bij 
uitstek, dankzij hun ligging in een droog- 
tegebied langs de noordkust van Zuid- 
Amerika. De Bovenwinden hebben een 
minder droog klimaat, met grote verschil
len tussen dat van enkele met bos bedekte 
hooggelegen delen van het “binnenland” 
en het soms met veel doornige struiken 
begroeide kustgebied.
De Bovenwinden hebben een iets lagere 
gemiddelde temperatuur en de overheer
sende wind uit het Oosten is er minder 
sterk dan de Oostpassaat die op het land
schapsbeeld van Curasao, Aruba en Bo-
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Melocactus pyramidalis en 
Opuntia wentiana op een 
afgestort rotsblok van de 
Seroe Cabajé op Porto 
Marie, Curasao, 1930. 
Foto's van de schrijver



De grote blikvanger op de 
Bovenwindse Eilanden is 
Cephalocereus royenii.
St. Croix juni 1955

naire zo duidelijk zijn stempel drukt.
Meer echter dan door de flora wordt het 
verschil in landschapsbeeld bepaald door 
factoren van geologische aard.
Op de Bovenwindse Eilanden zijn geen 
terrassen van koraalkalk die een binnen
land van oudere niet-kalkgesteenten omge
ven, alleen St. Martin (waarvan het Neder
landse deel St. Maarten heet) bestaat ten 
dele uit een formatie die enigszins met een 
kalksteenterras kan worden vergeleken. St. 
Eustatius en Saba zijn geheel uit jong- 
vulkanische gesteenten opgebouwd; hun 
toppen van ruim 600 en bijna 1000 m 
geven de Nederlandse Bovenwinden een 
eigen karakter.
De Nederlandse Benedenwinden mogen 
welhaast als een klassiek cactusgebied 
worden beschouwd, gezien het feit dat 
(bijna) alle aldaar voorkomende soorten 
reeds voor het einde van de zestiende eeuw 
in Nederlandse plantentuinen waren te 
vinden, en door de omvang van het Melo- 
cactusonderzoek van de Suringars, vader 
en zoon, waarvan de resultaten van 1885 
tot 1910 werden gepubliceerd.
Britton & Rose hebben aan de cacti van de 
Nederlandse Antillen ruime aandacht 
besteed en ook door Backeberg werden zij 
voor een deel op bevredigende wijze 
behandeld. Veel diepgaander onderzoek is

niet verricht; ook de publicaties van 
Hummelinck die over dit onderwerp in 
Succulenta verschenen hadden steeds 
betrekking op weinig materiaal dat min of 
meer terloops was verzameld.
Bij een vergelijking van de cactussen van 
St. Maarten, Saba en St. Eustatius met die 
van Aruba, Curasao en Bonaire treft ons - 
buiten de afwezigheid van de hinderlijke 
Opuntia wentiana - het ontbreken van 
Cereus repandus en Lemairocereus gri
seus: de indrukwekkende zuilcactussen die 
het uiterlijk van het Benedenwindse land- 
schap in een zo hoge mate bepalen. Blik
vanger op de Bovenwinden is Cephaloce
reus royenii (L.1753), die hier veel meer 
opvalt dan Cephalocereus lanuginosus dit 
doet op de cactuseilanden langs de noord
kust van Venezuela.
Als wij de naam van de Bovenwindse 
Cephalocereus (of Pilosocereus) te weten 
willen komen, dan hebben wij - volgens 
Britton & Rose - de keuze tussen C. roye
nii (L.1753), voorkomend van Puerto Rico 
tot Antigua, C. nobilis (Haworth 1812) van 
St. Kitts tot Grenada, C. urbanianus (Schu
mann 1897), van Guadeloupe tot Grenada, 
en C. barbadensis (Br. & R. 1919) van 
Barbados.
Howard onderzocht, aan materiaal van 
Puerto Rico tot Grenada en Barbados, de
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De cactussen van de Nederlandse Antillen

Cactussoort Cur Aru Bon StM Sab StE Pag.

Opuntia curassavica (L.) Miller r r r 145
Opunta elatior Miller c s s s 7 7 145
Opunta wentiana Br. & R. a a a 146
Opunta triacantha (Wild.) Sweet a c a 146
Opuntia rubescens S-D. s s s 147
Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw. c s c 147
Opuntia cochenillifera (L.) Miller si ri ri il il il
Opuntia ficus-indica (L.) Miller ri ? ? il il il
Selenicereus grandiflorus (L.) Br. & R. sl sl sl 148
Hylocereus trigonus (Haw.) Safford c c c 149
Acanthocereus tetragonus (L.) Humlk s s ? ? ? 150
Melocactus macracanthus auct.
Melocactus intortus auct.

a a a
a s a

150

Mammillaria simplex Haworth r 151
Mammillaria nivosa Link r 152
Lemaireocereus griseus (Haw.) Br. & R.
Lemaireocereus hystrix (Haw.) Br. & R.

a a a
r?

153

Cephalocereus lanuginosus (L.) Br. & R. c c c 154
Cephalocereus royenii (L.) Br.& R. c c c 154
Cereus repandus (L.) Miller
Cereus hexagonus (L.) Miller

a a a
si il il

155

Pereskia guamacho Weber 1? 156
Pereskia aculeata Miller 1? 1 1 1 157
Pereskia grandifolia Haworth ? 7 1 157
Pereskia bleo (Kunth) DC. 1 1 1

Rangschikking volgens Stoffers 1984, in Flora N.A. (De paginanummers verwijzen
naar dit werk.)
Zie ook de sleutels van Hummelinck (1941) en Howard (1989).

Afkortingen in de tabel: a: abundant (zeer algemeen)
c: common (algemeen)
s: scarce (niet algemeen)
r: rare (zeldzaam)
i: introduced (in cultuur)
1: from literature (litertuuropgave)

De auteur wijst er op, dat in zijn publicaties in Succulenta (zie literatuur opgave)
afbeeldingen van bijna alle cactussoorten van de Nederlandse Antillen te vinden zijn.
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Lemairecereus griseus, de datoe 
of jatoe, heeft stijve dooms en 
ronde vruchten, die met doornige 
areolen bedekt zijn. (1930)

variatie in grootte, kleur van de stam, en 
de lengte en kleur van de doorns en haren, 
maar vond geen verschillen die een onder
scheid in verschillende soorten recht
vaardigden. Het door mij verzamelde 
materiaal van Puerto Rico, St. Thomas, St. 
Croix, St. Martin, St. Barts, St. Eustatius, 
Barbuda, Barbados en Tobago, zou ik 
daarom - zij het met enig voorbehoud - 
ook willen beschouwen als behorende tot

eenzelfde soort: Cephalocereus royenii. 
Met Tobago naderen wij het verspreidings
gebied van Cephalocereus lanuginosus (L. 
1753), een soort die reeds bij herhaling van 
de Benedenwinden is beschreven. Stoffers 
(1984) vermeldt in zijn Flora slechts één 
discriminerend kenmerk: “Perianth
segment rounded or mucronate; Leeward 
Group ...C. lanuginosus." 
“Perianth-segment acute; Windward

Stengeltop en halve vrucht 
van Cephalocereus royenii 
uit St. Barts. Dit is de enige 
zuilcactus van de Boven
windse Eilanden.
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Bloeiende, half-verwilderde Cereus hexago
nus op St. Martin, Philipsburg, op 29 juni 
1955, 's-avonds

Group ... C. royenii." 
Lemaireocereus griseus (Haworth 1812), 
die op de Benedenwinden veel voor het 
maken van afscheidingen wordt gebruikt, 
is op de Bovenwinden nooit gevonden. Of 
L.hystrix (Haw. 1819), die voor de bevol
king van de Grote Antillen en de Virgin 
Islands eenzelfde betekenis heeft, daar toch 
niet voorkomt is onzeker, sinds een frag
ment van deze plant tussen in 1973 op 
St.Maarten verzameld materiaal werd 
aangetroffen. Reeds in 1576 beschreef 
Lobelius van het Benedenwindse eiland 
Margarita een Melocactus die in 1896 door 
Suringar M.lobelii werd genoemd en in 
1938 door Hummelinck, naar een nieuw 
van Margarita afkomstig exemplaar, op
nieuw werd beschreven.
Tijdens een bezoek aan de “Nederlandsche 
West-Indische Eilanden”, in 1885, werd 
prof. W.F.R.Suringar dermate door de 
vormenrijkdom van de melocacti gegrepen, 
dat hij veertien jaar achtereen bleef door
werken aan zijn Melocactus-studies, die na

zijn dood door zijn zoon, prof. J.Valcke- 
nier Suringar, werden voortgezet. Hoewel 
zij beiden hun uiterste best hebben gedaan 
om meer inzicht te krijgen in het probleem 
van de verrassende vormverscheidenheid 
op de Nederlandse Benedenwindse Eilan
den, zijn zij er niet in geslaagd om de 
resultaten van hun onderzoekingen op een 
zodanige wijze samen te vatten dat deze 
een prikkel konden vormen tot nader 
onderzoek.
De nauwe soortomgrenzing en de ingewik
kelde vormverwantschap maakten dat 
latere onderzoekers uiterst sceptisch ston
den tegenover de vele soorten die door de 
Suringars waren opgesteld. Britton & Rose 
beschouwden alle melocacti van Curasao, 
Aruba en Bonaire als één soort, Melocac
tus macranthus Salm-Dyck, 1820, en 99 
soorten van de Suringars als synoniemen. 
Vergeleken hiermede geven de 6 Suringar- 
soorten die Britton & Rose als synoniemen 
van hun Cactus intortus Miller 1778, 
vermelden een zeer bescheiden indruk. Dit
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IN MEMORIAM

Kort voor het afsluiten van de kopij voor dit nummer vernamen wij het schokkende 
bericht van het overlijden van

Mevrouw Nora Borgs
Velen van ons kenden haar van bezoeken aan beurzen en landelijke bijeenkomsten. 
Zij was de moeder en de ziel van de Afdeling ‘s Gravenhage. ieder lid kon op haar 
persoonlijke aandacht en belangstelling rekenen en zij verzorgde het Afdelingsblad 
“De Randdoorn".
Onvermoeibaar heeft zij zich ingezet voor de Floriade in Zoetermeer. Vele malen 
organiseerde zij ook voor andere afdelingen een dagtocht door het Westland.
Voor de landelijke vereniging verrichtte zij waardevolle PR-activiteiten door haar 
bereidheid steeds maar weer binnen- en buitenlandse gasten door het Westland en 
zonodig geheel Nederland te begeleiden. Haar gastvrije huis en tafel stonden altijd 
klaar. Dat dit pas enkele weken geleden op de Algemene Vergadering erkenning kreeg 
door haar benoeming tot Lid van Verdienste stemt ons tot droeve tevredenheid. 
Succulenta heeft een enthousiast en zeer actief lid verloren. Naar echtgenoot Peter 
gaan onze deelneming en sympathie uit.

Herman Busser



BESTUUR

Voorzitter: K.F. Zaunbrecher, Jan Glijnisweg 64, 
1702 PD Heerhugowaard, tel. 02207 - 46961

Secretaris: J. van Alten, Richard Burtonstraat 1, 
1325 KK Almere-stad, tel. 036-537.69.70

Penningmeester: J.A.M. Schellart, Clarionlaan 12, 
2082 HJ Santpoort - Zuid.

2e Secretaris: Mevrouw. J.M. Smit-Reesink, Prins 
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne- 
kom, tel. 08389-17551.

Propaganda: P.J.M. Knippels, Aakwerf 9, 2804 MZ 
Gouda, tel. 01820-37364.

LIDMAATSCHAP

Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur: de heer P. van der Laken, 
Talingstraat 6, 2406 EZ Alphen aan de Rijn.
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 SANTPOORT:
In Nederland: rekening nr. 55.32.38.981 bij de 

ABN/AMRO of rekening nr. 680596 bij de 
Postbank.

In België: Rekening nr. 000.1141809-22 bij de 
Belgische postgiro

In Duitsland: Rekening nr. 15.65.907/019 bij de 
ABN/AMRO te Aachen, BLZ 390.10200

Overige landen in Europa: bij voorkeur per ge
kruiste (crossed) Eurocheque.

TIJDSCHRIFT SUCCULENTA

Het verschijnt 6 maal per jaar in de even maan
den.

KOPIJ

Kopij voor het tijdschrift zenden aan Mevrouw. 
J.M. Smit-Reesink, Prins Willem Alexanderlaan 
104, 6721 AE Bennekom.

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 Mevrouw. J.M. Smit-Reesink, Pr. 
Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne
kom. Tel. 08389-17551.

REDACTIE

L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eek en Wiel.
L.E. Groen. Heelsumseweg 49, 6721 GR Benne

kom.
J.J. de Morree, Kon. Emmalaan23, 2264 SH 

Leidschendam.
A.B. Pullen, Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen.
A. van Uijen, Graadt van Roggenweg 5 b, 3531 

AA Utrecht
B. Zonneveld, Schubertlaan 196, 2324 BC Leiden.
Lay-out: A. van Zuylen, Hoefstraat 9, 5345 AM 

Oss.
Secretariaat: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Prins 

Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne
kom.

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
W.P.C.H. Bervoets, Mozartstraat 108, 7391 XM 

Twello; tel 05712-72841.
CLICHÉFONDS
J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Tel. 

04703-2913
DIATHEEK
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum.

Tel. 045-272461
PLANTENCENTRALE
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 

KM Lunteren. tel. 08388-3579.
BOEKVERKOOP EN VERENIGINGSARTIKE- 
LEN
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. 03484-71083
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NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN
bijgewerkt tot 22 september 1994

NEDERLAND
Fernandez-Anderson R.A.V., Madurastraat 99-11, 

1094 GJ Amsterdam.
Irik S., Ingenhouszstraat 115, 1962 GH Heemskerk.
Burggraaf Th., Laan van Osnabrück 32, 2034 TD 

Haarlem.
Wamsteker Meyer A.W., Nieuwsteeg 23, 2311 RX 

Leiden.
Bavelaar S., Snipstraat 5, 2352 ES Leiderdorp.
Jansen M., Plantage 15, 2377 AA Oude-Wetering.
Restrepo K.H., Helmerstraat 67, 2513 RW Den 

Haag.
Diemen de JJel M. van, van Dorpstraat 32, 2584 

AK Den Haag.
Zwier B., Palestrinarode 4, 2717 GB Zoetermeer.
Sterkens P.M., Rauwenhoffstraat 10 B, 3022 RN 

Rotterdam.
Prins F.J., Straatweg 23, 3051 BB Rotterdam.
Hamdan Y., Kraanvogellaan 77, 3136 JB Vlaardin- 

gen.
Brouwers J., Hazelaar 16, 3224 RB Hellevoetsluis.
Grinten R.A.J.M. v/d, J. Nabererf 181, 3315 HE 

Dordrecht.
Wolf C.A.de, P. Leemanlaan 40, 3356 BS Papend- 

recht.
Vos J.G., Pr. Bernhardlaan 10, 3381 AV Giessen- 

burg.
Lucardie S.M., Kramsvogellaaan 114, 3722 ZG 

Bilthoven.
Twuyver J.J. van, Krommekamp 49, 3848 CB 

Harderwijk.
Burg Mw C. K.A. ter, Valleiweg 109, 3911 DC 

Rhenen.

Beek G. van, Achterstraat 36 A, 3961 BH Wijk bij 
Duurstede.

Vliet J.P. van, Graanhoeve 52, 3992 NK Houten.
Endhoven A. van. Violierstraat 14, 4261 DA Wijk 

en Aalburg.
Groot E. de, Luitstraat 36, 5402 AG Uden.
Timmers M., Deken van Dijkstraat 1, 5482 JX 

Schijndel.
Verduin G., Atrechtlaan 65, 5627 DL Eindhoven.
Manders M., Vorstermansplein 16, 5725 AM 

Heusden.
Neerven W. van, Oranje Nassaustraat 7, 5831 CZ 

Boxmeer.
Kranen P., Burg, van Cannstraat 8, 5981 CR 

Helden-Dorp.
Paulus Mw V.E., Krijgershoek 20, 6191 HC Beek.
Paquay T.M.N., Stegen 5, 6191 TR Beek.
Pearce-Slaghek Th., Waubacherweg 40, 6471 XV 

Eygelshoven.
Ouwersloot Th.C., Lankhorst 2722, 6538 HB 

Nijmegen.
Bruggink W.. Droevendaalsesteeg 55, 6708 PB 

Wageningen.
Sevenster J., Hofsingel 201, 6834 GG Arnhem.
Hart-Staakman Mw A. t, van Coeverdenstraat 19, 

7576 ZM Oldenzaal.
Westerhof G., Veerstraat 17, 9665 SE Oude Pekela.

BELGIË
Assche W. van, Damstraat 49, 1800 Vilvoorde.
Beeten iris v/d, Kruipstraat 16, 1850 Grimbergen.
Kets J.G.H. Mike van, Verbindingstraat 15, 2650 

Edegem.
Stakenborg A., Kleine kasteelstraat 4, 3640 Kesse- 

nich.
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LEDENADMINISTRATIE
Na vele jaren van trouwe dienst heeft onze lede
nadministrateur, de heer M.J. van Eijsden te 
Hoogeveen de fakkel overgedragen aan de heer P. 
van der Laken, Talingstraat 6, 2406 EZ Alphen 
aan de Rijn. De officiële overdracht vindt plaats 
direct na het verschijnen van dit nummer, het 
afscheid van de heer M.J. van Eijsden op een nog 
nader te bepalen tijdstip.
Wij verzoeken U zaken, de ledenadministratie 
betreffende, te regelen met onze nieuwe admini
strateur die wij veel succes toewensen bij de 
overname en voortzetting van deze belangrijke 
taak.

SPREKERS VOOR DE INFOGIDS 1995
In april/mei 1995 zal de nieuwe Informatiegids 
van Succulenta verschijnen. Voor aanvulling van 
de sprekerslijst kunnen aspirantsprekers zich 
schriftelijk opgeven bij P. Knippels (Aakwerf 9, 
2804 MZ Gouda). Hierbij dienen onderwerpen en 
kosten vermeld te worden. Aanmelden kan tot I 
februari 1995. Zij die op de sprekerslijst staan 
vermeld, behoeven niet op deze oproep te reage
ren.

C.A.de
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CONTRIBUTIE 1995
Nederlandse leden.
Bij dit december-nummer is een acceptgiro voor 
de contributie-betaling 1995 gevoegd. Gaarne bij 
de betaling zoveel mogelijk gebruik maken van 
deze acceptgiro.

Belgische leden.
Bij dit december-nummer is een overschrijvings
formulier gevoegd voor de contributiebetaling 
1995. Omdat onze rekening pas onlangs is overge
schreven naar het adres van der nieuwe penning
meester zijn de formulieren nog op naam gesteld 
van de vorige penningmeester. Desalniettemin 
wordt U verzocht gebruik te maken van het toege
zonden formulier. Betaald kan ook worden mid
dels een ‘'gekruiste" Eurocheque in guldens 
(NFL 40,=) op naam van de penningmeester van 
Succulenta te Santpoort-Zuid. Hierbij aan de 
achterzijde vermelding van het lidmaatschapsnum- 
mer en bankpasnummer.

Mitglieder in der BRD.
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 Alternative ist Zusendung 
einer “crossed" Euroscheck von HFL 50.-an 
meiner Adresse. Bitte vermelden Sie dann Ihren 
Name und Mitgliednummer 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 Euroche
que 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 S 35 - (= DFL 65.-). 
Please remit this amount to our ABN/AMRO

bankaccount nr 55.32.38.981 in Santpoort-Zuid. 
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.

J.A.M. Schellart (penningmeester/Schatzmeister/ 
treasurer), Clarionlaan 12, 2082 HJ Santpoort- 
Zuid.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVER
GADERING VAN 15 OKTOBER 1994 , gehou
den in “Het Wapen van Assendelft” te As
sendelft.

OPENING
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
Aanwezig zijn vier bestuursleden , 29 leden en 28 
leden/afdelingsafgevaardigden. De heer P. Knip- 
pels is met bericht afwezig. Zonder kennisgeving 
waren afwezig de afdelingsvertegenwoordigers 
van Delfzijl, Flevozoom. Voorne/Putten, West

Brabant en Zwolle.
Als voorstel van orde spreekt de voorzitter de 
wens uit. de vergadering vóór 12.15 uur te 
beëindigen. Onder mededelingen zal hij verslag 
doen over zijn gesprek met de heer van Tricht.

NOTULEN van de vergadering van 28 mei 
1994.
De voorzitter mist de vermelding, dat hij de 
vergadering gesloten heeft. De notulen worden 
hierna goedgekeurd.
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INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELIN
GEN.
- Er zijn geen ingekomen stukken.
- Het resultaat van het gesprek met oud-voorzitter 
van Tricht is geweest, dat overeengekomen werd.
dat de heer van Tricht zijn standpunt in Succu
lenta uiteen zal zetten Daarmee is dan tevens de 
discussie gesloten.
- Als vice-voorzitter heeft het bestuur onze pen
ningmeester, de heer Schellart benoemd.
- Het bestuur heeft het voornemen, in februari 
1995 te vergaderen met de instellingsbeheerders.
- In verband met de ontwikkeling van zijn carrière 
is de heer Knippels volgend voorjaar niet herkies
baar.

JAARVERSLAG SECRETARIS
De heer van Tilborg heeft bezwaren tegen de 
vermelding, dat op de "voorzittersvergadering" de 
afdelingen vertegenwoordigd waren door de 
voorzitters en secretarissen. Gelezen moet worden, 
dat “de voorzitters en secretarissen bijeengeroepen 
waren, om de meningen te peilen.. . .’’ Deze lezing 
wordt overgenomen. Zijn voorstel, om het genotu
leerde inzake de uitnodiging aan de heer Lau te 
schrappen, werd verworpen.
Het jaarverslag werd vervolgens goedgekeurd.

OPROEP HOOFDREDACTEUR
De voorzitter noemt de huidige situatie onhoud
baar. Naast de onevenredig grote taak van de 
secretaris vindt hij de functie van secretaris en 
hoofdredactcur onverenigbaar. Desgevraagd zegt 
hij. dat de heer Noltee zich met voor de functie 
van hoofdredacteur heeft gemeld. Indien zich nu 
binnen één maand geen kandidaten melden, zal hij 
de infrastructuur van de vereniging gebruiken om 
tot invulling van de vacature(s) te komen.
Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt, dat ons blad, 
tezamen met het Duitse blad in Europa nu toon
aangevend zijn. Waarvan akte!

ENQUÊTE SUCCULENTA 2000.
- De secretaris geeft een overzicht van de resulta
ten. Desgevraagd is hij van mening, dat een 
response van circa 33 % niet slecht, maar juist erg 
goed is. Deskundigen hebben hem verzekerd, dat 5 
% een normale gang van zaken is. De enquête is 
in bundels van 100 stuks geteld. Er zijn nauwelijks 
verschillen tussen de bundels, zodat eigenlijk met 
een veel kleinere steekproef had kunnen worden 
volstaan.
- Uit de zaal wordt opgemerkt, dat men geschrok
ken is van de “hoge” leeftijd van de leden en de

vraag wordt gesteld: "Hoe komen wij aan jeugdle
den?” De heer Beukelaers merkt op. dat een 
cactus geen voetbal is en de ouderen zich nog 
jong voelen. Niettemin zijn alle ideeën welkom. 
- De heer Zonneveld vindt, dat er te weinig re
clame gemaakt wordt. Veel mensen weten niet 
eens, dat Succulenta bestaat. De penningmeester 
wijst er op. dat in de begroting voor het jaar de 
post propaganda is verdubbeld
- De heer Jamin deelt mede, een uitnodiging 
gehad te hebben voor medewerking aan het televi
sieprogramma Huis & Tuin.
- De heer Essers meldt, dat de tuincentra “Intra- 
tuin” een informatieblad over succulenten hebben. 
Zonder vermelding van de vereniging. Het vast
houden van leden is een probleem. Men moet de 
mensen benaderen, niemand meldt zich spontaan 
aan (op een uitzondering na)
- De afdeling Haarlem is voor medewerking 
benaderd door “Natuur en Milieu". Een lezing 
werd bijgewoond door 152 mensen. De voorzitter 
wijst er op, dat dit soort zaken in het belang van 
de vereniging zijn. Hij vraagt deze acties te mel
den en niet te schromen om hulp te vragen.
- De heer Munniksma wijst in verband met jonge 
leden op het onderwijs. Zijn voorstel is het bewer
ken van biologieleraren op grote scholengemeen
schappen.
- De heer Alsemgeest wijst op degenen, die iets 
moeten uitvoeren, het komt op enkelen neer. De 
voorzitter is van mening, dat diegene, die iets 
bedenkt zich als eerste moet melden. Hij of zij 
weet immers precies wat er bedoeld wordt.
- De heer Zonneveld meldt, dat Leiden gratis in de 
gouden gids staat. De gids wordt geraadpleegd De 
heer Heijnsdijk noemt tevens de gratis vermeldin
gen in gemeentegidsen. De heer Rijnders wijst op 
de gratis mogelijkheden van buurtbladen.
- De afdeling Groningen heeft een videoband en 
zal op verzoek gaarne langs komen. Ook de 
afdeling Rotterdam heeft een videotape.

PRESENTATIE ACTIVITEITENPLAN 1995
De voorzitter is van mening, dat al hetgeen bij de 
bespreking van de enquête gezegd is, in het activi
teitenplan kan worden opgenomen. Bij afwezig
heid van de heer Knippels. leidt hij dit punt in. 
- Het ledental is een doorlopende bron van zorg. 
Het zijn met name de nieuwe leden die ook snel 
weer opzeggen. Van belang zijn de banden binnen 
de vereniging. De heer van Eysden vraagt de vier 
Agrarische opleidingscentra in Nederland gratis 
lid te maken. De heer Rijnders wil, dat afdelingen 
navragen, waarom mensen afhaken. De heer
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Zaunbrecher vindt de sfeer in de afdeling erg 
bepalend: “Is er iemand, die zich iets van mij 
aantrekt?” . De heer Heijnsdijk denkt, dat begin
nelingen mislukken door de slechte kwaliteit van 
commerciële planten. Met binnenkomende ziekten 
en ongedierte verdwijnt een beginnende collectie 
in een handomdraai. De heer van Eysden meldt 
nog, dat er dit jaar reeds 57 opzeggingen zijn. 
- Het bestuur wil de open dagen voortzetten. Zij 
roept de leden en/of afdelingen op, zich vóór 1 
februari 1995 te melden bij de heer Knippels. De 
heer Kroeze meldt nog de activiteiten van de 
afdeling in het arboretum Trompenburg, waar 
4000 bezoekers zijn geweest. Hij weet nog geen 
resultaten.
- Het bestuur is voornemens in 1996 wederom een 
aangeklede Algemene Ledenvergadering te hou
den. (Dus inclusief markt, keuringen, boekenbeurs, 
wedstrijden, workshops etc.,) Gevraagd wordt, 
welke afdeling geïnteresseerd is, deze te organise
ren. De wens van de voorzitter om een spontane 
aanmelding wordt niet gehonoreerd. De afdelingen 
Amsterdam en Zaanstreek geven aan, dit met de 
achterban te zullen bespreken. De andere afdelin
gen reageren (nog) niet.
- Gedacht wordt aan het oprichten van werkgroe
pen. Ook verspreid wonende leden zouden hier 
aan moeten kunnen deelnemen. Het maken van 
cursussen en pakketten voor scholen. Dit materiaal 
dient doorzichtig en visueel te zijn. Tenslotte 
bestaat de mogelijkheid van themanummers van 
ons tijdschrift.

PAUZE
Tijdens de pauze werd schriftelijk gestemd over 
de voordrachten tot benoeming van leden van 
verdienste.

BENOEMING LEDEN VAN VERDIENSTE
Aan de stemming namen deel: 12 afdelingsverte- 
genwoordigers met 393 stemmen en 20 afzonder
lijke leden De uitslag van de stemming was 
unaniem voor.
Op voordracht van de respectievelijke afdelingen 
werden tot lid van verdienste benoemd (alfabe
tisch):
1. De Heer W. Alsemgeest te Montfoort.
2. De Heer C A L. Bercht te Eek en Wiel.
3. De Heer W.M. de Boer te Hoogezand.
4. De Heer M. Boers te Maastricht.
5. Mevr. N. Borgs te s Gravenhage.
6. De Heer J. Claesen te Sint Pieters Woluwe(B). 
7. De Heer J. Essers te Brunssum.
8. Mevr. A. Hoekstra-Tuyn te Zaandam.

9. De Heer M. Jamin te Ammerzoden.
10. De Heer A. Keizer te Zuidbroek.
11. Te Heer G. Lakiere te Diegem(B).
12. De Heer A.M.C. Lammerse te Assendelft.
13. De Heer J. Linden te Hoensbroek.
14. De Heer C.S.M.A. van Oeveren te Overijse 
(B).
15. De Heer A.B. Pullen te Nieuwleusen.
16. De Heer B. Walet te Hilversum.

BEGROTING 1995
De penningmeester geeft uitleg over de diverse, 
op de begroting opgenomen, posten.
- De Heer Vrenken heeft bewaren tegen de subsi
die aan afdelingen. Afdelingen dienen voor zich 
zelf te zorgen. Er is overigens geen bedrag voor 
subsidie aan afdelingen op de begroting vermeld. 
- De Heer Jamin wijst er op. dat de afdeling 
Tilburg het Clichéfonds beconcurreert met een 
zaadlijst.
- De Heer Heijnsdijk vraagt, waarom er in 1993 
geen opbrengst van de boekenbeurs is. Deze 
instelling is eerst later opgericht. De Heer Alsem
geest meldt nog. dat het uitgangspunt "leveren 
tegen kostprijs ' is en opbrengsten eerder uitzonde
ring dan regel zijn. De Heer Puyl doet nog de 
suggestie van het vervaardigen van een lijst van 
het beschikbare aanbod.
- De Heer Lammerse reageert op het voornemen, 
de omslag van het tijdschrift in één kleur uit te 
brengen. Bedoeld is , slechts éénmaal per jaar van 
kleur te wisselen. De omslag blijft dus wel “Full
color" De Heer Beukelaars zorgt voor een vro
lijke noot, door op kleurenblindheid te wijzen. De 
redactie zal in deze beslissen.

Er zijn geen bezwaren, waarna de begroting wordt 
aangenomen

RONDVRAAG
- De Heer Zonneveld heeft een lezing gemaakt 
met 50 dia's, waaronder ook tekstdia's. Hiervoor 
waren 2 avonden nodig, veroorzaakt door een 
levendige discussie.
- De Heer Essers vindt een voorpagina van het 
tijdschrift in het zwart met foto erg chique. Hij 
mist artikelen over de mens achter de hobby.
- De Heer Heijnsdijk betreurt het aflasten van de 
zaaiwedstrijd en zou het jammer vinden, als een 
nationale zaaiwedstrijd nu voorgoed van de baan 
is.
- De Heer van Zuylen vraagt waarom ten behoeve 
van de ledenadministratie een computer wordt 
aangeschaft. Anderen, die voor de vereniging
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werken, krijgen dit niet. Het gaat in dit geval om 
de vervanging van de sterk verouderde vereni- 
gingscomputer. De verzending van ons tijdschrift 
vraagt bovendien een installatie in een andere dan 
standaardconfiguratie. De Exact software ontlokt 
opmerkingen, dat deze te duur zou zijn. Goedko
pere programma's bieden echter géén of onvol
doende mogelijkheden voor bundeling van het 
tijdschrift. De Heer van Eysden wijst erop, dat het 
tot nu toe gebruikte programma niets heeft gekost 
en door de heer Melis is ge-updated.
- De heer Jamin vraagt, of er een catalogus van de 
bibliotheek wordt verstuurd naar nieuwe leden. Hij 
wil weten of de foto’s van dia’s , die tijdens de 
jubileumviering gebruikt zijn, beschikbaar zijn. 
Tenslotte stelt hij voor, tijdens de komende verga
dering een originele ruilbeurs te houden, waarbij 
iedere deelnemer maximaal 25 planten mag mee
nemen en er géén planten mogen worden ver
kocht.
- De secretaris heeft van het tijdschrift Groei en 
Bloei het verzoek ontvangen tot uitlenen van een 
dia van de plant Kalanchoë Iriovilla. Slechts één 
lid kent de plant, maar heeft er geen dia van.

- De Heer H. Krijnen informeert naar kalenders. 
Er is voor dit jaar geen Nederlandstalige kalender 
beschikbaar.

VASTSTELLEN DATUM EN PLAATS VOL
GENDE VERGADERING
De heer Kroeze doet de suggestie deze te houden 
in de Reehorst te Bennekom. De voorzitter vraagt 
echter een afdeling deze vergadering te willen 
organiseren. Hierover moet ruggespraak met de 
achterban worden gehouden. Vooruitlopend hierop 
wordt vastgesteld, dat de eerstvolgende ledenver
gadering gehouden zal worden op Zaterdag 22 
april 1995. In beginsel zal de voorjaarsvergadering 
in het vervolg op de derde Zaterdag van April 
worden gehouden.

SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter 
de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 
inbreng.

Almere, 19 oktober 1994
J. van Alten, secretaris

EVENEMENTENKALENDER
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2 t/m 11 december 1994
VIVOKA: show van vissen - vogels en cactussen 
in de Vleeshal (stadhuis) aan de markt te Middel
burg. Openingstijden: 2 december 19.30 - 21.00 
uur
Zaterdag en Zondag 10.00 - 18.00 uur 
werkdagen 12.00 - 21.00 uur 
entree ƒ3,50. kinderen ƒ2,00
voor informatie belt U: Bertus Spee, 01105-2295.

1995

22 april
Algemene ledenvergadering van Succulenta

6 en 7 mei
Beurs van de afdeling Haarlem tezamen met het 
evenement “ Natuurlijk Tuinieren” van Natuur en 
Milieu van de Stadskweektuin te Haarlem.

10 juni
Beurs van de afdeling Amsterdam in samenwer
king met de firma Ubink



AFDELINGSNIEUWS - 1

Achterhoek.
8 dec. Spelavond
12 jan. Didy Hoogstraten met een lezing

over Arizona
9 feb. Jaarvergadering en naamgeveing.
E.N.O. gebouw, Woerdseweg, Groenlo 
aanvang om 20.00 uur

Amsterdam.
vergadert de 3e Vrijdag van de maand in het 
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecentrum 
Plantage Middenlaan 2e(bellen), Amsterdam 
aanvang om 20.00 uur.

Arnhem.
8 dec. Gezellige avond
12 jan. Jaarvergadering
9 febr. Diavoordracht door een gastspreker.
Zaaltje van de speeltuinvereniging ’Tuindorp'’ 
achter het pand Floralaan 18, Wageningen 
aanvang om 20.00 uur.

Brabant-België.
16 dec. Gevarieerde avond met dia’s, zaai- 

wedstrijd etc.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 
116, 1800 Vilvoorde. Aanvang om 20.00 uur

Delfzijl e.o.
1 dec. Vaststelling jaarprogramma 1995, 

Zaaitest 1994
Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam 
aanvang om 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
? dec. Slotavond.
De Christelijke MTS, Prof. Waterinklaan 45,Dord
recht. aanvang om 19.30 uur.

Drenthe.
14 dec. Arend Schans met vakantiedia's. 
Hotel Koopman, de Palz 7, Beilen.

Eindhoven.
vergadert de 2e Maandag van de maand in 
Wijkgebouw ‘t Slot, Kastelenplein 167,Eindhoven 
aanvang om 20.00 uur.

Flevozoom.
19 dec. Jaarvergadering met traditionele 

kwis.
Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51 
Harderwijk, aanvang om 20.00 uur.

FrysIân.
13 dec. Lezing door de Heer B. Zonneveld 

over Vetplanten.
Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, Leeuwar
den, aanvang om 19.30 uur.

Gooi-en Eemland.
8 dec. John Rijnders met de 100 mooiste 

dia’s van de Hr. Rubingh
12 jan. Lezing Henk Krijnen over vetplanten 

en de Canarische Eilanden
9 feb. Lezing F.R. de groot over Notocac- 

tussen.
Kleine zaal van Goede Herderkerk, Simon Stevin- 
weg 146, ingang Lieve de Keylaan, Hilversum 
aanvang om 20.00 uur.

Gorinchem-Den Bosch.
vergadert de 2e maandag van de maand in de 
Herberg De Pnns , Hoogstraat 50. Berlicum of 
zaal Zidewinden. Julianastraat 1, Sprang Capelle; 
zie aankondiging, aanvang om 20.00 uur.

Gouda e.o.
vergadert de 3e donderdag van de maand in
‘t Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda, aanvang om 
20.00 uur.

‘s Gravenhage e.o.
19 dec. Feestavond.
Pius-X Kerk, Hengelolaan/hoek Zonneoord 
Den Haag, aanvang om 20.00 uur.

Groningen.
15 dec. Jaarvergadering.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72,Groningen, aanvang om 
19.30 uur.

Haarlem
vergadert de 3e dinsdag van de maand in de 
Kantine Stadskweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem.

Den Helder e.o.
vergadert de 2e zaterdag van de maand in het 
Centrum voor Natuuronderwijs “De Groene 
Poolster", Pasteurstraat 6, Den Helder, aanvang 
om 13.45 uur.
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Hoeksche Waard
15 dec. Avond verzorgd door het Natuur 

Educatief Centrum
12 jan. Jaarvergadering - lezing door Nico 

Engels over Echinocereus
Natuur Educatief Centrum bij de Rijkshaven 
Numansdorp. aanvang om 20.00 uur.

Kennemerland
vergadert de laatste donderdag van de maand in 
Kantine “Turnvereniging Santpoort”, De Weid 22 
Santpoort, aanvang om 20.00 uur.

Leiden
vergadert de 3e donderdag van de maand in het 
pand Berlagestraat 2, Leiden, aanvang om 20.00 
uur.

Nijmegen
6 dec. Supriseavond
Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg 19 
Nijmegen, aanvang om 20.00 uur.

Noord-en Midden Limburg
23 dec. Dia’s van eigen leden
zaal van de kanovereniging "de Viking”, Viking- 
weg 1, Venlo, aanvang om 20.00 uur.

Rotterdam e.o.
19 dec. ????
bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam, aanvang om 20.00 uur.

Tilburg
12 dec. Jaarvergadering.
Kasteelhoeve, Hasseltstr 256, Tilburg, aanvang om 
20.00 uur.

Utrecht e.o.
8 dec. Lezing door Robert Mayer over

“Twee jaar Vleuten”
12 jan. onbekend
9 feb. jaarvergadering
Buurthuis Ravelijn. H.Graaflandstraat 2a, 
Utrecht.aanvang om 20.00 uur.

Voorne-Putten en Rozenburg
12 dec. Dia’s van leden uit 1994.
9 jan. Jaarvergadering, aanvullend dia’s.
13 feb. Praatje over zaaien, stekken en 

enten.
Het Trefpunt. Burg. v.d. Blinklaan 5, (Vierpolders 
Gem Brielle), aanvang om
19.30 uur

West-Brabant
17 dec. Jaarvergadering.
Cafe rest. “Marktzicht”, Markt 50, Etten-Leur 
aanvang om 14.00 uur.

West Friesland
geen gegevens.

Ysselstreek
16 dec. Jaarvergadering
Autodistribution van Rijn, Manegestr 3, Deventer 
aanvang om 20.00 uur.

Zaanstreek
vergadert de le vrijdag van de maand in de kan
tine van de sporthal De Springplank, Saenredam- 
straat 34, Assendelft, aanvang om 20.00 uur.

Zeeland
vergadert de laatste vrijdag van de maand in 

Thomaskapel. aan de Vrijlandstraat. Middelburg, 
aanvang om 19.30 uur.

Zuid Limburg
3 jan. Jaarvergadering
7 feb. Lezing door W. Dams over kris-kras

door de succulentenwereld.
Gemeenschapshuis. Hoofdstraat 12, Schimmert 
aanvang om 19.30 uur.

Zwolle
20 dec. Reisverslag over Namaqualand door

Frans Noltee.
24 jan. Jaarvergadering en plantenquiz.
21 feb. De wilde flora van Kreta, dialezing 

door Ton Pullen.
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2, 
Zwolle, aanvang om 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

Aylostera
9 dec. Dia- en zaaiwedstrijd
Zaal t Duifken. Zijpstraat 15, 9308 Hofstade, 
aanvang om 20.00 uur.

Grusonia
9 dec. Mexicanen door Ronald Fonteyne 

(Don Bosco).
Zaal Vijverhof te Tielt of Don Bosco te Torhout 
aanvang om 20.00 uur.
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VERVOLG PAGINA 291 (WIT)

(niet gepubliceerde kopij decembernummer 1993)

MAG HET EEN PIETSIE MEER ZIJN ?

Op Zaterdag 16 oktober j.l. heb ik me voor een tweede 
termijn verkiesbaar gesteld om vooizitter te mogen zijn 
van Uw vereniging Succulenta, zoals statutair is toege
staan. De aanwezigen op die vergadering hebben hier
mee ingestemd.
Natuurlijk heb ik mijzelf van te voren de vraag gesteld 
of ik naast mijn ambitie ook voor de komende 3 jaren 
voldoende creativiteit en bestuurlijke kwaliteit te bieden 
zou hebben om de vereniging te dienen. Bij die taakstel
ling moet je je afvragen of de afgelopen zittingsperiode 
die voldoening heeft gegeven die je ervan verwachtte. 
Hierbij denkend aan de Floriade, de nieuw uitgebrachte 
Handleiding en de voorbereiding van het 75-jarig jubi
leum etc... M.a.w. wat is er bereikt, waar ben je mee 
bezig en welke verenigingsbelangen vragen op korte en 
lange termijn hun aandacht?
Mede om die redenen is er in de afgelopen periode door 
Uw bestuur ook een beleidsnota “Succulenta 2000” , 
uitgebracht, die als leidraad nauwgezet door het bestuur 
bij haar beleid wordt getoetst. Daarnaast spelen er ook 
maatschappelijke belangen zoals wettelijke- en vereni- 
gingsrechtelijke zaken en het zich op gelijkwaardige 
wijze presenteren en profileren met andere groenvereni- 
gingen.
Om dit beleid zo breed mogelijk naar haar leden over te 
brengen, zoekt het bestuur de meest direkte weg. Die 
mogelijkheden voor de doelstellingen van de vereniging 
Succulenta zijn in hoofdzaak het tijdschrift ( de afdelin
gen en de ontmoetingen, zoals evenementen, vergaderin
gen en afdelingsbijeenkomsten. Daarom heeft het be
stuur om die kortste weg te bereiken, een voorstel 
gedaan om systeemwijziging contributie 1994 e.v. 
Immers, door contributie krijg je je rechten als volwaar
dig lid van een vereniging.
Op een in hoofdzaak voor dit punt georganiseerde 
voorzitters vergadering, is uitvoerig over dit voorstel 
gedebatteerd. Dit voorstel is ook uitvoerig in het tijd
schrift toegelicht. De resultaten van de debatten zullen 
door het bestuur worden verwerkt en worden onder- 
bouwd door een enquete. De bedoeling van dit alles is, 
dat het beter is de leden voor een voorstel te winnen, 
dan de leden met een voorstel te bestrijden.
ik ben er dan ook van overtuigd, dat de komende Alge
mene Ledenvergadering dit zorgvuldig uitgewerkte 
voorstel van Uw bestuur zal ovememen. U gaat dan 
i.p.v. Fl. 40,= Fl. 45,= betalen. En, U bent allen gelijk
waardig lid. . . Mag het een pietsie meer zijn?
Met dit constructieve voorstel, wat een getuigenis is van 
een goed bestuursbeleid, en het komende feest van ons 
75-jarig bestaan in 1994, is het voor mij de reden en een 
voorrecht, weer voor 3 jaar vooizitter van deze vereni
ging te mogen zijn. Namens het bestuur wens ik U 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 
nieuw jaar toe, met veel plezier in Uw plantenliethebbe- 
rij.

Uw toegenegen voorzitter, Frits van Tricht.

OP VERZOEK NIET GECORRIGEERD.

Aan Alle leden van Succulenta Boxtel, 1 maart 1994

Waarde Leden,
Gaarne wil ik bij U de vreemde indruk wegnemen, dat 
ik me eerst op de najaarsvergadering voor een tweede 
termijn heb laten herkiezen om vervolgens op zo’n korte 
termijn alweer afscheid te moeten nemen. Weest U 
ervan overtuigd, dat ik me deze tweede termijn tenvolle 
bewust was en met instemming, ook van het zittende 
bestuur, dit de aanwezigen op de najaarsvergadering heb 
voorgehouden.
Voor diegene, die niet op deze vergadering aanwezig 
konden zijn, had ik mijn ambities als gekozen voorzitter 
in een voorwoord samengevat met enkele idealen voor 
de toekomst en dit voorwoord beëindigd met de gebrui
kelijke wensen die thuis horen in de eerste editie van 
Succulenta in 1994. Tot mijn ontsteltenis bleek, dat door 
solistisch optreden van een bestuurslid, dit voorwoord 
niet was geplaatst. Omdat hierdoor ook mijn integriteit 
in het geding kwam, heb ik hieruit mijn consequentie 
getrokken. Desgevraagd heb ik me naar het bestuur 
schriftelijk uitgesproken, dat ik na de voorjaarsvergade
ring geen voorzitter meer kan zijn, daar gebleken is, dat 
er geen harmonische samenwerking en goede werksfeer 
in dit bestuur meer mogelijk is.
Om etische redenen moet ik me voorlopig van verdere 
details onthouden omdat daar onze vereniging niet mee 
gebaat is. Omdat ik mijn verantwoordelijkheid niet wil 
ontlopen, kan de Algemene Ledenvergadering van mij 
verlangen een verklaring af te legven. Om dezelfde 
redenen lijkt mij de komende Voorjaarsvergadering niet 
de juiste gelegenheid, daar deze vergadering geheel in 
het teken zal staan van het 75-jarig jubileum van Succu
lenta. Let wel, waarde leden, ik wil geen afstand doen 
van mijn functie, maar ik ben door de omstandigheden 
gedwongen daar bij het afwegen van de zakelijke belan
gen dit beter is, hetgeen mij meer spijt dan ik U kan 
schrijven. Omdat ik mij deze gang van zaken persoonlijk 
te zeer aantrek, zal ik op het jubileum niet aanwezig 
zijn. Daarom wens ik U middels deze brief een goede 
vergadering en die feestvreugde toe, die past bij een 
groenvereniging die zijn 75-jarig jubileum viert. Daar ik 
niet het risico wens ter lopen dat deze korte verklaring 
opnieuw niet zal worden gepubliceerd, ben ik thans 
genoopt U op deze wijze te berichten.
U dankend voor het vertrouwen dat ik ruim drie jaar Uw 
voorzitter heb mogen zijn en voor de levensvreugde die 
ik daarbij ondervonden heb, verblijf ik, met vriendelijke 
groeten,

Uw toegenegen Frits van Tricht, voorzitter.

PLAATSING BITTEN VERANTWOORDE LIJK
HEID VAN DE REDACTIE
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VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr 1/1995 moeten vóór 29 decem
ber 1994 worden opgestuurd aan mevr.J.M.Smit- 
Reesink. Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 
AE Bennekom.
Alleen advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Te koop: Verkade album Cactussen, A.J.van 
Laren 1931 f35,-. Kamerplanten van E.Th. Witte, 
derde druk 1927 f 45,-. De prijzen zijn 
excl.portokosten. Kasverlichting: lichtbak met 2 
TL buizen lengte 1.20 m.
G.Vroom. Nachtegaalstraat 78. 2025 VL Haarlem. 
Tel.023-390152.

Aangeboden tegen kleine vergoeding, door uit
zaaien verkregen Lobivia's in ruime zin. Wilt u 
een lijst ontvangen, zend dan een brief met daarin 
een aan Uzelf geadresseerde, gefrankeerde enve
loppe aan C.Bouwman-v.Egmond, Cliffordweg 12, 
3646 AG Waverveen. Tel.02972-61623.

Ter overname: Abonnement van Gymnocalyciu- 
marbeitsgruppe Österreichische Kakteenfreunde 
met inbegrip van alle voorgaande afleveringen. 
f.200,-. A.D.van Hees, Claudiuslaan 43, 6642 AE 
Beuningen. Tel. 08897-77275.

Aangeboden: jaargangen Succulenta 1971-1987, 
niet ingebonden. A.Hondius. Raphaëlstraat 24-2, 
Amsterdam. Tel. 020-6732127.

Gevraagd: Das Sukkulcnten Lexicon van Her- 
mann Jacobsen. Uitg. Gustav Fischer Verlag Jena 
Martien Senders. Karei Doormanlaan 37, 5703 CJ 
Helmond. Tel.04920-46646.

Aangeboden: jaargangen Succulenta van 1976 t/m 
1994. B.Jansen. Draaiboomstraat 33, 5503 SB 
Veldhoven. Tel. 040-534097.

Om jaargangen van Succulenta voltallig te krijgen 
zoek ik van jaargang 1986 nr. 12 (dec) en van 
1992 nr.6 (nov/dec).
J.Vinke. Weg van Rollecate 48. 8325 CS Vollen- 
hove. Tel. 05274-2002.

British 
Cactus & 
Succulent 

Society
Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal per 
kwartaal enbevat zowel artikelen van wetenschap

pelijke,aard als verenigingsnieuws en artikelen 
van lezers.

Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya voor de 
serieuze verzamelaar en liefhebber van succulenta 
planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
Inde E.E.G..................................................£ 22.00
Buiten de E.E.G..........................................£ 24.00
Excl. Bradleya resp.............................£ 12 en £ 13
Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers verkrijgbaar.

Verdere informatie bij:
Hon. Membership Secretary

Mr P. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor, 
Fleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN 

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

DOUG EN VICKY ROWLAND 
200 SPRING ROAD, KEMPSTON 
BEDFORD, ENGLAND, MK42 8ND

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

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

Gerrit Melissen, Korenmolen 9, 
3738 WL Maartensdijk, tel 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
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Breng eens een bezoek aan Cactuskwekerij Lakerveld.
U zult verrast zijn van de vele soorten en vormen, die U bij ons aantreft.

Wij zijn geopend iedere zaterdag van 8 tot 17 uur en van 27-31 december 
dagelijks.
Op andere dagen uitsluitend na telefonische afspraak.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
TEL.: 03474- 1718 (Tussen Lexmond en Meerkerk), Lakerveld 89

PEDIO'S UND SCLERO'S
Navajo, Toumeya, Echinomastus, Echinocereus, Escobaria, Neobesseya, Mammillaria, Yucca, Agave, 
Lewisia, wilde bloemen, Ariocarpus, Astrophytum, Turbinicarpus uit USA, Canada en Mexico met 
opgave standplaatsen.
Wildbedoomde Sclero's uit Nevada, Utah, New Mexico, Arizona, Colorado 0 op winterharde Echino
cereus, nauwelijks te onderscheiden van standoordplanten S.parviflorus fh 28 5, fh 29,4, fh 44 (helli), 
fh 45 (helli), fh 47 (helli), fh 48 (reevesii), fh 49.1 (reevesii), fh 50 (intermedius), fh 56, fh 67,2, fh 
69.3.0, fh 69.3.3, fh 69.6.0 fh 69.0.0.1, fh 69,1.0.6 (contortus), fh 69.9.0.3, fh 69.9.3 S.wetlandicus, 
fh 100 S pubispinus, fh 105 S nyensis - Drsn 4-6 cm, lengte 5-14 cm, dm 30,-/dm 50,- plus ver
zendkosten.

neue liste 
1994/95 
anfordern

Boeken: An den Standorten von Pedio/Sclerocactus duits DM 59,- To the habitats of Pedio/Sclerocactus engels DM 69,- 
The Genus Sclerocactus Cactaceae-Revised engels DM 79,- plus verzendkosten dm 5 50/6,50 buitenland-s. v p retour- 
porto voor de lijst bijvoegen, (internationale antwoordcoupon)
HOCHSTATTERKAKTEEN POSTFACH 510 201
D-68242 MANNHEIM tel. 06 21 - 79 46 75 fax intl. 49 621 79 00 332

Frans Noltee
Cactussen en andere succulenten 

Rotterdamseweg 88 
3332 AK Zwijndrecht, Holland 

Tel. 078-124200 Fax 078-198396

Ook in de wintermaanden is de kas iedere zaterdag geopend van 9-4. 
Op andere dagen bent U welkom na afspraak. Vraag mijn gratis prijslijst aan. 

De tweede herziene druk van mijn Kweektabel voor succulenten 
(incl. cactussen) is nu verkrijgbaar. Dit unieke boekje boordevol informatie 

over watergift, lichtbehoefte, temperatuur enz. kost slechts f 10,= incl. porto en 
verpakking, (afgehaald f 8,=)

Zie boekbespreking in het aprilnummer van Succulenta.

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

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

VETPLANTENKWEKERIJ 
UWE BEYER 

Dorfstrasse 10, 56729 Nettehöfe, Duits
land

Een grote sortering: Conophytum 
Lithops 
Pleiospilos 
Faucaria 
Agyroderma 
Glottiphyllum.......

Hebt U mijn gratis lijst al aangevraagd?
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Bloemen - en plantentuin
VAN DONKELAAR
Werkendam, Laantje 1 tel. 01835 - 1430 giro 1509830

De nieuwe zaadlijst inclusief materialenlijst 1995 is eind december 
gereed. U kunt deze ontvangen door storting van f 3.50 op giro 
1509830. Op vertoon van deze advertentie ontvangt U 20% kor
ting, éénmalig, van Kerstmis t/m jan. 1995, op alle cactussen.

Die Cactaceae
Handbuch der Kakteenkunde in 6 delen 

door Curt Backeberg

4092 pagina's, ca 4500 afbeeldingen, deels in kleur, formaat
18 x 24,5 cm, gebonden. Oorspronkelijke prijs fl. 1820,00. Wij 

kunnen nuenkele exemplaren aanbieden voorfl. 575,00 
Prijs is excl. 6 % BTWen portokosten. Te bestellen bij:

Backhuys Publishers, Warmonderweg 80, 2341 KZ Oegstgeest 
tel. 071-170208; Fax 071-171856

* meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 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

BOEKENBEURS
TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands boeken en 
tijdschriften over succulenten. De boeken worden 
op de jaarvergaderingen aangeboden.
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest. Stadhouderslaan 
3, 3417 TT Montfoort. Tel. 03484-71083.

PROPAGANDAMATERIAAL, BOEKENVER
KOOP EN VERENIGINGSARTIKELEN 
Propagandamateriaal kan, tegen portovcrgoeding, 
bij mevr van Die aangevraagd worden.

Er zijn op dit moment verkrijgbaar;
-Wat betekent die naam een verklarend woorden
boek van botanische namen van succulente- en 
aanverwante planten, prijs fl 15,50/Bfrs 310.
-Gids voor het verzorgen van cactussen en andere 
succulenten, prijs fl 10,-/Bfrs 300.
-Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 7,70/ 
Bfrs 150.
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 steekspcld ver
krijgbaar, prijs fl 4,-/ Bfrs 80.
- correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs f 8,— 
Bfrs 160.
Alle artikelen franco thuis.
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 Santpoort.
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Bibliotheek.
Hier slaagt men er ieder jaar weer in om een aantal nieuwe 

boeken en tijdschriften aan de bibliotheek toe te voegen
Op dit moment zijn er meer dan 250 titels en enkele 

tientallen tijdschriften, waarvan een enkele al vanaf 1901. 
Ook zijn een aantal wetenschappelijke boeken aanwezig. 
Aarzel dus niet om regelmatig om een nieuwe catalogus 

te vragen, de lijst is zowel in gedrukte vorm als per 
floppydisk beschikbaar

Katalogus a fl 1,50/Bfrs 30, 
voor floppydisk overleggen met Hr Bervoets.

W P.C.H.Bervoets, Mozartstraat 108,7391 XM Twello 
tel.: 05712-72841

Diatheek.

Er zijn in de diatheek in totaal 8000 dia's aanwezig, 
waarvan er al zo'n 3000 geïnventariseerd zijn.

Om één en ander voor de gebruiker en beheerder 
hanteerbaar en overzichtelijk te houden worden er series 

samengesteld

Het streven is om van alle geslachten een serie op te 
zetten, maar er zijn niet van alle geslachten voldoende dia's 

aanwezig
Indien U dia's dubbel of over heeft neemt U dan eens 

kontakt op met de diathecaris, hij kan U dan zeggen of uw 
dia’s een aanvulling kunnen zijn.

Op dit moment zijn de volgende series beschikbaar: 
100 mooie vetplanten, 
100 mooie cactussen, 

200 mammillaria's, 
200 echinocereï

100 caudex vormende planten 
66 euphorbia's, 

100 gymnocalyciums.

Hr. J Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum Tel 
045-272461

Clichéfonds.

Het clichéfonds voegt ieder jaar weer andere, meer 
gevarieerde en zeldzame zaden aan de Hijst toe

Het jaarlijkse aangebodene ligt meestal ruim boven de 
1000 soorten, vaak 1100-1200 soorten en is zeer 

concurrerend in prijs.
Niet alleen in December, ook gedurende het jaar en voor 
b.v zaadpakketjes voor verkoop op beurzen of zaaiwed- 

strijden verleent het fondsalle medewerking.

HrJ. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NHArcen tel.: 
04703-2913

PLANTENCENTRALE

Doel van deze instelling is het helpen van de beginnende 
cactus en vetplantenliefhebbers aan het starten van een 

eigen verzameling door middel van beginnerspakket- 
jes Deze leden kunnen een pakketje toegezonden krijgen, 

waarin ongeveer 12 soorten plantjes. (1 pakje per jaar, 
maximaal 3 jaar lang).

Toezending volgt na ontvangst van f7,50 op postbankreke
ning nr 3960475 ten name van Succulenta Plantencentrale 

te Lunteren, onder vermelding van “beginner 1994"
Leden uit België kunnen Bfrs 150 storten op rekening 

000-11-41-809-22 bij de Belgische postgirodienst ten name 
van Succulenta-Santpoort Zuid

De liefhebbers van succulenten, die veel zaaien en 
zodoende planten over hebben, die zij willen afstaan voor 
beginnerspakketjes, kunnen deze (zonder pot of aarde en 

alleen tijdens vorstvrij weerjopsturen naar onderstaand 
adres De portokosten worden vergoed (Graag gironum

mer opgeven!)

De gevers kunnen bovendien drie wensplanten opgeven Ik 
zal proberen één van die wensen te vervullen.

Mevr. E. van Die-van Wijnen
Molenweg 56

6741 KM Lunteren

Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten 
SUCCULENTA 

Geef U nu op als lid: 
Het lidmaatschap omvat:

gratis toezending van ons tijdschrift, mogelijkheid tot deelname aan één van onze afdelingen met maandelijkse bijeen
komsten, toegang tot de diensten van onze instellingen: zaadfonds, bibliotheek, diatheek, boekenmarkt, verenigingsartike- 
len en plantencentrale U ontmoet op bijeenkomsten, beurzen, tentoonstellingen en vergaderingen talloze liefhebbers met 

wie U Uw interesse en hobby kunt delen.
U kunt zich opgeven bij onze ledenadministratie, p/a P van der Laken, Talingstraat 6, 2406 EZ Alphen aan de Rijn 

De contributie bedraagt (Benelux) f 40,- per jaar (jeugdlid 20,- p.j.)

Naam:....................................................................................................................................... geb.datum
Adres....................................................................................................................................................................
Postcode Woonplaats................................................................................................ Handtekening
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HET SCHRIJVEN VOOR SUCCULENTA
De gang van zaken
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HET BEGIN
■ U stuurt spontaan een artikel in; of
■ U pleegt overleg met de hoofdredacteur over het 
te kiezen onderwerp en gaat dan schrijven; of 
■ U deelt de redactie mee, over welk deel van de 
hobby U kunt en wilt schrijven en wacht vervol
gens op een uitnodiging van de hoofdredacteur om 
over een, door hem uitgezocht, onderwerp te 
schrijven.
Van uitstel komt afstel, zeker de eerste keer, dus 
kies een handelwijze en start.
ILLUSTRATIES
Aandacht moet er zijn voor illustraties. Deze 
kunnen veel aan de waarde van het geschrevene 
toevoegen. Let daarom op de kwaliteit. Voor de 
opname in het blad zijn dia's of afdrukken nodig. 
Zwart-wit tekeningen mogen natuurlijk ook. Heeft 
U geen goed materiaal, pleeg dan overleg met de 
hoofdredacteur (totdat deze benoemd is. kunt U 
zich wenden tot de secretaris). Binnen de vereni
ging is dit wellicht wel voorhanden.
ORIGINALITEIT
Het geschrevene moet origineel zijn. Veel liefheb
bers zijn op meerdere periodieken geabonneerd en 
zitten niet te wachten op herhalingen. U moet 
daarom garanderen, dat de ingeleverde kopij tot 
aan het verschijnen van het betreffende nummer 
NIET ter verdere publikatie wordt aangeboden of 
reeds is gepubliceerd. Daarna bent U vrij.
Het onderwerp mag niet eerder in Succulenta zijn 
behandeld of, als dit wel het geval is, moet Uw 
stuk iets aan de reeds gepubliceerde informatie 
toevoegen. Dit laatste is niet zo moeilijk als het 
lijkt. Iedere goed oplettende hobbyist ziet wel 
eens iets, hoe klein ook. waarop nog nooit de 
aandacht is gevestigd. Ook op dit punt kunt U met 
de hoofdredacteur overleggen.
LITERATUUROPGAVEN
Literatuuropgaven dienen beperkt te worden tot 
die literatuur . die in de tekst wordt aangehaald en 
waarvan de informatie dus onmisbaar is. Het 
informeren over andere lectuur, tenzij dit het 
onderwerp van het artikel is. moet worden overge
laten aan de bibliothecaris.
INLEVEREN
Als het stuk met een computer (PC) geschreven is, 
dan ontvangen wij het stuk graag op een diskette. 
De gebruikte tekstverwerker graag vermelden.
Bestaat deze mogelijkheid niet, dan kan de tekst 
ook uitgetypt worden aangeleverd Gepoogd wordt 
dan, deze tekst middels een scanner in te lezen.

Dit lukt veelal bij gebruik van een duidelijk 
lettertype en een goed (carbon)lint. Ook geschre
ven tekst weigeren we niet, maar dit moet worden 
overgetypt en daardoor ontstaan mogelijk wellicht 
extra fouten.
Als uw stuk gereed is, kunt U het insturen aan het 
redactie secretariaat, Prins Willem Alexanderlaan 
104, 6721 AE BENNEKOM. U ontvangt een 
bevestiging en het stuk gaat naar een redacteur, 
die het stuk beoordeelt en bewerkt, illustraties 
uitzoekt, een inleiding schrijft en voorzover nodig 
het stuk compleet maakt.
Vervolgens wordt een voorlopige lay-out van het 
stuk gemaakt.
VERSCHIJNINGSDATUM
Als het stuk voor plaatsing geaccepteerd wordt, 
stuurt de hoofdredacteur een afschrift van het 
opgemaakte stuk naar de schrijver en deelt mee, in 
welk nummer de plaatsing wordt verwacht. Omdat 
elk nummer een vast aantal pagina's heeft en er 
dus gepast en gemeten moet worden, kan de 
plaatsing verschuiven. De schrijver kan en mag 
reageren op de hem/haar gezonden tekst. Laat de 
verschijning nog even op zich wachten, de binnen
komst van de kopij loopt namelijk niet gelijk met 
het gebruik ervan, dan worden beschikbaar ge
stelde dia's op verzoek al eerder geretourneerd. 
Mocht een stuk onverhoopt niet geaccepteerd 
kunnen worden, dan zal de hoofdredacteur overleg 
plegen met de schrijver over de te nemen actie.
LAATSTE CONTROLE
De definitieve opmaak van het blad wordt nog
maals door tenminste twee redacteuren gelezen en 
de dan nog gevonden fouten worden verbeterd. 
Het blad word vervolgens gedrukt.
NA HET VERSCHIJNEN
De schrijver ontvangt de nog niet eerder geretour
neerde dia's tetug en ontvangt drie exemplaren 
van het betreffende nummer. Meerdere exempla
ren en of overdrukken kunnen tegen kostprijs 
worden besteld.
REACTIES VAN LEZERS
Om te voorkomen dat deze “te rauw op de maag ' 
vallen, is afgesproken, dat de schrijvers deze vóór 
de publicatie ter inzage krijgen. Een direkt weer
woord is dan mogelijk en als regel zal de discussie 
dan ook snel worden gesloten.
HULP
De redactie poogt in samenwerking met de auteur 
tot het beste resultaat te komen. Aarzel daarom 
nimmer om over welk probleem dan ook te over
leggen.



Melocactus pyramidalis op een 
afgestort rotsblok van de Seroe 
Cabajé op Curasao (1930)

beeld van betrekkelijke gelijkvormigheid 
werd bevestigd in het veld op de noord
oostelijke Kleine Antillen, waar Suringar 
aan de soortnaam eustachianus de voor
keur gaf.
Pas in latere jaren is het Melocactus- 
onderzoek weer wat meer in de belangstel
ling gekomen, niet in het minst door de 
onderzoekingen van Prof. Helmut Antes- 
berger uit Salzburg, die vijf “goede soor
ten” (waaronder vier nieuwe) meende te 
kunnen onderscheiden.
Tegengesteld aan het opvallende voorko
men en de veelvormigheid van Melocactus, 
is de onopvallende aanwezigheid van twee 
soorten Mammillaria: M. simplex Haworth 
1812 (of M. mammillaris (L.)Karsten), mij 
op Curasao slechts van drie plaatsen 
bekend, en M. nivosa Link 1837, van de 
noordelijke Antillen, die op St. Maarten 
aan zijn vele witte donsharen gemakkelijk 
kan worden herkend.
Wanneer men zich op Curaçao, Aruba en 
Bonaire buiten de gebaande paden begeeft, 
maakt men al gauw kennis met een forse, 
felbedoornde schijfcactus die van talrijke 
glochidieën is voorzien en waarvan de 
jongere leden gemakkelijk afbreken om 
dan aan dier of mens te blijven hangen. 
Het is Opuntia wentiana Br. & R. 1919,
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een ook in de droogtegebieden van het 
naburige vasteland veel voorkomende 
plant.
Dezelfde hinderlijke eigenschappen heeft 
Opuntia triacantha (Wildenow 1814): een 
laagblijvende plant met een Bovenwinds 
verspreidingsgebied, die aan O. wentiana 
doet denken om het gemak waarmee 
verwaarloosde en kaalgeslagen terreinen 
als groeiplaats worden aanvaard.
Op de noordelijke Antillen ziet men, veelal 
op zandige plaatsen aan de kust, een forse 
Opuntia met gele bloemen en een vrij 
langwerpig vruchtbeginsel; Opuntia dillenii 
(Ker-Gawler 1818).
Opvallend is ook een andere Opuntia met 
grote, niet-snel loslatende schijven, die min 
of meer zalmkleurige bloemen heeft en 
dikwijls is te vinden op plaatsen waar 
verwildering niet is uitgesloten: Opuntia 
elatior Miller 1768.
Een soort die tot voor kort alleen van

Aruba, Curasao, Bonaire en het Venezo
laanse eiland Tortuga bekend was, maar 
kortgeleden ook van St. Eustatius en 
Redonda (ten zuiden van Montserrat) werd 
vermeld, is Opuntia curassavica (L. 1753): 
klein en min of meer kruipend met een 
dichte bedoorning op leden die zeer ge
makkelijk loslaten. Behalve met O. tria
cantha wordt O. curassavica soms verwis
seld met O. repens die wel op Puerto Rico 
en de Virgin Islands voorkomt, maar op de 
Nederlandse Antillen nooit is gevonden. 
De merkwaardigste Opuntia is - op de 
Bovenwindse Eilanden - ongetwijfeld 
O. rubescens (Salm-Dyck 1828). Het is een 
plant die opvalt door zijn seinpaalachtige 
vertakking, ronde stam en asymmetrische 
schijven. De kleine, meestal zalmkleurige 
bloemen hebben een stamper die even 
boven de voet een duidelijke richel ver
toont welke als belangrijkste reden wordt 
beschouwd voor het plaatsen van O.

Melocactus intortus met vertakt cephalium van 
Frigate Bay op St. Kitts, juli 1955
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Mammillaria nivosa op een rotshelling bij
Pointe Blanche op St. Martin (juni 1955)

rubescens in een apart geslacht: Consolea. 
De wijdverbreide Acanthocereus tetrago- 
nus (L.1753) werd als A. pentagonus bij 
herhaling in de literatuur beschreven 
voordat deze slingercactus voor het eerst in 
de 17de jaargang van Succulenta onder zijn 
ware naam werd vermeld. Het lijkt zeer

wel mogelijk dat Hylocereus trigonus 
(Haworth 1812), Selenicereus grandiflorus 
(L.1753) en wellicht nog andere cactussen, 
bij nader onderzoek tot de flora van de 
Nederlandse Antillen moeten worden 
gerekend.

Opuntia curassavica, de kleinste 
schijfcactus van Curasao, wordt 
als kenmerkend voor de Neder
landse Benedenwinden be
schouwd.
Foto: Arnoldo Broeders, 
Curasao 1930

Cromhoutstraat 38,6971 AV Brammen

SUMMARY
The present paper concludes contributions to SUCCULENTA by which the autor has 
ventured to give a satisfying impression of the cactusflora of the Dutch Antilles, based on 
a restricted number of specimens (deposited in the Utrecht Herbarium) which were more 
or less accidentally collected during some zoological field trips to the Caribbean area.
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Rectificatie: Betreft artikel Opuntiaproblemen in Succulenta 73 (1) februari 1994.

p. 24 kolom 2 - lees: Herbarium van de Rijksuniversiteit p. 25 kol. 1 r. 7 lees: Flora’s kol. 2 r. 16 lees: 
1982 p. 26 kol. 1 r. 13 lees: Redonda kol. 2 r. 13 -lees: 1982 r.16 -lees: triacantha and O. dillenii r. 4 
v.o. lees: Redonda p. 27 fig. - lees: La Désirade, samen met O.eliatior (r.) in oktober 1949.
p. 28 kol. 2 r. 5 - lees: Howard & Touw (1982, p. 177) p. 30 kol. 1 r. 1 - lees: Bovenwindse r. 15- lees: 
Redonda en La kol. 2 r. 12 v.o. - lees: droogtegebied p. 31 kol. 1 r. 15 - lees: Touw (1982, p. 172) 
luidt: The senior author kol. 2 r. 15 v.o. lees: 1982 8 v.o. lees: botaniques 6 v.o. lees: curassavica 
3 v.o. lees: spinosissima.
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EEN MAATJE TE GROOT ...?
6. Echinocactus ingens Zucc.

Ton Pullen

De soortsaanduiding ‘ingens’ bete

kent zoveel als geweldig groot, 

reusachtig. Deze naam is uitstekend 

gekozen, want deze soort, die oor

spronkelijk afkomstig is uit de Mexi

caanse deelstaat Hidalgo, kan -voor 

een cactus- geweldige afmetingen 

bereiken.

Een doorsnede van 125 cm bij een hoogte 
van 1,5 m behoort tot de mogelijkheden. 
Een enkele keer worden zelfs nog grotere 
afmetingen gemeld.
De soort werd al in 1837 beschreven door 
Dr.J.G. Zuccarini, anders dan de naam doet 
vermoeden een Duitser, die leefde tussen 
1797 en 1848 en hoogleraar in de botanie 
was in München.
Sommige auteurs menen, dat E. ingens, 
evenals E. visnaga, E. grandis en E. 
palmeri, slechts variëteiten van E. 
platyacanthus voorstellen. Anderen zien 
deze vormen als populaties van één soort 
en laten de status van variëteit achterwege. 
Een enkele keer zien we wel jonge planten 
in de verzamelingen. Ze groeien daar 
extreem langzaam en in nederlandse col
lecties zullen we wel nooit grote, volwas
sen, bloeibare planten aantreffen.
E. ingens is afkomstig uit een warm en 
droog klimaat. Het schijnt, dat deze en 
andere grote Echinocactus-soorten in de

Echinocactus ingens.
Pinya de Rosa, Spanje. 
6 Mei 1993.
Foto's van de schrijver
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Echinocactus ingens. 
Pinya de Rosa, Spanje. 
6 Mei 1993

woestijnen van Mexico en de zuidelijke 
V.S. al dikwijls dorstende reizigers het 
leven gered hebben. Zij slaan in hun 
waterhoudend parenchym-weefsel namelijk 
aanzienlijke hoeveelheden vocht op. Gesui
kerde stukken cactus worden in Mexico 
ook wel gegeten.
Bij de verzorging moet men ook rekening 
houden met deze herkomst. Dat betekent, 
dat planten ‘s zomers zo warm en zonnig 
mogelijk gekweekt moeten worden. Oppas
sen met teveel water op koele, bewolkte 
dagen. ‘s Winters moeten de planten niet al 
te koud staan, de watergift dient dan tot het 
uiterste beperkt te blijven, maar het sub
straat mag niet stofdroog worden. De 
planten worden in een goed doorlatende, 
minerale grond gekweekt.

Tenslotte een korte beschrijving: Planteli- 
chaam alleenstaand, grijsgroen, (jonge 
zaailingen blauw berijpt), zeer groot 
wordend. De schedel is bedekt met witte 
wol. Er zijn meestal meer dan 50 ribben. 
De areolen zijn bedekt met geelwitte wol 
en dragen 8-9 dorens, die alle ongeveer 
even lang zijn, nl. 2-3 cm. De bloemen 
hebben een diameter van plusminus 3 cm 
en zijn geel.
De vrucht is 3 cm lang en wollig.
De plant op de foto groeit in de cactustuin 
Pinya de Rosa, bij Sta.Christina, tussen 
Blanes en Lloret, Spanje. De foto is ge
maakt op 6 mei. De planten stonden daar 
toen in volle bloei.

Adres: Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen.
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EEN PRETTIGE VIRUS INFECTIE

In de zomer van 1978, ik had nog maar 
een paar cactusplantjes, ben ik in Venray 
bij iemand geweest die open dag hield in 
zijn succulentenkas. Op die plaats ben ik 
besmet geraakt met het cactusvirus en dat 
virus ben ik tot op de dag van vandaag niet 
meer kwijt geraakt.
Eigelijk had ik 20 jaar eerder het succulen
tenvirus moeten krijgen. Misschien was ik 
dan mijn best gaan doen om het rijbewijs 
te halen en had me een automaatje aange
schaft zodat ik overal naar toe kon rijden. 
Nu ben ik van het openbaar vervoer afhan
kelijk, want fietsen is er voor mij ook niet 
meer bij. Ik treur er niet om, ik heb gewel
dige hobbies en succulenten nemen daarbij 
een grote plaats in.
Om terug te komen op die open dag, ik 
ben toen ook lid geworden van “Succu
lenta”. Ik zou bijna zeggen, zonder “Suc
culenta” gaat het niet. Je leert andere 
liefhebbers kennen en dat heb je nodig. Het 
is toch heel plezierig als je met mensen 
kunt praten die dezelfde hobby hebben. Ik 
heb er veel van geleerd. Ook de maande
lijkse bijeenkomsten zijn erg leerzaam. 
Dan is er nog het tijdschrift “Succulenta”. 
Jammer dat het niet meer maandelijks 
verschijnt. Heel fijn is ook het Clichéfonds 
en verder de bibliotheek.
De allereerste cactussen had ik vanaf half 
maart tot half oktober in een kratje, al of 
niet afgedekt met plastic, 
buiten staan. Daarna gingen ze naar boven. 
Het bleef natuurlijk niet bij een kratje, met 
het gevolg dat er steeds minder plaats 
overbleef voor ons zelf om buiten te zitten. 
Een kasje was mijn hartewens en dank zij 
mijn man, hoewel niet aangetast door het 
cactusvirus, kwam er een klein kasje. Ik

E. Janssen

was de koning te rijk. Ik begon toen ook 
wat te zaaien. Er mislukte veel. Van het 
allereerste zaaisel heb ik nog een plant, een 
Cephalocereus senilis, 50 cm hoog is hij 
nu en hij staat op eigen wortel.
Met vallen en opstaan leerde ik toch wat 
bij, wat het zaaien betreft en al gauw was 
mijn kasje te klein. Mijn man bouwde er 
een stukje bij aan. Verwarming is er nooit 
gekomen. Onze jongens hielpen altijd 
trouw en geduldig in herfst en voorjaar met 
het sjouwen van de planten. Die kregen 
dan ook stuk voor stuk een goede controle. 
Als de cactussen in het voorjaar weer in 
het kasje staan en na een poosje de eerste 
knopjes verschijnen heb ik het gevoel: 
“Zo, het is me weer gelukt!”. Bij som
mige planten verschenen er al knopjes 
wanneer ze nog boven stonden.
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Moeilijke soorten heb ik niet, daar durf ik 
mij niet aan te wagen omdat ik de tempera
tuur niet kan regelen.
Ik heb ook niet zoveel cactussen, een 
goede 200 en ongeveer 100 vetplanten. 
Onze jongens wonen niet meer thuis, dus 
het gesjouw is nu voor mij alleen. Mede 
daarom heb ik het afgelopen jaar een 
kleine honderd cactussen verkocht of 
weggegeven.
Al een paar jaar probeer ik Mesems te 
zaaien. Met name Conophytum, Fenestra- 
ria en Lithops. Het zaaisel komt wel op 
maar voordat het herfst is hebben de 
plantjes het loodje gelegd, op een paar 
Lithops na. Wat ik fout doe weet ik niet 
maar ik geef het niet op. Ooit zullen ze

toch groter gaan groeien en wie weet ook 
bloeien. Ik wil ze zo graag hebben omdat 
ik ze heel mooi vind en ook omdat ze zo 
klein blijven.
Verder heb ik ook aasbloemigen, vooral 
Huernia’s. Ik vind de bloemen schitte
rend, maar veel mensen vinden ze hele
maal niet mooi, om het maar voorzichtig 
uit de drukken. Diezelfde mensen begrij
pen niet dat ik cactussen mooi vind. Het 
zijn toch maar stekeldingen en ze bloeien 
maar zo kort. Ieder zijn zin. Ik vind het 
een fascinerende hobby en mijn enthou
siasme is nog even groot als in het begin. 
Het cactusvirus is dus nog lang niet 
uitgewerkt.

Litsenbergweg 4, 5813 CG Ysselsteyn (L.)

******

Vragen van lezers
De heer Van Dijk uit Amersfoort vraagt naar 
aanleiding van een artikel in Succulenta 1994 
nr. 1: daar Aztekium ritteri in de natuur groeit 
in een gipsrijk substraat, is het dan aan te 
bevelen dit in de cultuur na te bootsen?
Elke plant in de natuur is een resultante van de 
wisselwerking tussen een zich ontwikkelend 
levend organisme en de omstandigheden 
waaraan het is blootgesteld. In de cultuur 
zullen verschillende factoren anders zijn. Met 
kunstgrepen zijn enkele effecten op de plant te 
ondervangen. Een voorbeeld is de manier 
waarop wij onze cactussen een rustperiode 
laten ondergaan.
De samenstelling van het substraat is een 
onderdeel in het samenspel tussen plant en 
haar natuurlijke omgeving waar we eigenlijk 
weinig aandacht aan besteden. Deels komt dat 
voort uit het feit dat cactussen geen hoge eisen 
stellen aan het substraat, ten minste niet om in 
leven te blijven. Wil men echter het optimale 
uit de plant halen qua uiterlijk, groei, behoud

etc. dan is ook het substraat van belang. 
Er is een duidelijke relatie tussen de zuurgraad, 
het calciumgehalte en planten met penwortels 
of vezelwortels. Dit verklaart ook een gedeelte 
van het feit dat in de natuur planten vaak een 
begrensd voorkomen hebben, naast natuurlijk 
andere vormen van begrenzingen.
Dus als antwoord op de vraag van de heer Van 
Dijk, ik denk dat het zeker valt aan te bevelen 
voor Aztekium ritteri op eigen wortel wat gips 
toe te voegen aan het substraat. (Overigens, 
mijn Aztekium ritteri op eigen wortel staan in 
lava zonder zuurteregeling noch speciale 
toevoegingen en geven geen probleem). Bij 
geënte planten moet men zich altijd richten op 
de behoefte van de onderstam. Pas als de 
entstam zover is ingekort dat de ent zelfstandig 
verdergaat op zelf gevormde wortels, kan men 
het substraat aanpassen aan de behoefte van de 
vroegere ent.

Ludwig Bercht
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BOLIVIA HERINNERINGEN (I)
Frank Vandenbroeck

Dat het minder frequent bezochte 

Bolivia ook een schat aan cactussen 

bezit, wordt in dit reisverslag be

licht.

Vanuit de stad Tupiza in Zuid-Bolivia 
waren we verder noordelijk getrokken via 
de Pampa de Mochara naar het kleine 
plaatsje Santiago de Cotagaita, meestal 
kortweg Cotagaita genoemd. Het was lente 
in Bolivia en de natuur toonde zich van 
haar kleurrijkste zijde. Tijdens de afdaling 
naar het dorp zagen we grote bestanden 
van de geelbloeiende zodenvormende 
Platyopuntia sulphurea (G.Don) Ritt. 
alsmede prachtig bloeiende exemplaren van 
Trichocereus tacaquirensis (Vpl.) Card. In 
vergelijking met de landschappen die we 
de dagen voordien waren doorgereisd en de 
planten die we er toen hadden gevonden, 
was deze dag niet zo succesvol geweest. 
We besloten daarom al onze energie op de 
volgende dag te richten die er alleszins 
veelbelovend uit zag: we zouden de pas 
oversteken richting Camargo om dan via 
de vallei van de Rio Tumusla het plaatsje 
San Pedro te bereiken dat op de hoofdweg 
naar Camargo ligt. Uit onze herinneringen 
van vier jaar te voren wisten we dat het 
een ruige maar fantastische tocht zou zijn.

Trichocereus tacaquirensis in 
habitat noordoostelijk van 
Cataguiata
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Typische habitus van Parodia 
maasii. De planten zijn dicht 
bedoornd en blijven gedrukt 
bolvormig

Het dorp Cotagaita geeft een indruk van 
verval en verlatenheid. Het sociaal dyna
misme schijnt er de wijk te hebben geno
men. Na enig zoeken vonden we een 
primitief onderdak. Er was al onmiddellijk 
belangstelling van verscheidene inwoners 
om de volgende dag te kunnen meereizen 
naar Potosi of Tupiza. Toen ze hoorden dat 
we slechts naar het onbetekenende Ca
margo reisden, dropen ze af. Transportmo
gelijkheden zijn niet zo voor de hand 
liggend op het platteland van Bolivia. Een 
veilige parkeermogelijkheid voor de auto 
scheen in het dorp niet voorhanden, dus 
zou deze tijdens de nacht op straat moeten 
blijven. Dit stemt ons altijd onbehaaglijk 
en we proberen het zoveel mogelijk te 
vermijden: Uit vroegere ervaringen wisten 
we maar al te goed dat diefstal van auto- 
onderdelen een gewone zaak is. Maar met 
luide stem verzekerde ons de hotelei
genaar: “I no pasa nada aqui!” (hier 
gebeurt niets), wat ons enigszins gerust
stelde. Toch raadde hij ons voorzichtig
heidshalve aan het reservewiel in het hotel 
in veiligheid te brengen. Het nichtje van de 
man was nieuwsgierig naar de ‘ ‘gringos’ ’ 
en kwam aarzelend op ons pover kamertje 
een praatje maken. Ze was nog een kind en 
had mooie uitgesproken indiaanse trekken.

Ze vertelde ons over haar familie en vroeg 
waarom mijn haren en baard blond waren. 
Ze had al vlug in de gaten dat we rum in 
onze coca-cola mengden en haar reactie 
was verbazingwekkend. We kregen te 
horen dat ze een “hermana de Dios” was 
(een secte die o.a. het drinken van alcohol 
verbiedt) en dat we ons best zo vlug 
mogelijk zouden bekeren want dat we 
anders als straf zouden branden als ‘ ‘gaso- 
lina’ ’ (benzine). In het dorp was slechts 
electrisch licht van 19.30 tot 21.30 uur, 
doch voor het licht uitging waren we al in 
een diepe slaap. Tijdens de nacht werden 
we gewekt door een bende brallende 
dronkelappen die in de doodse stilte van 
het volkomen duistere dorp zwierven. “I 
vamos a buscar otra tierra!” (wij gaan een 
ander land zoeken) werd er gebruld en 
gezongen, wat extra werd onderstreept 
door geklop en gerammel op schuttingen 
en poorten. Door een raampje hield ik 
angstig de in het duister nauwelijks zicht
bare auto in de gaten, maar om de een of 
andere reden schenen ze die te ontzien.
De zon scheen prachtig de volgende dag. 
We gebruikten een karig ontbijt aan een 
gammel tafeltje op straat en sloegen het 
dorpsleven gade. Er hing een vreemde 
ingetogen stilte die alleen nu en dan ver-
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Parodia obtusa groeit zuilvormig 
en heeft een meer open en 
zwaardere bedoorning

broken werd door mensenstemmen. Het 
babbelzieke nichtje vertrok naar school. 
We verlieten het dorp in noordelijke 
richting. Op de meest nabije pashoogte op 
de weg naar Potosi reden we rechtsaf, de 
weg op naar Camargo. Een bedenkelijke 
weg: smal, onbetrouwbaar, kronkelig en 
bijwijlen zeer steil. De vele bloeiende 
Trichocereusen boden een schitterende 
aanblik. Daar het nog vroeg in de morgen 
was, waren de grote witte bloemen van 
deze nachtbloeiers nog volkomen intact. 
De frisse scherpe berglucht was zeer 
weldadig en de blauwige vergezichten 
waren prachtig. Platyopuntia sulphurea 
spreidde overal zijn grote gele bloemen 
tentoon samen met Cumulopuntia boli
viana (S.-D.) Ritt. In hoger gelegen gebie
den, rond de 3000 m, zagen we tussen de 
schaarse struikbegroeiing de grote goud
geel warrelig bedoornde bolvormen van 
Parodia maassii (Heese) Berg. We hadden 
deze planten tijdens de voorbije dagen 
reeds bij duizenden kunnen waarnemen in 
de hoger gelegen gebieden van Zuid- 
Bolivia. P. maassii is in de natuur de meest 
verspreide Parodia-soort. Om deze planten 
te zien bloeien waren we te vroeg: 
P. maassii is een zomerbloeier die zijn 
oranjerode bloemen pas tentoon spreidt in 
januari-februari. Uiteindelijk kwamen we

op een volkomen vlak hoogteplateau dat 
het merkwaardige uitzicht bood van een 
Afrikaanse savanne: de vegetatie werd 
bepaald door verspreid staande parasolvor
mige acacia’s met daartussen hier en daar 
grote vertakte exemplaren van Oreocereus 
celsianus (Lem.) Kupp. Laatstgenoemde 
planten groeiden hier uit tot reusachtige 
exemplaren, veel groter dan zoals men 
deze planten meestal ziet in de natuur. 
Wellicht stonden Backeberg dergelijke 
planten voor ogen toen hij zijn Oreocereus 
maximus Backbg. beschreef, doch die 
uiteindelijk wel standplaatsvormen van O. 
celsianus zullen zijn. De zanderige weg 
doorsneed nu kaarsrecht het savanneland- 
schap. Hier en daar kruisten enkele stuks 
vee de weg. We hielden herhaaldelijk halt 
om in het vlakke landschap naar de kleine 
Weingartia pygmaea Ritt. te zoeken, een 
miniatuurcactusje dat hier zijn natuurlijk 
groeigebied zou hebben. Ons langdurig 
speurwerk leverde niets op. Dit was des te 
meer frustrerend daar we de dag voordien 
in de Pampa de Mochara, een qua uitzicht 
gelijkwaardig gebied, vergeefs hadden 
gezocht naar Weingartia kargliana Rausch, 
eveneens een mini-cactusje en waarschij
nlijk identiek aan eerstgenoemde soort. In 
de plaats daarvan vonden we een kleine 
zwaar bedoornde Lobivia, vermoedelijk
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Lobivia lateritia var. cotagaitensis Rausch. 
Naarmate we verder afdaalden naar San 
Pedro werden deze planten talrijker en 
meer zuilvormig. Beneden in de vallei van 
de Rio Tumusla zouden we zelfs vormen 
vinden met een lengte van 50 cm! In deze 
lagere gebieden hebben de planten het 
typische uiterlijk van Lobivia lateritia 
(Guerke) Br. et R. De kleine bolvormige 
Lobivia op de hoogvlakte bij Cotagaita is 
dus een Lobivia lateritia aangepast aan het 
leven op grote hoogte.
Bij het verlaten van de hoogvlakte veran
derden de vegetatie en het landschap zeer 
sterk. De golvende vergezichten waren 
adembenemend. De weg slingerde zich op 
grote hoogte langs hellingen en door 
ondiepe valleien. Van menselijke bewoning 
was geen spoor. De hellingen waren 
schaars begroeid met lage grillig vertakte 
struiken met een typisch gladde groene 
schors die deze planten in staat stelt ook in 
bladloze toestand aan fotosynthese te doen. 
Tussen deze struiken waren her en der 
verspreid Trichocereus tacaquirensis, 
Oreocereus celsianus en de aantrekkelijk 
bruinrood bedoornde Cleistocactus tupizen- 
sis (Vpl.) Backbg. te zien. Een aparte 
verschijning was de laagblijvende, grote 
groepen vormende, goudgeel bedoornde 
Trichocereus camarguensis Card. Deze 
planten waren mij niet onbekend. Toen ik 
evenwel in 1988 de eerste keer in Bolivia 
was kon ik deze verrassend mooie planten 
niet thuisbrengen daar ze toen niet bloei
den. Slechts bij thuiskomst en met de hulp 
van allerlei informatiebronnen konden de 
planten toen worden geidentificeerd. Ook 
nu bloeiden de planten niet, maar de korte 
slanke zuilen stonden vol met bruinwollige 
bloemknoppen. De kans zat er dus in dat ik 
ze op deze reis zou zien bloeien. En inder
daad, ongeveer een week later zagen we de 
planten in volle bloei in de vallei van de 
Rio San Juan nabij het plaatsje Carrizal.

Het is verwonderlijk dat zulke kleine 
slanke planten dergelijke reusachtig witte 
bloemen kunnen voortbrengen.
Onze aandacht werd nu getrokken door 
kleine groepen schitterend goudgeel be
doornde bolvormige planten. We stonden 
hier voor een indrukwekkende robuuste 
Parodia-soort, vermoedelijk Parodia 
obtusa Ritt. Oudere planten groeiden 
zuilvormig uit en bereikten daarbij 40 á 50 
cm hoogte. De planten verkeerden in het 
prille begin van hun bloeiperiode: de 
citroengele halfgeopende bloemknoppen 
waren duidelijk zichtbaar in de witwollige 
plantenkoppen.
Enkele kilometers verder stuitten we bij 
een bergkam op een grote populatie van 
Weingartia fidaiana (Backb.) Werd, die 
zich uitstrekte over verschillende hellingen. 
W. fidaiana is een zeer typische, fors 
uitgroeiende, strogeel borstelig bedoornde 
plant, die op latere leeftijd licht zuilvormig 
gaat uitgroeien. Het was een fantastisch 
gezicht deze aantrekkelijke planten hier zo 
talrijk te zien. We bevonden ons op een 
hoogte van ongeveer 3200 m en begonnen 
aan een voettocht waarbij we schitterende 
planten vonden van Weingartia fidaiana, 
Lobivia lateritia, Parodia obtusa en 
Cleistocactus tupizensis. Het bergland en 
de uitzichten rondom waren van een grote 
schoonheid. Er heerste een volkomen stilte 
en rust.
Nu wachtte ons de zenuwslopende afdaling 
naar de Rio Tumusla. Langs een angstwek
kend smalle weg naast gapende afgronden 
ging het via ontelbare haarspeldbochten 
steil naar beneden. De rivierbedding leek 
wel loodrecht onder ons te liggen. De 
spanning ten spijt genoten we van gran
dioze uitzichten. De hitte van de vallei 
werd voelbaar toen we de rivier naderden. 
We passeerden nu verschillende dorpjes 
waarvan de huizen en kerkjes opgetrokken 
waren in adobe en metalen golfplaat. Ook



in de vallei bleef de weg ellendig: vaak 
was hij niet meer dan een smalle rotsrichel 
tussen de muur van de bergwand en de 
afgrond van de Rio Tumusla. Door gebrek 
aan geëigend materiaal wordt het steenpuin 
van lawines nauwelijks of niet geruimd, 
zodat men vaak willekeurig over het puin 
zijn weg moet zoeken. We genoten van een 
eenvoudige doch smakelijke lunch onder 
een grote acacia-boom in het gezelschap 
van een kleurrijke visvangende vogel en 
enkele nieuwsgierige ezels. Tijdens de 
verdere tocht zagen we duizenden exem
plaren van Parodia obtusa onbereikbaar 
groeiend op de steile bergflanken van de 
vallei.
Tot onze opluchting bereikten we uiteinde
lijk de vallei van de Rio Camargo en het 
plaatsje San Pedro. Deze vallei kent een

droog en heet klimaat. Het is een gebied 
waar op bescheiden schaal aan wijnbouw 
gedaan wordt.
Het landschap in de vallei van de Rio 
Camargo is zeer typisch: het wordt bepaald 
door schuin oplopende terrassen en door de 
overheersend rode kleur van het gesteente. 
De naar de zon gerichte terrassen zijn zeer 
rijk aan cactussen. Parodia camargensis 
Buin. en Ritt. met bloemen variërend van 
helgeel over oranje tot rood groeit er 
overvloedig. Verder vonden we er laag 
uitgroeiende zwaar bedoornde vormen van 
Lobivia lateritia, de geelbloeiende groe- 
penvormende Weingartia cintiensis Card. 
en enkele zeldzame exemplaren van een 
onbekende Echinopsis.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen Belgie.

******

SUCCULENTA IN 1995

Uw tijdschrift zal in 1995 goeddeels hetzelfde blijven. Wel hopen dat wij de toezeggingen 
om in ons blad te schrijven, gedaan door een aantal leden bij het invullen van het 
enquêteformulier, in daden worden omgezet.
De kleur van de omslag zal niet meer wisselen per nummer, doch per jaargang. Hiermede 
wordt onder meer bereikt, dat in de komende jaargang nog meer kleurenfoto’s kunnen 
worden opgenomen.
Er zal een serie van start gaan over het geslacht Thelocactus, geschreven door de leden 
van de desbetreffende studieclub, te weten (alfabetisch) Wim Alsemgeest, Rob Bregman 
en Rikus van Veldhuisen. Gezocht wordt naar een manier, u sneller te informeren over 
belangrijke publikaties en berichten uit andere bladen. Als dit slaagt, vervallen de gebrui
kelijke lectuuroverzichten. Deze laatste overzichten worden echter nog tenminste tot en 
met de jaargangen 1994 gepubliceerd. Zo blijven wij werken aan uw, hopelijk toenemend, 
leesgenot.
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IN STAND HOUDEN DOOR TE KOPEN
CANTE A.C. EN “COMPRAR PARA CONSERVAR”

Charles Glass

Over natuurbehoud wordt niet alleen 

gesproken maar er wordt ook actief 

aan gewerkt. Het hier beschreven 

particuliere initiatief biedt, binnen de 

bescheiden wereld van de succu

lente planten, onze leden een goede 

gelegenheid tot het stellen van een 

daadl

Zoals de meeste “Cactofielen” nu wel 
weten is CANTE A.C. een particuliere 
Mexicaanse organisatie en wel een rechts
persoon zonder winstoogmerk. Zij is 
geheel gewijd aan het behoud van vele 
zaken, waaronder planten, speciaal cactus
sen en andere succulente planten. 
“CANTE” is een woord van de Chichi- 
meca-indianen en betekent “levenschen
kend water” of wat minder poëtisch 
gewoon een “Ojo de Agua”, letterlijk 
“een oog van water” of wel een bron. 
Enkele jaren geleden kocht CANTE een, 
meerdere hectaren groot, terrein juist ten 
noorden van de stadsgrens van het kolo
niale plaatsje San Miguel de Allende, een 
“artiesten-gemeenschap” in het centrum 
van de staat Guanajuato om hier een 
botanische tuin te vestigen. Ik had het 
grote geluk, de mensen van CANTE te 
ontmoeten op het moment, dat het werk op 
dit schitterende landgoed begon. Ik nam 
deel aan de inwijdingsplechtigheden, die 
plaats vonden op de dag van de totale

Mammillaria albiflora op 
de vindplaats.
Foto's van de schrijver.
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Bloeiende Mammillaria albi- 
flora in cultuur.

zonsverduistering op 11 juli 1991.
De in eigendom verkregen tuin omvat de 
inheemse groeiplaats van 5 soorten Mam
millaria’s: M. magnimamma, M. rettigiana, 
M. unicata, M. wildii en M. zephyranthoi- 
des. Ook groeit er een Stenocactus soort, 
Ferocactus latispinus, F. hystrix, Coryp- 
hantha elephantidens, Myrtillocactus 
geometrizans, Isolatocereus dumortieri, 
Opuntia imbricata, O. robusta, O. tomen- 
tosa en O. streptocarpa. Daarnaast van de 
andere succulenten Agave applanata, 
Dasylirion acrotrichum, Echeveria platy- 
phylla, Sedum ebracteatum, een Villadia 
soort, Jatropha dioica, Ipomea arborescens 
en diverse soorten Portulacaceae.
CANTE bezit eveneens een reservaat van 
meer dan honderd hectaren in het ten 
zuidoosten van San Miguel gelegen Los 
Picachos gebergte. Dit “La Canada de los 
Pajaritos” (de bergkloof van de vogeltjes) 
bevat een eikenbos met zeven soorten 
inheemse eiken en bovendien een Ferocac
tus, F. macrodiscus, de eerder genoemde 
Mammillaria’s en ook M. densispina, M. 
kewensis, M. gigantea en enkele soorten 
Coryphanta’s. Ook groeien er Echeveria 
subrigida, Sedum griseum, S. moranense, 
Senecio praecox en verschillende andere 
soorten in aanvulling op die er in de tuin

groeien. Daarom zijn de botanische tuin en 
de ‘ ‘Canada de los Pajaritos’ ’ in de ware 
zin natuurreservaten, iets wat maar van 
weinig botanische tuinen gezegd kan 
worden.
Misschien is het dit ook wel, wat ons op 
het idee bracht een poging te wagen meer 
land te kopen, dat niet noodzakelijk aan 
onze botanische tuin behoeft te grenzen, 
maar waar zich in stand te houden popula
ties van verschillende soorten en 
variëteiten cactussen en andere succulenten 
bevinden. Allereerst zochten we steun bij 
het Amerikaanse tijdschrift (American 
Cactus & Succulent Journal). Dit leverde 
een goed resultaat op. Met voldoende 
bijdragen uit de Verenigde Staten, Mexico 
en Frankrijk, dank zij de steun van 
A.R.I.D.E.S. (de Franse vereniging), werd 
5 hectaren land (12,5 acres) gekocht, dat 
het grootste deel van de thans bekende 
groeiplaats van Mammillaria (herrerae 
var.) albiflora omvatte. Het betrokken 
terrein werd aangeboden voor agrarische 
doeleinden en het hoofddoel was dan ook 
de groeiplaats te beschermen tegen de 
wijziging van bestemming. Deze grond 
vormt nu een deel van de botanische tuin 
en we zijn nu bezig met de studie van de 
populaties van de zeldzamere soorten, die
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hier voorkomen.
Wij hebben het programma “Comprar para 
conservar” geïntroduceerd met de stelling: 
Als U zich afvraagt, wat U kunt doen om 
bij de instandhouding van de groeigebieden 
te helpen, dan is hier een gelegenheid! 
Help ons om groeigebieden van zeldzame 
succulenten, die door wijziging van be
stemming of door excessief verzamelen 
bedreigd zijn, te kopen. Verschillende 
cactus- en succulentenverenigingen, zoals 
Succulenta, Kaktusy, The British Cactus & 
Succulent Society etc. en personen uit de 
gehele wereld hebben interesse getoond in 
dit doorlopende programma. Het gebruik 
van de grond wijzigt zich in Mexico erg 
snel. Hoewel ons nog geen uitgestorven 
soorten bekend zijn, kan de situatie op 
alarmerend snelle wijze veranderen als wij 
niet in actie komen. Dit gaat niet altijd 
zonder problemen en het werk is soms 
moeilijk, bijvoorbeeld het natrekken van de 
eigendom van een gewenst stuk land. Heel 
vaak is het “Ejido” land, onteigende 
grond van de oude, grote haciënda’s. Na de 
revolutie werd de grond overgedragen aan 
de campesinos (boeren) die het bewerkt 
hadden, onder het voorbehoud dat het land 
niet mocht worden verkocht. Mogelijk 
verandert dit nu, hoewel er tegen deze

verandering weerstand bestaat. Een voor
beeld van “Ejido” land dat wij wilden 
kopen om zeldzame soorten succulenten te 
beschermen is een groeiplaats in Nuevo 
Leon met Pelecyphora strobiliformis, 
Turbinicarpus subterraneus var. subterra
neus, T. pseudopectinatus en Mammillaria 
albicoma tussen de vele andere soorten. 
“Ejido” land is waarschijnlijk ook een 
vindplaats in de staat Puebla met een grote 
populatie van Mammillaria napina en M. 
(Solisia) pectinifera. Nog een ander is de 
groeiplaats van Mammillaria mathildae, 
die onbetwistbaar snel deel gaat uitmaken 
van de stad Querétaro, die snel uitbreidt in 
de richting van de enige bekende vind
plaats van deze soort.
In deze gevallen is de belangrijkste bedrei
ging de wijziging in de bestemming van 
het terrein. Een andere situatie doet zich 
echter voor in de omgeving van de stad 
Tula in Tamaulipas, waar de zeldzame 
Ariocarpus agavoides groeit en ook de nog 
zeldzamer Turbinicarpus ofwel Gymnocac- 
tus (Thelocactus) ysabelae, die eigenlijk 
onbekend is en nauwelijks in cultuur 
voorkomt. De Ariocarpus is plaatselijk al 
meer dan 50 jaar commercieel geëxploi
teerd, maar kan nog steeds gevonden 
worden op de type-standplaats even buiten

Bloeiende Mammillaria 
herrerae in cultuur.
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Tula. De toestand van Turbinicarpus is 
kritischer. Te veel werd verzameld en nog 
maar weinig is over op de enig bekende 
groeiplaats even buiten Tula. Het is niet 
onmogelijk, dat als dit artikel verschijnt 
alle planten reeds illegaal zijn verzameld 
en uit het land gesmokkeld. Onlangs werd 
een Oostenrijkse verzamelaar op het plaat
selijke vliegveld aangehouden, die 4 
koffers met onder andere 250 stuks van de 
zeldzame A riocarpus fisseratus var. hinto- 
nii uit San Luis Potosi wilde meenemen. 
Wij doen ons best de lokale - en federale 
autoriteiten op hun hoede te laten zijn voor 
de bedreiging van deze zeldzame en be
geerde plant in de hoop, dat het mogelijk is 
de weinig overgebleven exemplaren te 
redden. Verzamelaars bezoeken Tula bij 
voorkeur in November en December want 
dan staat Ariocarpus in bloei. Hopelijk zijn 
er na het seizoens-tourisme nog planten 
van Turbinicarpus ysabelae over, zodat we 
een blijvende oplossing kunnen vinden in 
samenwerking met het lokale bestuur, de 
rijksuniversiteit en de overheidsdiensten 
SEDESOL en SARH. Onze hoop is dit 
terrein te kunnen kopen en het toegankelijk 
te maken als een touristische attractie, waar 
de planten kunnen worden bekeken, gefo
tografeerd doch niet kunnen worden gesto
len. Tegelijkertijd werkt CANTE aan het 
voortplanten van zeldzaam materiaal dat 
nog niet in de handel is, zoals Turbinicar
pus ysabelae, Geohintonia mexicana en 
Aztekium hintonii. Zij hoopt in staat te zijn, 
deze planten aan de verzamelaars over de 
gehele wereld te kunnen aanbieden in de 
vorm van in cultuur gekweekt, legaal 
materiaal als alternatief voor het verzame
len uit het wild.
Wij nodigen een ieder uit, die geïnteres
seerd is in het behoud van cactussen en 
andere Mexicaanse succulenten in de vrije 
natuur, ons te helpen door hun bijdrage aan 
CANTE A.C. (adres zie onder) over te

maken met de vermelding “Comprar para 
Conservar”. Wij garanderen, dat alle 
ontvangen gelden gebruikt zullen worden 
voor de aankoop en bescherming van 
groeiplaatsen van zeldzame of bedreigde 
cactussen en andere succulenten en dat de 
gevers geïnformeerd zullen worden over de 
besteding van hun gaven.

Mesones 71, San Miguel de Allende, Guanajuato 
37700, México.

Vertaling: J. van Alten

NASCHRIFT
Niet alle leden zullen in staat zijn om de 
bescherming van vindplaatsen daadwerke
lijk te steunen door middel van het over
maken van een bijdrage. Veelal zullen de 
kosten van overmaken hoger zijn dan het 
bedrag, dat men hiervoor missen kan. Als 
men beseft, dat het verwerven van de 
vindplaats van Mammillaria albiflora (5 
hectaren) Fl 9000 gemoeid was, dan moet 
binnen het bereik van Succulenta iets 
moois liggen en daarvoor is (gemiddeld) 
niet meer dan f 5,= per lid nodig. Wilt U 
met ons een daad stellen op het gebied van 
actief natuurbehoud in het algemeen en dat 
van succulente planten in het bijzonder, 
stort dan een bedrag van Fl 5,= (iets meer 
mag ook, als dat gemist kan worden) op 
een van de rekeningen van Succulenta, te 
weten:
Postgiro 680596 (Nederland), 
000.1141809-22 (België) of bij de 
AMRObank 55.32.38.981 (Nederland), 
15.65.907/019 (Blz 390.10200 Aachen) 
Duitsland. Schrijft u wel onmiddellijk een 
overschrijvingsformulier uit, vóór u het 
vergeet. Wij houden u op de hoogte over 
het verloop van deze actie. Vanuit Mexico 
hoort u t.z.t. over de bestemming van uw 
steun. Laten wij samen een daad stellen!

Het bestuur van Succulenta.
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KAKTEEN UND ANDERE SUKKU- 
LENTEN

KuaS 44 - 7 [juli 1993]
De frontpagina van deze aflevering wordt 
gesierd met een zestal bloeiende Coryphan- 
tha’s. Aan dit geslacht wordt een artikel 
gewijd door E.Kleiner.
W. Mielke laat zien hoe men in Zweden 
kleurrijke mozaïeken aanlegt met behulp 
van succulenten. H. Fürsch vraagt zich af 
wat Echinocereus russchanthus voorstelt. 
R. Bauer is toe aan deel 2 van zijn artikel 
over de verwantschapsgroep rond Rebutia 
heliosa. H. Regnat brengt deel 8 van zijn 
serie over de noordamerikaanse Crassula- 
ceae. Dit deel handelt over Sedum. De 
nieuwbeschrijving van Coleocephalocereus 
pluricostatus ssp.uebelmanniorum wordt 
gepresenteerd door P. Braun en E. Esteves 
Pereira.
Gymnocalycium spegazzinii, Lophophora 
diffusa, Turbinicarpus schmiedickeanus 
var. gracilis en var.klinkerianus en Hechtia 
montana worden deze maand aan de 
cactuscartotheek toevertrouwd.

KuaS 44 - 8 [aug. 1993]
Escobaria cubensis is op de titelpagina van 
dit nummer afgebeeld. K. Zimmer bericht 
in woord en beeld over curieuze groeivor
men van Graptopetalum bellum [bij velen 
beter bekend onder de naam Tacitus bel
lus].
Alweer een nieuwe Turbinicarpus. Deze 
maal T. pseudomacrochele var. sphacel- 
latus, gepubliceerd door L. Diers en G. 
Frank.
W. Burow vraagt zich af of Mammillaria 
pseudocrucigera een goede soort is en 
komt tot de slotsom, dat deze plant niet

meer is dan een vorm van M. sempervivi. 
M. Föger is toe aan deel 2 van zijn be
schouwingen over de taxonomie van de 
Cactaceae. W. Barthlott schrijft een ‘in 
memoriam Kurt Petersen’. Over Escobaria 
missouriensis en andere Neobesseya’s 
(merkwaardige titel overigens) schrijft V. 
Sedivy. E. en W. van Heek berichten over 
hun bezoek aan Cuba en de daar groeiende 
Melo’s en andere cactussen.
H.J. Wittau en G. Winkler stellen Lobivia 
thionantha var. chionantha R22 (een plant, 
die wij nog dikwijls onder de geslachts
naam Acanthocalycium tegenkomen) voor. 
M. Weisbarth houdt zich onledig met het 
vraagstuk hoe aan soortecht zaad te komen. 
Deze maand in de cactuscartotheek Echi
nocereus engelmannii, Frailea mammifera, 
Turbinicacrpus schmiedickeanus var. 
macrochele en var.schwarzii en Crassula 
sarcocaulis var.mulanjeana.

KuaS 44 -9 [sept. 1993]
Matucana myriacantha is deze maand op 
de voorplaat afgebeeld, terwijl A. Meinin- 
ger een bijdrage aan deze soort wijdt. 
W. Rauh stelt Kalanchoe bogneri, een 
nieuwe soort uit het westen van Madagas
kar, voor. R. Stanik en A. Lux geven hun 
observaties aan Coryphantha neglecta op 
de natuurlijke groeiplaats.
P. Mangutsch laat een aantal schitterende 
hybriden zien. Over de taxonomische status 
van Lithops olivacea var.nebrownii schrijft 
R. Heine.
J. Verduzco & M. Zachar zijn toe aan deel 
2 van het verslag van hun strooptochten in 
Hidalgo en Queretaro. V. Sedivy publiceert 
het tweede deel van zijn beschouwingen 
over Escobaria en Neobesseya. H. Regnat 
vervolgt zijn relaas over Sedum in de serie



over de Noordamerikaanse Crassulaceae. 
H.W. Gentry wordt herdacht door B. 
Ullrich.
Deze maand biedt de cactuscartotheek 
Echinocereus adustus, Neolloydia subterra
nea met de var.zaragosae en Rebutia 
tarijensis.

KuaS 44 - 10 [okt. 1994]
Astrophytum myriostigma in habitat siert 
de omslag van dit nummer. Hoock wijdt 
een artikel aan deze soort. Schätzle vond 
een gezamelijke groeiplaats van Astrophy
tum senile en A. coahuilense en bericht 
daarover. Rauh & Petignat geven de 
nieuwbeschrijving van Euphorbia spinicap- 
sula uit Madagascar.
Gerloff bericht over de vernietiging van de 
typevindplaats van Notocactus uebelman- 
nianus. Hofacker was op Isla Margarita en 
onderzocht de cactusflora aldaar. Kleiner 
houdt zich bezig met grote en kleine 
Agaves.
Deze maand in de cactuscartotheek Gym- 
nocalycium denudatum, Opuntia 
arenaria, Rebutia brunescens en Agave 
colorata.

KuaS 44-11 [nov.1994]
Sclerocactus parviflorus is op de titelpa
gina van deze aflevering afgebeeld.
De bijdrage van Eckert handelt over geel- 
bloeiende Trichocereus-hybriden.
Gilmer bericht over de toevallige ontdek
king van een groeiplaats van Lobivia 
famatimensis. Schmied’s bijdrage handelt 
over winterharde cactussoorten.
Barthlott & Supthut waren bij het 60-jarig 
jubileum van de bekende ‘Jardin exotique’ 
in Monaco. Regnat is toe aan deel 9 van 
zijn artikelenreeks over de Amerikaanse

Crassulaceae. Deze keer het genus Villa- 
dia.
Mammillaria voburnensis var.gerhardii 
wordt nieuw beschreven door Diers.
Van Heek & Strecker waren op de groei
plaats van Uebelmannia pectinifera var. 
pectinifera [HU 280]. Over de problema
tiek rond virusinfecties bij cactussen 
handelt een opstel van Antesberger. 
Notocactus arnostianus, Opuntia basilaris, 
Uebelmannia flavispina en Agave horrida 
deze maand in de cartotheek.

KuaS 44 - 12 [Dec. 1994]
Op de omslag van dit nummer staat een 
fraaie foto van Orbeopsis caudata ssp. 
rhodesiaca.
Stanik en Lux reizen door Mexico en 
berichten over hun belevenissen tussen 
Cadereyta en Zimapan.
Richter was op Lanzarote en zag daar 
verschillende succulenten.
Alweer een nieuwe plant: Arrojadoa 
eriocaulis var.rosenbergiana, beschreven 
door van Heek & Strecker. Wittau & 
Winkler schrijven een stuk over Lobivia 
haematantha var. elongata (+ fraaie foto). 
Echinocereus toroweapensis wordt door 
Fuersch tot soort verheven (eerder een 
variëteit bij E. triglochidiatus).
Antesberger schrijft een stukje over diffe
rentiatie bij plantencellen, speciaal die van 
cactussen.
Fritz geeft een met vele foto’s verluchte 
studie over Sulcorebutia menesesii var. 
kamiensis. Ook Müller was op de Canari- 
sche eilanden en geeft zijn impressies. In 
de cartotheek deze keer Cipocereus minen- 
sis, Pyrrhocactus dimorphus, Rebutia 
heliosa var.condorensis en Micranthoce- 
reus albicephalus.
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IN-VITRO VERMEERDERING
WEEFSELKWEEKVERMEERDERING VAN BRACHYSTELMA AUSTRALE EN 
CEROPEGIA RINGOETII

Robert Wellens
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In-vitro vermeerdering van planten 

is inmiddels een wereldwijd begrip 

geworden. In zogenaamde ‘lage- 

loon-landen’, zoals India, Polen en 

Rusland schieten grote weefsel- 

kweekbedrijven als paddestoelen uit 

de grond. Er worden voornamelijk 

voor de sierteelt bestemde planten 

vermeerderd, hoewel deze methode 

voor veredelingsdoeleinden ook 

vaak aangewend wordt bij groenten 

en akkerbouwgewassen.

In eerdere artikelen in Succulenta schreef 
ik over mijn ervaringen met cactussen 
in-vitro. Verbeteringen aan beschreven 
technieken vanuit de literatuur bleken te 
resulteren in goede vermeerderingen en 
inmiddels hebben de eerste Solisia pecti
nata' s gebloeid en zaad gezet: een cyclus 
is voltooid.
Mijn liefde voor cactussen en vetplanten 
stopt echter niet bij stekeligheden, maar is 
er ook voor caudexvormende planten. 
Vandaar ook mijn grote belangstelling

voor de interessante artikelen van Peter 
Knippels over caudiciforme succulenten. 
Afgelopen zomer reisde ik naar een be
kende kwekerij van deze planten, even 
over de grens bij Roermond, en trof daar 
een weelderige collectie caudiciforme 
planten aan. Ik stond wederom versteld van 
de mogelijkheden van moeder natuur. Mijn 
oog viel op twee op dat moment nog kleine 
caudexplantjes, te weten Brachystelma 
australe (ES 1986) en een mij onbekende 
Ceropegiasoort: C. ringoetii (schijnbaar 
afkomstig uit Tanzania).
De plantjes waren minuscule pronkstukjes 
en ondanks de toch behoorlijke prijskaart
jes werden ze mijn bezit.
Thuis gekomen kwam alweer de gedachte 
bij mij op aan in-vitro vermeerdering. Zou 
dat bij deze plantjes ook lukken?
Veel ervaring had ik niet met caudiciforme 
planten, maar vol goede moed ging ik aan 
de slag en ging zoeken in de mij ter be
schikking staande literatuur over in-vitro 
vermeerdering van caudexplanten.
Veel vond ik niet en al snel bleek, dat ik 
deze keer mijn eigen fantasie moest aan
spreken.
De door mij geteste methode is waarschijn
lijk nog het meest te vergelijken met 
in-vitro vermeerdering van de aardappel, 
waarbij axillaire ogen (okselknoppen) 
worden aangezet tot scheutontwikkeling en 
de uitgelopen scheutjes weer als uitgangs
materiaal gebruikt worden. Jonge topjes, 
komend uit de caudex, werden afgesneden 
en 5 minuten lang ontsmet in huishoud- 
chloor, daarna drie maal gewassen in 
gesteriliseerd kraanwater.



Nadat het onderste (afgestorven)) deel van 
de scheuttopjes was afgesneden werden de 
topjes op een gemodificeerd MS medium 
geplaatst met toevoeging van 1,0 mg/1 
BAp, een cytokinine.
Na enkele weken bleken de topjes van 
zowel Brachystelma als Ceropegia gestrekt 
te zijn en was er een kleine, caudexachtige 
struktuur ontstaan aan de onderzijde van de 
topjes.
Nu werden de axillaire okselknopjes 
uitgesneden en opnieuw op hetzelfde 
medium geplaatst, terwijl de oude scheut 
met enkele okselknoppen werd aangehou
den (getopt dus).
Al spoedig ontwikkelden zich nieuwe 
plantjes en ook de aangehouden scheut gaf 
nieuwe scheutvorming te zien. Na zo 
enkele cycli te hebben doorlopen werden 
de scheuten op bewortelingsmedium 
geplaatst, te weten MS met als toevoeging 
2 mg/1 NAA, een auxine.
Nu bleken de scheuten totaal niet te bewor- 
telen, maar ze maakten hun caudex alsmaar 
groter. Er ontstonden ook steeds meer

scheuten aan de bestaande plantjes, maar 
wortels waren niet te bekennen. Dit laatste 
is bekend als probleem bij de in-vitro 
vermeerdering van houtige gewassen. 
Na enig experimenteren met andere fyto- 
hormonen bleek dat geen enkel hormoon 
de beworteling stimuleerde, maar, vreemd 
genoeg, er trad uiteindelijk wel beworte
ling op op een medium zonder een enkel 
hormoon!
Het bleek, dat de plantjes uitstekend wor
telden op ‘simpel’ MS medium, wat sui
kers en agar.
De ontstane plantjes werden afgehard 
onder een plastic kap en opgepot in een 
mengsel van commerciële potgrond en 
gewassen zand. De groei was prima en na 
enkele weken kon de plastic kap van de 
planten af.
Zo zie je maar weer waar een zaterdagse 
trip naar Duitsland toe kan leiden, namelijk 
een in-vitro vermeerderingsprotocol voor 
twee caudexvormende succulenten. Wel
licht deze zomer weer zo’n trip ??

Adres: Sint Felixstraat 13 4411 DB Rilland

ln-vitroscheuten van Bra
chystelma australe (ES 1986) 
na 3 weken cultuur.
Foto van de schrijver
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ZO GESCHIEDDE HET
F. van Tricht

Op de Najaarsvergadering van Succulenta 
in 1993 werd ik voor een tweede periode 
van drie jaar herbenoemd tot uw voorzitter. 
Spoedig daarna werd bekend dat ik me had 
teruggetrokken als voorzitter als gevolg 
van problemen binnen het hoofdbestuur. 
De voorjaarsvergadering van dit jaar te 
Leiden heeft besloten een nieuwe voorzit
ter te kiezen, zonder zich te verdiepen in 
de vraag hoe deze bestuurscrisis was 
ontstaan. Helaas werd geen gehoor gege
ven aan verzoeken van enkele afdelingen 
om een onderzoek naar de achtergronden 
van deze geschiedenis, de vergadering 
besloot om een nieuwe voorzitter te kiezen. 
Toch stelde ik er prijs op de leden van de 
achtergronden op de hoogte te brengen en 
een en ander voor toekomstige geschied
schrijvers vast te leggen.
Op 21 juni jongstleden heb ik bij mij thuis 
(op hun verzoek) gesproken met de twee 
nieuw gekozen leden van het hoofdbestuur 
van SUCCULENTA. Het positieve resul
taat hiervan is dat het mij thans mogelijk is 
in ons maandblad enige opheldering te 
verstrekken hoe het allemaal zo ver heeft 
kunnen komen. Ik vat dit op als een be
scheiden vorm van rehabilitatie. Het is 
natuurlijk aan u om een eindoordeel te 
vellen. Ik heb er echter goede hoop op dat 
dit artikel de gevraagde duidelijkheid zal 
verschaffen en een einde kan maken aan de 
kwestie. Bovendien vertrouw ik er op, dat 
ik hiermee de vreemde indruk kan wegne
men die ontstond toen ik mij eerst op de 
najaarsvergadering voor een tweede ter
mijn had laten herkiezen en kort daarna het 
bestuur meedeelde dat ik me als voorzitter 
zou terugtrekken.
Eerder had ik getracht u die uitleg te 
geven, omdat Succulenta voor mij geblok

keerd was, in de vorm van een brief aan 
alle leden, gericht aan de afdelingen. Daar 
niet alle leden lid zijn van een afdeling en 
deze brief ook niet alle leden van de 
afdelingen bereikt zal hebben gaat deze 
brief hierbij als bijlage 1 (zie gele pa
gina's). Een van de belangrijkste punten uit 
deze brief is het gewraakte voorwoord bij 
het eerste nummer van de jaargang 1994 
van Succulenta. Dit voorwoord is bijge
voegd als bijlage 2 (zie gele pagina's). 
Er zullen ongetwijfeld kritische leden 
geweest zijn die na kennisname van mijn 
brief gedacht zullen hebben ‘Waar rook is 
is vuur’. Met andere woorden er moet toch 
meer aan de hand geweest zijn dan alleen 
het niet plaatsen van een voorwoord.
Op de eerste bestuursvergadering na de 
algemene vergadering in België vernam ik 
dat de secretaris, die reeds geruime tijd de 
functie van hoofdredacteur tot zich getrok
ken had, besloten had mijn voorwoord 
voor het eerste nummer van de jaargang 
1994 van Succulenta niet te plaatsen, 
omdat hij dat uitgesproken slecht vond. 
Hierin werd hij door een ander bestuurslid 
gesteund. Op verzoek van weer een ander 
bestuurslid werd het voorwoord voorgele
zen, het bleek dat de geuite kritiek niet 
algemeen werd gedeeld. Betreurenswaardig 
is dat dit alles gebeurd was zonder contact 
met mij op te nemen. Toen ik stelde dat dit 
optreden ongetwijfeld repercussies zou 
hebben, kwamen nog enkele knelpunten uit 
het verleden naar voren. Deze punten zijn 
in de notulen van de bestuursvergadering 
genoemd. Dat deze punten slechts van 
ondergeschikt belang waren, moge blijken 
uit het feit dat ze nu naar voren gebracht 
werden door bestuursleden die mij ver
zocht hadden me weer voor een tweede
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termijn kandidaat te willen stellen.
Het was nu wel duidelijk geworden dat de 
samenwerking ernstig verstoord was. 
Moreel voelde ik me verplicht het belang 
van de vereniging Succulenta boven alles 
als eerste in het oog te houden. Een factor 
die daarbij zwaar woog was het feit dat 
zowel voeren van het secretariaat als het 
persklaar maken van ons tijdschrift tegen
woordig met behulp van de computer 
gebeurt. Ik besloot daarom voorlopig op de 
achtergrond te treden, suggesties dat ik zou 
aftreden om gezondheidsredenen of van
wege persoonlijke omstandigheden heb ik 
van de hand gewezen.
Afgesproken werd dat ik over de wijze en 
het tijdstip van mijn aftreden de vice- 
voorzitter schriftelijk zou berichten. Dit is 
gebeurd waarbij ik onder andere meege
deeld heb te zullen aftreden op de voor
jaarsvergadering te Leiden en mij tot dat 
tijdstip niet met het beleid te zullen be
moeien en bij bestuursvergaderingen niet 
aanwezig te zullen zijn. Dit om de situatie 
niet te laten escaleren.
Wie schetst mijn verbazing toen het in het 
eerstvolgende nummer van Succulenta 
achter de functie voorzitter ‘vacant’ ver
meld stond. Mijn ergernis daarover heb ik 
telefonisch kenbaar gemaakt aan de beide 
andere aftredende bestuursleden die mij 
toezegden dit punt op de eerstvolgende 
bestuursvergadering te zullen bespreken. 
Beiden hebben mij na deze vergadering 
gebeld en excuses aangeboden voor deze 
kwetsende onzorgvuldigheid, wederom een 
solistische actie van hetzelfde bestuurslid. 
Ook deze pijnlijke misgreep was niet meer 
te herstellen.
Pas na dit incident heb ik de brief aan de 
afdelingen geschreven en ondertekend met 
‘Uw toegenegen voorzitter’ omdat ik dat 
volgens de gemaakte afspraak nog steeds 
was.
Om de voor de vereniging SUCCULENTA

zo belangrijke viering van het 75-jarig 
jubileum op geen enkele wijze met deze 
kwestie te belasten had ik besloten daar 
niet bij aanwezig te zijn. Een besluit 
waarvan u mag aannemen dat het mij 
moeite gekost en pijn gedaan heeft. Dit 
werd nog onderstreept toen ik enkele dagen 
voor het feest ‘namens u’ per post een 
boekenbon toegezonden kreeg. Dit was 
voor mij het genadeschot! De bon heb ik 
per kerende post geretourneerd, mijn 
manier om scheidende bestuursleden te 
bedanken was een andere, zoals u bekend 
zal zijn. Gelukkig is deze tumultueuze 
slotfase van mijn voorzitterschap niet de 
enige herinnering. Ik kan op de eerste 
periode van mijn voorzitterschap met meer 
genoegen terugkijken, ik noem de vele 
contacten met de afdelingen, onze gesprek
ken met leden en bestuurders bij bezoeken 
aan beurzen en de bereikte resultaten in de 
vereniging. Hierbij denk ik onder andere 
aan de modernisering van ons tijdschrift, 
de correspondentie-kaarten, het Beleidsplan 
2000, onze geslaagde deelname aan de 
Floriade, de speciale Floriade-enveloppe, 
de nieuwe handleiding, enz. Dit alles heeft 
mij mijn taak met vreugde doen vervullen, 
met als enig doel het bevorderen van de 
onderlinge saamhorigheid ten bate van 
onze gezamenlijke liefhebberij. Gaarne had 
ik mijn belofte u ook de komende periode 
te zullen dienen gestand gedaan, maar dat 
was mij niet gegeven. Ik wens mijn opvol
ger veel sterkte en wijsheid toe.
Ik wil u allen danken voor het vertrouwen, 
de steun en het respect dat ik van u heb 
mogen ondervinden. Mijn bijzondere dank 
gaat uit naar de afdelingen en afzonderlijke 
leden die mij in de afgelopen periode 
persoonlijk benaderd hebben.
Uw toegenegen Frits van Tricht

Bachstraat 3, 5283 KK BOXTEL

Buiten verantwoordelijkheid van de redactie
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ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS DECEMBER 1994

Het is een genoegen U hierbij onze zaadlijst 1994-95 aan te bieden.
In de vorige lijst konden we U geen verslag geven van het financiële resultaat van het seizoen 1992-93. 
Welnu : dit resultaat was het beste in de laatste 10 jaren I In het seizoen 1993-94 hebben we dit resultaat 
niet helemaal kunnen evenaren, maar het verschil was niet groot.
Doordat enkele soorten zaden niet of niet tijdig ontvangen werden ontvingen een aantal bestellers hun 
zaden erg laat of sommige soorten helemaal niet. Onze excuses voor de vertraging. Deze keer zijn alle 
soorten binnen bij het ter perse gaan van deze lijst, zodat althans deze fout niet kan optreden.
De gang van zaken bij bestellingen blijft vrijwel gelijk aan die van het vorige seizoen. Ook nu weer worden 
de zaden op rekening verzonden aan de leden van Succulenta. Mogen we U wel dringend verzoeken de 
rekeningen ook binnen ongeveer een maand te betalen ? leder jaar moeten ongeveer 5 % van de 
bestellers tot betaling gemaand worden, hetgeen voor U kosten en voor ons extra werk meebrengt I 
Niet-leden van Succulenta kunnen het beste tegelijk met bestellen betalen en voldoende vervangers 
opgeven. Voor het vooraf toezenden van een rekening moeten wij ƒ 4,-(Bfrs.78) extra in rekening 
brengen.

In vergelijking met vorig seizoen zijn slechts de porties van 5x de gewone portie met een dubbeltje in prijs 
verhoogd.
Op verzoek wordt aan beginners korte informatie omtrent zaaien met de bestelling meegezonden. De 
hoge verzendkosten dwingen ons hiervoor de kosten van één portie zaad (ƒ 0,60, Bfrs.12) te berekenen. 
Overigens kunnen deze liefhebbers veel informatie vinden in 'Gids voor het verzorgen van cactussen en 
andere succulenten' (Uitgave Succulenta, ƒ 10,-). Deze uitgave kan besteld worden bij mevr, van Die te 
Lunteren door storting van dit bedrag op postgiro 3742400 t.n.v. Succulenta te Lunteren (voor Belgische 
leden Bfrs. 300 op rekening 000-11-41-809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te 
Santpoort) onder vermelding van de gewenste titel.

Eveneens op verzoek kunnen bestellers van moeilijk te kweken soorten als Sclerocactus, Pediocactus 
e.d. tegen vergoeding van ƒ 0,60 (Bfrs.12) een aantal aanwijzingen ontvangen, die mogelijk voor een 
succesvolle kweek nuttig zijn. Deze aanwijzingen vormen een (vrije) vertaling van aanwijzingen verstrekt 
door dhr. Steven Brack.

Zoals steeds wordt voor de benamingen van cactussoorten het Kakteenlexikon van Backeberg als 
uitgangspunt genomen. Voor andere soorten is het uitgangspunt het Sukkulentenlexikon van Jacobsen. 
In gevallen waarin deze werken geen uitsluitsel geven is in het algemeen de naam van de leverancier 
aangehouden.
In een aantal gevallen zijn nauw verwante geslachten aangeboden onder één geslachtsnaam. Bij de 
betreffende soorten is gepoogd aan te geven bij welk geslacht de betreffende soort in het Kakteen- resp. 
Sukkulentenlexikon te vinden is.
Bij een aantal soorten zijn veldnummers vermeld. We noemen de symbolen van de volgende onderzoek
ers : BO = Hans Borth; C, CM = Desmond Cole; CSD, CH = Jaromir Chvastek et al.; DJF = David 
Ferguson; FO = Felipe Otero; FR = Friedrich Ritter; GS = Gruber & Schatzl; H = David Hardy; HAJ = H.A. 
Jonkers; HH = Harry Hall; HK = Horst Künzler; HS = Heinz Swoboda; HU = Leopoldo Horst; KK = Karel 
Knize; L = Alfred Lau; P = Jörg Piltz; RM = Robert Mayer; RMF = Ferryman; SB = Steven Brack; WR = 
Walter Rausch.
Bij de soorten zijn de namen van de leveranciers vermeld. De soorten afkomstig van liefhebbers zijn in 
het algemeen onder één symbool opgenomen. De naam van de leverancier van deze zaden kunt U 
desgewenst bij ons opvragen.
Indien de voorraad ons daartoe noopt zenden we U eventueel als vervanger dezelfde soort van een 
andere leverancier, hetgeen dan is aangegeven op het zakje.
De hier volgende symbolen zijn gebruikt voor de leveranciers van de zaden in de tweede kolom van de 
zaadlijst.
E = G. Eerkens, Commewijne (Suriname)
H = Gebr. De Herdt, Rijkevorsel (België)
I = ImZaadEx, Honselersdijk
M = Mesa Garden (Steven Brack), Belen, (U.S.A.)
N = Hildegard Nase, Tucson (U.S.A.)
P = Jörg Piltz, Düren-Birgel (Duitsland) 
L = Zaad afkomstig van liefhebbers.

De zaden zijn per geslacht genummerd op volgorde van binnenkomst, dus binnen de geslachten beslist 
Niet alfabetisch. De geslachten hebben een éénduidige afkorting, die in de lijst vóór de geslachtsnaam 
is vermeld.
Gemengde zaden vindt U in een aparte groep aan het eind van de zaadlijst. Gebruik bij bestelling hiervan 
de lettercode, die vóór ieder mengsel is vermeld.
Ook dit jaar weer zijn een heleboel soorten afkomstig van liefhebbers. Vooral gespecialiseerde liefheb
bers zenden steeds vaker zaden in voldoende grote hoeveelheden.

2



Onze hartelijke dank aan al deze inzenders van zaden voor de steun die U hiermee aan Clichéfonds en 
Succulenta geeft.
De inzenders van zaden waren :
W. Alsemgeest, Montfoort; mw. W.v. Brussel, Someren; G. Eerkens, Suriname; A.J. Enderink, Borculo; 
N.L. Engels, Puttershoek; Th. Gommans, Smakt-Venray; 0. Grootscholten, Honselersdijk; H.A. Jonkers, 
Surrey (U.K.); S. Kooij, Noordwijk; G. Linssen, Blerick; R. Maijer, Oudewater; L. Maclean, Rotterdam; 
A.L. Peters, Uffelte; J. Pot, Krommenie; P. v.d. Puyl, Den Burg; J. Raemakers, Roermond; J.A. Schraets, 
Arcen; B. Spee, Borssele; J. v. Thiel, Beek; C. Tuyn, Assendelft; J. Vostermans, Venlo; Joh. de Vries, 
Vierpolders.
Tellers van de zaden waren dit jaar Mevr. De Boer, Leunen en de heren Grassmann, Viersen; Hermans, 
Beesel en Vostermans, Venlo. Tezamen besteden deze mensen ieder jaar meer dan 600 uur aan dit 
werk!
Zoals reeds een aantal jaren gebruikelijk zal de verzending van de zaden weer verzorgd worden door 
dhr. Velmans, Tegelen, dhr. Vostermans, Venlo en ondergetekende.
Wij wensen U tenslotte veel genoegen met het uitpluizen van de zaadlijst en daarna veel succes met het 
zaaien. Berichten over de resultaten zijn zoals steeds zeer welkom.

Namens het Clichéfonds,
J.A. Schraets
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WIJZE VAN BESTELLEN

Algemeen
Bestel via één van de bijgevoegde bestellijsten, die uit de zaadlijst kan worden gescheurd zonder 
beschadiging van de rest van de zaadlijst. Geef in de juiste kolommen aan welke soorten U wilt 
ontvangen.
a. Bestel de normale soorten van ƒ 0,60 (Bfrs.12) door op de achterkant van het bestelformulier de 

gewenste soorten te vermelden op de volgende wijze: MAL02,14,121; NCH12,13 etc. (geslachts
aanduiding gevolgd door nummer van de soort).

b. Bestel de soorten van ƒ 2,50 (Bfrs.49) op de voorzijde van het bestelformulier in de daarvoor 
bestemde ruimte. Deze soorten kunnen zijn gemerkt met $ of met %. De met $ gemerkte soorten 
kosten per portie ƒ 2,50 (Bfrs.49). De met % gemerkte soorten zijn ook te bestellen met 5 porties 
tegelijk voor de prijs van ƒ 2,50 (Bfrs.49). Wilt U van deze laatste soorten enkelvoudige porties 
bestellen, dan dient U dit aan de achterzijde van het bestelformulier aan te geven.

c. Bestel soorten a ƒ 10,- (Bfrs.195) per 1000 zaden, of zoveel als is aangegeven, in de ruimte op de 
voorzijde van het bestelformulier. Deze soorten kunt U bestellen bij de soorten gemerkt met %».

d. U kunt ook 10 soorten van één geslacht of groep van geslachten bestellen en de keuze van de 
soorten aan ons overlaten. In dit geval kosten deze 10 porties (verschillend én op naam) ƒ 5,- 
(Bfrs.97). Deze pakketjes kunt U bestellen door in de daarvoor bestemde ruimte aan de achterkant 
van het bestelformulier het gewenste pakketje te omcirkelen. Let op: deze pakketjes zijn alleen 
verkrijgbaar van de aangegeven geslachten.

Indien U voor uitverkochte soorten vervangers wenst te ontvangen, kunt U dat aangeven op de daarvoor 
bestemde plaats.

Succulentaleden
In principe zenden we U de zaden op rekening, indien Uw lidmaatschapsnummer op het bestelformulier 
is ingevuld. Betaal in dit geval pas na ontvangst van zaden en rekening !

Bestellers, die geen lid van Succulenta zijn
U kunt op het bestelformulier aangeven of U direct betaald bij het bestellen en op welke wijze. Geef wel 
voldoende vervangers op.
Desgewenst zenden wij U eerst een rekening. De kosten daarvan bedragen ƒ 4,- (Bfrs.78). U ontvangt 
dan alleen bestelde soorten. De zaden worden U toegezonden na ontvangst van het verschuldigde 
bedrag.

Minimumbestelling
Voor elk bestelling geldt een minimumbedrag van ƒ 7,50 (Bfrs.150) per bestelling exclusief de portokos
ten van ƒ 1,50 (Bfrs.29).
Bij een bestelling boven ƒ 30,- (Bfrs.600) nemen wij de verzendkosten voor onze rekening!

Wijze van betaling
Succulentaleden betalen na ontvangst van de rekening bij de zaden.
In Nederland kunt U betalen door storting op gironr. 14465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Arcen; of door 
overschrijving op rek.nr. 17.38.48.877 van Rabobank Arcen t.a.v. Beheerder Clichéfonds, Arcen.
In België kan men betalen door storing op rek.nr. 000-11-41-809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. 
Succulenta, Santpoort onder vermelding van 'Zaadbestelling'. Vergeet deze toevoeging niet, omdat 
anders de penningmeester de reden van Uw betaling niet kent.
Duitse bestellers kunnen betalen op rek.nr. 15.65.907/019 bij de ABN/AMROte Aachen, BLZ 390,10200, 
eveneens onder vermelding van 'Zaadbestelling'.
Buitenlandse leden kunnen ook betalen per postwissel aan Clichéfonds Succulenta p.a. J.A. Schraets, 
Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Ook is betaling per Eurocheque mogelijk indien daarop het bedrag in 
guldens is aangegeven en indien de cheque Volledig is ingevuld ! Betaal s.v.p. niet per bank of giro 
vanuit het buitenland i.v.m. de zeer hoge bankkosten (ƒ 15,- minimaal). Wenst U toch zo te betalen, 
dan verzoeken wij U ƒ 15,- extra te betalen wegens deze bankkosten.
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Tenzij anders aangegeven bedraagt de prijs ƒ 0,60 (Bfrs. 12) per portie.
De porties bevatten minimaal het aantal zaden dat bij de soort is aangegeven.
Gebruikte symbolen voor de derde kolom :
$ = ƒ 2,50 (Bfrs.49) per portie.
% = voldoende voorraad om te bestellen per 5 porties 4 ƒ 2,50 (Bfrs.49).
%» = ook verkrijgbaar in porties van 1000 zaden è ƒ 10,- (Bfrs.195) en natuurlijk per 5 porties voor 

ƒ 2,50 (Bfrs.49).
zpp = minimale aantal zaden per portie.
Vergeet niet bij Uw bestelling ook de geslachtsaanduiding te vermelden !

ZADEN VAN CACTUSSEN 01
02

N
H

% trigonus 15 zpp (grote geelachtige bloem) 
furfuraceus 10 zpp (wollige schedel, grote

ACA ACANTHOCALYCIUM
Gemakkelijke groeiende en bloeiende bol- 
cactussen uit noordelijk Argentinië. Ook 
geschikt voor beginners; niet kougevoelig.

01 H glaucum 20 zpp (plant loodgrijs met zwarte
doorns)

02 H klimpelianum 20 zpp (zuiver wit bloeiend)
03 H peitscherianum 20 zpp (vrijwel witte bloem)
04 H variiflorum 20 zpp (geel- tot oranje-kleurige

bloemen)
05 H violaceum 20 zpp (bekendste soort met se-

ringkleurige bloem)
06 P chionanthum P67 20 zpp (plat grijsgroen;

witte bloem)
07 P glaucum P143 20 zpp (van Hualfin; gele

bloem)
08 P minutum DH10 20 zpp
09 P peitscherianum P208 20 zpp (uit grensge

bied Cordoba/La Rioja)
10 P thionanthum brevispinum P42 20 zpp (Rio

Sta. Maria, gele bloem)
11 P thionanthum copiapoides P54 20 zpp (lijkt op

'n Copiapoa)
12 P variiflorum P149 20 zpp (oranje tot rode

bloemen)
13 P variiflorum var. P48a 20 zpp (groeit op grote

hoogte, bloem geel)
14 P violaceum 20 zpp (bekendste soort, bloem

seringkleurig)

ACR ACANTHORHIPSALIS
Lijkt op Rhipsalis, maar stengels bedoornd. 
De planten zijn epifytisch.

03 H

04 H
05 H

06 H

07 H
08 H

ARR

01 L

AST

01 N

02 N

03 N

04 M

witte bloem) 
furfuraceus fa. 10 zpp (heeft ronde knobbels 
en langere areolen)
retusus 10 zpp (grote bleekroze bloem) 
retusus fa.N.Tula/Tam. 10 zpp (knobbels 
sierlijker)
scapharostrus 10 zpp (bloem purperviolet, 
zeldzaam)
trigonus 10 zpp (grote geelachtige bloem) 
trigonus v.Aramberi/N.L. 10 zpp (meestal 
purperen bloem, zelden wit)

ARROJADOA
Slanke, kleinblijvende zuilen uit Brazilië met 
een mooie wasachtige bloem. De planten 
zijn kougevoelig en worden vaak geënt ge
kweekt.
penicillata 20 zpp (zeer slank zuiltje)

ASTROPHYTUM
Geliefde Mexicaanse bolcactussen. De plan
ten zijn wat vochtgevoelig en daardoor iets 
moeilijker te kweken. De meeste soorten 
bloeien gemakkelijk als kleine planten in zo
mer en herfst. Niet kougevoelig.
asterias 20 zpp (doornloos, blijft vrij klein, 
meest acht ribben)
capricorne 20 zpp (bokshoorncactus, met 
lange vervlochten doorns)
senile 20 zpp (zonder witte vlokken, lange 
zachte bedoorning)
capricorne minor SB323 20 zpp (dichte lan
ge en donkere vervlochten doorns)

01 P monacantha 20 zpp (bloem oranje; grote
oranjegele bessen)

ANC ANCISTROCACTUS
Bolcactussen met stevige haakdoorns en 
penwortel. Niet kougevoelig.

01 N scheeri 25 zpp (de bekendste soort met
groengele bloem)

05

06

07

08

M

M

M

L

%

%

myriostigma columnare 20 zpp (vrij kleine
bleekgele bloem)
myriostigma strongylogonum 20 zpp (ronde
re ribben)
myriostigma tulense 20 zpp (dicht wit be-
vlokt, scherpe ribben)
capricorne 20 zpp (bokshoorncactus met 
lange vervlochten doorns)

02 M % brevihamatus SB317 20 zpp (korte haak
doorns, bloem roze)

09 L % myriostigma 20 zpp (bisschopsmuts', wit be- 
vlokt)

03 M $ tobuschii SB987 15 zpp (crèmekleurige bloe
men, zeldzaam)

ARI ARIOCARPUS
Bizarre planten. De soorten blijven vrij klein 
en groeien zeer langzaam. Vaak worden ze 
geënt gekweekt. Niet kougevoelig, maar 
door hun langzame groei en grote penwortel 
toch niet gemakkelijk te kweken.

10

11

12
14

15

H

P

P 
P

P

ornatum 20 zpp (wordt groot, stevige harde 
bedoorning)
capricorne major P368 20 zpp (van noorde
lijk Saltillo)
crassispinum 20 zpp (weinig vlokken)
senile aureum 20 zpp (nieuwe doorns goud
geel)
senile aureum P289 20 zpp (uit heuvels 
noordelijk van Cst. Mate)
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AUC AUSTROCACTUS
In verzamelingen zeldzame op Echinoce- 
reus lijkende planten uit zuidelijk Argentinië.
Totaal niet kougevoelig. Misschien beter 
geënt te kweken.

CER CEREUS
Zuilcactussen met grote nachtelijke witte 
bloemen. Vroeger was het een verzamelge- 
slacht van vele zuilen. De meeste soorten 
zijn gemakkelijk te kweken. Sommige soor

01 N

AUS

% patagonicus 20 zpp (kan vrij fors worden)

AUSTROCEPHALOCEREUS
01 N
02 N

ten zijn wat kougevoelig.
% aethiops 20 zpp (wordt tot 2 m hoog)
% grandicostatus 20 zpp (prachtig blauwe zaai

01 N

Braziliaanse zuilen met een eenzijdig cepha- 
lium en onbehaarde bloem. Vele soorten zijn 
prachtig behaard en berijpt. De soorten zijn 
kougevoelig.

% dolichospermaticus 20 zpp (prachtig blauw

03 M

CLE

lingen)
% xanthocarpus 20 zpp (grootwordende blau

we zuil)

CLEISTOCACTUS

02 N

03 N

04 N

met gele doorns)
% dybowskii 20 zpp (zilverwitte haren en 

doorns)
% estevesii 20 zpp (prachtig blauw met donker

bruine doorns)
% purpureus 20 zpp (dicht goudgeel bedoornd) 01 N

Slanke zuilen, soms kruipend, soms rechtop 
groeiend. Meestal rijkbloeiend met weinig 
geopende buisvormige bloemen, die soms 
zygomorf zijn, gemakkelijk te kweken en niet 
kougevoelig.

% luribayensis 20 zpp (karmijnkleurige bloe

AZT AZTEKIUM 02 N
men)

% smaragdiflorus 20 zpp (groenachtige bloe

01 H

Geslacht van kleine, uiterst langzaam 
groeiende cactussen. De kweek uit zaad is 
zeer moeilijk. De planten zijn niet kougevoe
lig en kunnen het best als zaailing geënt 
worden.
ritteri 10 zpp

03 N

04 N

05 M

men)
% strausii 20 zpp (sneeuwwit bedoornd; wijnro

de bloemen)
% tupizensis 20 zpp (groeit rechtop, bloem 

wijnrood)
% angosturensis 20 zpp (rechtop groeiend,

AZU

01 N

BLO

01 H

02 P

BOL

01 P 
02 I

BUI

01 N

AZUREOCEREUS
Schitterend blauw berijpte zuilen uit Peru. 
Als zaailing reeds zeer aantrekkelijk. Ook 
geschikt voor de beginnende liefhebber.

% hertlingianus 20 zpp

BLOSSFELDIA
Kleinste bolcactussen. Bloei kan bij minder 
dan 1 cm doorsnede. Kweek is moeilijk en 
enten is aan te bevelen. Niet kougevoelig. 
minima 20 zpp (kleine doornloze plantjes, vil- 
tige areolen) 
liliputana 20 zpp (doornloze viltige areolen)

BOLIVICEREUS
Slanke, niet zeer groot wordende zuilcactus- 
sen uit Bolivia. Bloei gedurende de lente, 
zomer en herfst met schitterende roodachti
ge bloemen. Niet kougevoelig. 
samaipatanus 20 zpp 

% samaipatanus 20 zpp

BUININGIA
Braziliaanse kort zuilvormige planten, die la
ter een cephalium vormen. Kougevoelig, 
maar aantrekkelijk door hun fraaie bedoor- 
ning.

% aurea 25 zpp (goudgeel bedoornd, vormt al

06 M

07 M
08 M

09 L

COA

01 H

02 H

03 H

04 H

05 H

COE

01 H

grote groene bloem) 
brucei n.n. 20 zpp (gele bloemen gedurende 
de hele zomer)
schattatianus 20 zpp (Cephalocleistocactus) 

% tarijensis KK516 20 zpp (blijft vrij klein, rode 
bloem)

% rojoi 25 zpp (klein, tot 60 cm hoog, roodachti
ge bloem)

COCHEMIEA
Korte zuiltjes met felrode zygomorfe bloe
men. Verwant met Mamillaria. Niet 
kougevoelig en in verzamelingen vrij zeld
zaam.
halei 20 zpp (doorns recht en roodbruin, 
zeldzaam)
maritima 20 zpp (blauwgroene epidermis, 
spruit rijkelijk)
pondii 20 zpp (kleiner, fijner en dichter be
doornd, zeldzaam)
poselgeri 20 zpp (wordt vrij lang, lange rode 
bloemen)
setispina 20 zpp (lange witte haakdoorns, 
felrode bloemen)

COLEOCEPHALOCEREUS
Verwant met Buiningia, maar slanker. Ge
makkelijk te kweken, maar wel kougevoelig. 
goebelianus 20 zpp (eerst met haakdoorns,

02 N
klein cephalium)

% brevicylindrica 25 zpp (heeft een wit cepha 02 H
dan als zuil rechte doorns)
pluricostatus 20 zpp (veelribbig, geelachtige

03 N

CAR

01 N

lium)
brevicylindrica longispina HU 167a 25 zpp 
(heeft veel langere bedoorning)

CARNEGIEA
Monotypisch geslacht van grootwordende 
Noordamerikaanse zuilen. De groei is echter 
traag. In veel cowboyfilms vormen deze 
planten een fraai decor.

% gigantea 25 zpp

COP

01 H

rechte doorns)

COPIAPOA
Geelbloeiende Chileense bolcactussen.
Meestal langzame groeiers. Sommige soor
ten zijn vochtgevoelig door de penwortel. 
Niet kougevoelig.
barquitensis 20 zpp (dwergsoort, witwollige 
schede, rijke bloeier)

6



02 H calderana 20 zpp (grijsgroene plant, viltige 
areolen)

03 H cuprea 20 zpp (koperbruin tot zwarte epider
mis, zwarte dooms)

04 H esmeraldana 20 zpp (dichte wollige kop, 
zeldzame dwergsoort)

05 H humilis 20 zpp (variabele dwergsoort, rijk- 
bloeiend)

06 H marginata 20 zpp (grijsgroene plant, donkere 
viltige areolen)

07 H mollicula 20 zpp (klein en grijsgroen, witwolli- 
ge kop)

08 H pseudocoquimbana 20 zpp (plant groen, 
vormt grote groepen)

09 H tenuissima 20 zpp (dwergsoort, donkere 
plant, iele bedoorning)

10 I % humilis 20 zpp (dwergsoort met lange pen- 
wortel)

11 I % tenuissima 20 zpp (dwergsoort met lange 
penwortel)

COR CORRYOCACTUS
Nauw met Erdisia verwant. Zuidamerikaanse 
slanke zuilen met vaak zeer lange doorns. 
Niet kougevoelig.

01 M krausii 20 zpp (purperrode bloemen)
02 M tarijensis 20 zpp (bloem oranjerood)
03 M urmiriensis 20 zpp (lange zwarte doorns op 

oudere areolen)

COY CORYPHANTHA
Noordamerikaanse, niet kougevoelige bol- 
cactussen. De bloemen verschijnen uit een 
groef boven het areool. Sterke planten waar
van sommige soorten vorst verdragen. De 
kweek is probleemloos. Bevat ook soorten 
Escobaria en Lepidocoryphantha.

01 N cornifera 20 zpp (neerwaarts gerichte, zwa
re, zwarte middendoorn)

02 N sulcata 20 zpp (grote gele bloem met rode 
keel)

03 N vaupeliana 20 zpp (zware bedoorning)
04 N vivipara kaibabensis 20 zpp
05 M echinoidea SB26 20 zpp (kleinblijvend en 

niet spruitend)
06 H difficilis 20 zpp (blauwgroene plant, 3 lange 

gebogen middendoorns)
07 H elephantidens 20 zpp (grote tuberkels, grote 

roze bloemen)
08 H garessii 20 zpp (spruit rijkelijk, plompe tuber

kels)
09 H gladiispina 20 zpp (glazige heldere zij- en 4 

donkere middendoorns)
10 H hesteri 20 zpp (Escobaria ?, dwergsoort met 

purperen bloemen)
11 H lauii 20 zpp (grasgroene plant met gele bloe

men)
12 L % ottonis 20 zpp (witte bloem)
13 H salinensis 20 zpp (donker goudgele bloemen 

met karmijnkleurige keel)
14 P asterias 20 zpp (roze bloem)
15 P bergeriana 20 zpp (blijft vrij klein, zeer grote 

bloem)
16 P bumamma 20 zpp (lijkt veel op C. elephanti

dens, bloem geel)
17 P greenwoodii 20 zpp

18

19

P

P

pseudoechinus 20 zpp (blijft klein, violetroze 
bloem)
pseudonickelsae 20 zpp (dooreengevloch
ten doorns in de top)

DIC

01 N %

DISCOCACTUS
Warmteminnende cephaliumvormende bol- 
cactussen. Grote nachtelijke witte geurende 
bloemen. Geënt best te kweken, mits ze 
warm genoeg staan.
alteolens HU232 15 zpp (schaars bedoornd

02 N %
met zwarte doorns)
catingicola HU392 15 zpp (lange stevige

03 N %
grijsgele doorns)
crystallophylus fa. HU582 15 zpp (zwarte

04 N %
doorns, die later verbleken)
nigrisaetosus HU448 15 zpp (wit cephalium

05 N %
met donkere borstels) 
pugionacanthus HU462 15 zpp (weinig

06 N %
bleekbruine doorns)
subviridigriseus HU438 15 zpp (plant groen

07 E

ECA

01 N %

grijs)
magnimammus HU324 10 zpp (duidelijke tu
berkels, stevige doorns)

ECHINOCACTUS
Grootwordende bollen met krachtige bedoor
ning. Bloei is in cultuur zeldzaam. De kweek 
is niet moeilijk van de bekendste soorten. 
Niet kougevoelig.
grusonii 25 zpp (schoonmoederstoel)

02 N % ingens 20 zpp (wordt zeer groot in de natuur)
03 M % grandis FO-035 20 zpp (wordt zeer groot)
04 M $ horizonthalonius PV331 20 zpp (blijft vrij

05 M %
klein, kweek moeilijker)
platyacanthus CSD60 20 zpp (lijkt op E. pal-

06 M $
meri, wordt niet zeer groot)
polycephalus SB818 20 zpp (zeer moeilijk te

ECC

01 N %

kweken, vormt groepen)

ECHINOCEREUS
Kort zuilvormige planten uit Mexico en de 
U.S.A. De planten zijn weekvlezig en een 
aantal soorten verdraagt vorst. De kweek is 
meestal eenvoudig. De bloemen zijn schitte
rend en bloeien lang.
davisii 20 zpp (zeer klein, geelgroene bloem)

02 N % engelmannii 25 zpp (vormt groepen, stam

03 N %
men tot 45 cm lang) 
fasciculatus 25 zpp

04 N % fobeanus 20 zpp (enorme roze bloem met

05 N %
witte keel)
knippelianus 20 zpp (ronde bol, zachte bleke

06 N %
doorns, roze bloemen)
knippelianus kruegeri 20 zpp (zachtroze

07 N %
bloemen uit de schedel)
lauii 20 zpp (dwergsoort met roze bloemen)

08 N % primolanatus 20 zpp (maakt in de schedel

09 N %
lange borstels)
triglochidiatus arizonicus 20 zpp

10 N % viridiflorus 20 zpp (dichte rozerode bedoor

11
12

13
14

M
M

M 
H

ning)
papillosus 20 zpp (gele en rode bloemen) 
papillosus angusticeps SB1787 20 zpp (van 
Hidalgo Co.)
parker! SB1575 15 zpp (roze bloem)
bristolii pseudopectinatus 20 zpp (prachtige 
purperen bloemen)
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15

16

17

18
19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37
38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

H chisoensis 20 zpp (purperen bloem met witte 
keel)

L cinerascens RM104 20 zpp (vormt grote
groepen, bloem purper)

H coccineus inermis 20 zpp (klein, vrijwel 
doornloos, scharlaken bloem)

H davisii 10 zpp (zeer klein)
H fendleri fa de Ignacio/Col. 20 zpp (dwerg- 

vorm met grote purperen bloem)
L fitchii 20 zpp (dicht bruin bedoornd, grote 

purperen bloemen)
L fitchii armatus HO257 20 zpp
H gentryi 20 zpp (vrijwel doornloos, lange roze 

bloemen)
H grandis (roze) 20 zpp (Isla San Lorenzo, gro

te witte bloemen)
H grandis (wit) 20 zpp (San Esteban/B.C., la- 

vendelkleurige bloemen)
H hempelii 20 zpp (grote purperviolette bloe

men)
H lindsayi 10 zpp (kogelvormig, zeer lange 

zwarte doorns)
H melanocentrus 20 zpp (donkere doorns, gro

te purperen bloemen)
H morricalli 20 zpp (weinig ribben, grote purpe

ren bloemen)
H nivosus 20 zpp (stijve sneeuwwitte bedoor- 

ning, purperen bloemen)
H ochoterenae L624 20 zpp (Cerro de la 

Cobriza/Sin., korte zwarte doorns)
H papillosus angusticeps 10 zpp (grote gele 

bloem met rode keel)
H parkeri gonzalezii 20 zpp (vormt kleine groe

pen, dicht bedoornd)
L % pulchellus 20 zpp (klein, purperrode bloe

men, zeldzaam)
H pulchellus sharpii 10 zpp (witte bloemen)
H rayonensis 10 zpp (lange witte doorns, pur

perviolette doorns)
L reichenbachii 20 zpp (verschillend gekleurde

pectinate bedoorning)
L reichenbachii baileyi 15 zpp
L reichenbachii perbellus 20 zpp
H roetteri 20 zpp (fraaie bloemen in diverse 

kleuren)
H scheert koehresianus 20 zpp (lange, wat zy- 

gomorfe, oranjerode bloemen)
H scheert obscuriensis 20 zpp (mooie 

abrikoos-oranje bloemen)
H sciurus 20 zpp (dicht geel bedoornd, laat in 

de zomer bloeiend)
H spec, (de Texas) 20 zpp (dicht bruin be

doornd, grote purperen bloemen)
H spinigemmatus 20 zpp (goudgeel bedoornd, 

violette bloemen)
H stoloniferus L07310 zpp (van Guirocoba/

Son., spruit, geelbloeiend)
H stramineus 20 zpp (compacte clusters, lange 

strogele doorns)
H stramineus parkeri 20 zpp (witbedoornd, 

diep purperviolette bloemen)
H tayopensis v. L779 20 zpp (van Yecora/Son., 

zeer grote gele bloemen)
H viereckii 20 zpp (strogele doorns, grote vio

lette bloemen)
H viridiflorus 20 zpp (dicht purperrood be

doornd, groene bloemen)

51 H

52 P

53 P
54 P

55 P

56 P

57 P

58 P
59 P

60 P

61 P

62 P
63 P
64 P

65 P

66 P

67 P

68 P

69 P
70 P

71 P

72 P
73 P
74 P
75 P

76 P
77 L
78 P
79 P
80 P

81 P

82 H

ECF

01 N
02 N

03 M

04 H

05 H

06 H

websterianus 20 zpp (dicht goudgeel be
doornd, lavendelroze bloemen) 
armatus (Huasteca/Can.) 20 zpp (lange 
zwarte middendoorns, grote purperen 
bloem)
baileyi SB211 20 zpp (purperen bloemen) 
boyce-thompsonii 20 zpp (bont bedoornd, 
ook wel als var. van E.fendleri) 
caespitosus 20 zpp (dichte witroze bedoor
ning, grote roze bloemen)
chloranthus cylindricus HK1532 20 zpp (rijk- 
bloeiend)
dasyacanthus SB224 20 zpp (grote gele 
bloem, dikke korte zuil) 
dasyacanthus rectispinus 20 zpp 
dasyacanthus steereae HK1447 15 zpp 
(bloeit rood)
dubius 20 zpp (spruit rijkelijk, purperen bloe
men)
fendleri HK1266 20 zpp (lange omhoog 
staande middendoorn, bloem purper) 
fendleri longispinus HK1416 20 zpp 
fiehnii 15 zpp (vorm van E. russanthus ?) 
lindsayi 15 zpp (lange kronkelende zwarte 
doorns)
matthesianus 15 zpp (rechtop groeiend, 
vuurrode bloemen)
pailanus P282 20 zpp (bruine pectinate be
doorning)
palmeri 20 zpp (blijft klein, purperen bloe
men)
polyacanthus densus P312 20 zpp (dikke 
planten uit Fresnillo)
pulchellus sharpii 20 zpp (witbloeiend) 
rayonesensis L1101 20 zpp (lange witte 
doorns, purperviolette bloemen) 
reichenbachii 20 zpp (vaak vosbruine be
doorning)
russanthus cowperi HK1013 20 zpp 
russanthus milleri HK370 20 zpp 
russanthus weedinii HK1289 20 zpp 
schereri P300 20 zpp (uit de bergen bij de 
Rio Nazas, geen middendoorn) 
triglochidiatus melanacanthus 20 zpp 
viridiflorus 20 zpp (rijk groen bloeiend) 
viridiflorus corellii HK1527 20 zpp 
viridiflorus neocapillus 20 zpp
websterianus L98 20 zpp (dicht goudgeel be
doornd, lavendelroze bloemen)
weinbergii P310 20 zpp (dwergsoort, roze 
bloemen)
polyacanthus densus 20 zpp (lange zygo- 
morfe bloemen)

ECHINOFOSSULOCACTUS
Veelribbige Mexicaanse bolcactussen met 
gegolfde ribben. Vroege en rijke bloeiers. 
Eenvoudig te kweken en niet kougevoelig. 
albatus 20 zpp (witbloeiend, ca. 35 ribben) 
pentacanthus 20 zpp (grote violette bloe
men) 
erectocentrus SB286 20 zpp (blijft vrij klein, 
ca. 50 ribben) 
dichroacanthus 20 zpp (afgeplatte bovenste 
doorns, die eerst rood zijn) 
guerrianus 20 zpp (grootst wordende soort, 
grote violette bloemen) 
hastatus 20 zpp (purperen bloemen)
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07 H

08 H

09 H

10 H

11 H

12 H

ECM

01 N

02 M

03 M

04 M

ECN

01 N 
02 N 
03 N 
04 M

05 M

06 M 
07 H

08 H

09 H

10 L 
11 P

12 P

13 P

14 P 
15 P
16 P

17 P

18 P 
19 P

20 P

21 P

22 P
23 P
24 L

lloydii 20 zpp (heeft veel ribben, zeer lange 
doorns)
obvallatus 20 zpp (zware roodachtige 
doorns, purperrode bloemen)
ochoterenaus 20 zpp (zeer lange gele mid- 
dendoorns)
spec. 20 zpp (Lagos de Moreno/Jal., lange 
platte doorns)
spec. (San Felipe) 20 zpp (San Felipe, 6 klei
ne zijdoorns onderzijde areool) 
tricuspidatus 20 zpp (korte doorns, geel- 
bloeiend)

ECHINOMASTUS
Kleinblijvende zwaarbedoornde planten. Het 
geslacht telt vrij weinig soorten en is daar
door compleet te krijgen. Niet kougevoelig.

% erectocentrus 20 zpp (bruinroze bloem, ste
vige plant)

% dasyacanthus SB120 15 zpp (Los Pinos 
Mts., witpurperen bloem)
dasyacanthus 'carrizalensis' SB725 15 zpp 
(LunaCo./NM)
laui SB525 10 zpp (Salinas/SLP, dikke gebo
gen doorns)

ECHINOPSIS
Veel gekweekte en gemakkelijk te verzorgen 
planten met prachtige grote bloemen. Ook 
soorten van Pseudolobivia en Lobivia kun
nen hier zijn opgenomen. Niet kougevoelig.

% minuana 20 zpp (wordt kort zuilvormig)
% silvestri! 20 zpp (blijft vrij klein, witte bloem)
% turbinata 20 zpp (sterk geurende bloemen) 

obrepanda calorubra 20 zpp (Ps.-lobivia, 
rode bloemen)
rhodotricha 20 zpp (plant donkergrijs, witte 
bloemen)
tapecuana tropica 20 zpp (heeft haakdoorns) 
calorubra 20 zpp (Ps.-lobivia, platrond, oran
jerode bloemen)
obrepanda purpurea 20 zpp (Ps.-lobivia, 
reusachtige purperen bloemen)
tapecuana 20 zpp (zeer variabele doornleng- 
te)

% ‘Oranje Glorie' 25 zpp
% ancistrophora P68 20 zpp (Ps.-lobivia, plat

rond, witte bloemen)
ancistrophora kratochviliana P231 20 zpp
(Ps.-lobivia, van Campo Quijano)

% boyubensis 20 zpp (Ps.-lobivia, lijkt op
E,obrepanda)

% chlorocarpa 20 zpp
cotacajensis 20 zpp
eyriesii 20 zpp (kort bedoornd, enorme witte 
bloemen)
intricatissima 20 zpp (zeer lange gebogen 
doorns)

% mammillosa flexilis 20 zpp (Ps.-lobivia) 
obrepanda purpurea 20 zpp (Ps.-lobivia, 
enorme purperen bloemen)

% polyancistra P68a 20 zpp (Ps.-lobivia, blijft 
klein, geurende witte bloem) 
roseo-lilacina 20 zpp (platrond, witroze 
bloem)
spec. L400 20 zpp

% tapecuana 20 zpp (lijkt op E.obrepanda)
% mamillosa ritteri 25 zpp

ENC ENCEPHALOCARPUS
Kleine bolcactus met penwortel. De plant is 
een zeer langzame groeier en nogal vocht- 
gevoelig. Daarom is de kweek uit zaad niet 
gemakkelijk. De enige soort is niet kouge
voelig.

01 H strobiliformis 10 zpp (zeer beperkte voor
raad)

EPT EPITHELANTHA
Kleinblijvende, meest witbedoornde bolletjes 
met zeer kleine maar leuke bloemen. De 
zaadbessen maken door hun fraaie kleur de 
plant nog aantrekkelijker. Moeilijk op eigen 
wortel, maar niet kougevoelig.

01 L $ micromeris 20 zpp (voorraad klein)
02 L neomexicana 15 zpp

ERA ERDISIA
Zeer slanke, niet al te grote peruaanse en 
Chileense zuilen. De bloei is vaak eindstan- 
dig. Niet kougevoelig, maar soms sterft in de 
winter de kop af, waarna in de lente nieuwe 
scheuten opkomen.

01 M quadrangularis 20 zpp (felrode bloemen)

ESC ESCOBARIA
Fraaie kleinblijvende bolcactussen die rijke
lijk bloeien en niet kougevoelig zijn.
Sommige soorten kunnen voorkomen onder 
Coryphantha. Geschikt voor liefhebbers met 
weinig ruimte.

01 N albicolumnaria 20 zpp (dicht sneeuwwit be
doornd, dieproze bloemen)

02 N % hesteri 20 zpp (ook wel bij Coryphantha in
gedeeld, bloem purper)

03 N % orcuttii koeningii 20 zpp (witbedoornd)
04 N runyoniixrobbinsorum 20 zpp (Hybride)
05 N % tuberculosa 20 zpp (dicht witbedoornd, rijk 

roze bloeiend)
06 M chaffeyi SB839 20 zpp (witte borstelige 

doorns, bruinroze bloemen)
07 M dasyacantha 20 zpp (prachtige witte 

sneeuwballen)
08 M % duncanii SB83 15 zpp (kleine roze bloemen)
09 M laredoi SB289 15 zpp (roodbloeiend)
10 M $ leei SB397 20 zpp (zeer kleine kopjes, vormt 

groepen)
11 M lloydii 20 zpp (vormt groepen, doorns met 

zwarte punten)
12 M orcuttii macraxina SB372 20 zpp (vormt 

groepen)
13 M $ organensis SB1043 20 zpp (Dona Ana Co.)
14 M $ robbinsorum SB464 20 zpp (vroeger Cochi- 

sea, zeldzaam)
15 M roseana SB459 20 zpp (kleine roodwitte 

bloem)
16 M $ sneedii SB17320zpp (Dona AnaCo., meest 

roze bloemen)
17 M villardii SB66 15 zpp (Otero Co., NM, dicht- 

bedoornd)
18 M vivipara SB66 20 zpp (zie ook Coryphantha, 

Wichita Mts.)
19 M $ vivipara alversonii SB1800 20 zpp (witbe

doornd)
20 M zilziana SB602 20 zpp (zwartgepunte witte 

doorns, groenbruine bloemen)
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21 M zilziana 'chariacantha' 20 zpp (weinig be- 
doornd, dikke stam)

22 H chihuahuensis 20 zpp (dicht bruin bedoornd, 
roze bloemen)

23 H runyonii 20 zpp (klein, groepvormend, purpe
ren bloemen)

24 H tuberculosa gigantea n.n. 20 zpp (plant 
wordt groter)

25 H zilziana 20 zpp (zwartgepunte witte doorns)

ESP ESPOSTOA
Prachtige wollige zuilen uit Peru. De planten 
zijn niet moeilijk te kweken en ze zijn niet 
kougevoelig. De groei is vrij traag en daar
door vormen ze ook in kleine kasjes lang een 
sieraad.

01 N % churinensis 25 zpp (fraai witwollig met gele 
doorns)

02 N lanata 25 zpp (een der groter wordende 
soorten)

03 N % melanostele 25 zpp (Pseudo-espostoa, 
wordt in de natuur vrij donker)

04 N % melanostele cantaensis 25 zpp (Pseudoes- 
postoa)

05 N % melanostele inermis 25 zpp (Pseudoespos- 
toa, sterker behaard)

06 N mirabilis 25 zpp (vooral de schedel met dich
te witte wol)

07 N nana 25 zpp (Pseudoespostoa, blijft kleiner 
als P.melanostele)

08 N % ritteri 25 zpp (donker purperrood bedoornd)
09 H calva 20 zpp (zonder haren, goudgele be- 

doorning)
10 H lanianuligera 20 zpp (witte doorns met don

kere punten)
11 H ritteri 20 zpp (donkere purperrode bedoor- 

ning)

FER FEROCACTUS
Grootwordende, schitterend bedoornde bol- 
cactussen. Bloei meestal pas op oudere 
leeftijd, maar zeer aantrekkelijk door de forse 
bedoorning. Niet kougevoelig en de meeste 
soorten zijn gemakkelijk te kweken. Groei vrij 
langzaam.

01 N alamosanus 20 zpp (blijft vrij klein, rechte 
doorns)

02 N covillei 20 zpp (lijkt op F.emoryi)
03 N gracilis 20 zpp (prachtige rode bedoorning)
04 N herrerae 20 zpp (bruine haakdoorns, enkele 

witte zijdoorns)
05 N rectispinus 20 zpp (blauwgroene plant, lange 

rechte doorns)
06 N stainesii pilosus 20 zpp (heeft veel witte ha

ren, bloedrode doorns)
07 N viscainensis20zpp(ookwel F.peninsulae 

var.visc.)
08 N wislizenii 20 zpp (witte zijdoorns, bruine ge

haakte middendoorns)
09 M echidne 20 zpp (scherpe ribben, geelbruine 

rechte doorns)
10 M emoryi DJF1591 20 zpp (lange viltige areo- 

len, plant blauwgroen, mooi)
11 M histrix CSD290 20 zpp (van Salinas, blauw

groen met gele doorns)
12 M latispinus 20 zpp (van San Luis Potosi, rood- 

bedoornd)

13 M macrodiscus 20 zpp (platrond, grote roodwit
te bloemen)

14 M peninsulae 20 zpp (fraaie robijnrode doorns)
15 M schwarzii 20 zpp (gele doorns, viltige sche

del)
16 L % glaucescens 25 zpp (blauwgroene plant met 

lange goudgele doorns)
17 H macrodiscus multiflorus 20 zpp (bloeit al als 

vrij kleine plant, bloem roze)
18 H townsendianus 20 zpp (robuuste plant, kort 

zuilvormig)
19 P robustus P351 20 zpp (van San Lorenzo, 

vormt groepen)
20 L % pfeifferi 20 zpp (grijsgroene plant met gele 

doorns)
21 L reppenhagenii 20 zpp (wordt minder vaak

aangeboden)

FRA FRAILEA
Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen. De 
meeste soorten zetten zaad zonder dat de 
bloem open is geweest. Niet kougevoelig, 
maar door de penwortel wel wat vochtgevoe- 
ÜQ-

01 L albifusca 20 zpp (grote gele bloem met groe
ne keel)

02 L concepsionensis 20 zpp (plant groen, bloem 
citroengeel)

03 L horstii 20 zpp (plant langwerpig, grote 
bloem)

04 L magnifica 20 zpp (fijn goudgeel bedoornd)
05 L perbella 20 zpp (bruine viltige areolen)

GLA GLANDULICACTUS
Kleinblijvende verwanten van Ferocactus. 
Bloei in het vroege voorjaar. Niet kougevoe
lig

01 H uncinatus wrightii 20 zpp (zeer lange ge
haakte middendoorn, purperen bloem)

02 L uncinatus wrightii 20 zpp (zeer lange ge
haakte middendoorn, purperen bloem)

GYC GYMNOCACTUS
Mooie kleine en gemakkelijk bloeiende bol
cactussen. Niet kougevoelig. Sommige 
soorten zijn op eigen wortel moeilijk te kwe
ken wegens hun vochtgevoeligheid.

01 M knuthianus L732 15zpp (van Quadalcasar/ 
SLP, lilaroze bloem)

02 M viereckii L1159 15 zpp (witte zij- en zwarte 
middendoorns, bloem purper)

03 H aguirreanus 20 zpp (plant frisgroen, abri- 
kooskleurige bloemen)

04 H beguinii L1035 20 zpp (Sierra de la Paila,
verwant met G. mandragora)

05 H horripilus 20 zpp (bleke doorns met donkere 
punt, bloem dieppurper)

06 H roseanus 20 zpp (dichte strokleurige bedoor
ning, bloem geel)

07 H saueri 20 zpp (platte blauwgroene plant, wit
te bloemen)

08 L subterraneus 15 zpp (bloem roze-violet)
09 H valdezianus 10 zpp (Normanbokea, dwerg- 

soort met violette bloemen)
10 H valdezianus albiflora 10 zpp (variant met wi

tachtige bloemen)
11 H viereckii major L730 20 zpp (klein, met zuiver 

witte bloemen)
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12 P

13 P

14 L

GYM

01 H 
02 L
03 H

04 H

05 H

06 H

07 H

08 L

09 H

10 H

11 H

12 H

13 H

14 H

15 H

16 H

17 H

18 H

19 H

20 H

21 H

22 L

23 H

24 H
25 H

26 H

27 H

28 L
29 P

subterraneus P362 10 zpp (bloem roze- 
violet)
subterraneus zaragossae P364 10 zpp 
(langwerpig, roze bloemen, zeldzaam) 
valdezianus albiflora 10 zpp (witte, geveder
de doorns, witachtige bloemen)

GYMNOCALYCIUM
Zuidamerikaans geslacht van bolcactussen 
die rijk en langdurig bloeien. De planten ge
dijen ook goed bij iets minder licht. Ze zijn 
niet kougevoelig en in het algemeen gemak
kelijk te kweken.
achirasense 20 zpp (lila bloem) 
baldianum 20 zpp (roodbloeiend) 
bayrianum 20 zpp (vlakke en brede ribben, 
stevige doorns) 
bodenbenderianum 20 zpp (vlakke plant, 
bruingroen, roze bloemen)
borthii fa. BO89 20 zpp (donkergroene epi
dermis; zware, donkere doorns)
buenekeri 20 zpp (lijkt op G.horstii, dieproze 
bloemen)
cardenasianum 20 zpp (plant blauwgroen, 
zeer lang prachtige bedoorning) 
chubutense 20 zpp (plant grijsgroen, zuiver 
witte bloemen)
chuquisacanum 20 zpp (zeer grote planten 
uit de Boliviaanse chaco) 
damsii 20 zpp (kleurige epidermis, rijk wi
tachtig bloeiend)
damsii tucavocense 20 zpp (ribben scherper, 
dieproze bloemen)
denudatum 20 zpp ('spinnencactus', grote 
witte bloemen)
gibbosum nobile 20 zpp (wild bedoornde 
planten, grote witte bloemen)
guanchinense 20 zpp (grote trechtervormige 
bruin-roze bloemen)
horridispinum 20 zpp (stevige, priemende 
doorns, grote lila bloemen)
izozogsii 20 zpp (platronde plant, grijsgroen 
gekleurd)
kozelskyanum 20 zpp (vlak en bronskleurig, 
3 doorns per areool)
leeanum netrelianum 20 zpp (weinig rand- 
doorns, geelbloeiend)
matoense 20 zpp (donkergroen, platrond, 
scherpe ribben)
oenanthemum 20 zpp (enkele stevige rand- 
doorns, wijnrode bloemen)
pseudoragonesii 20 zpp (groter dan G.rago- 
nesii, meer ribben)
saglione 20 zpp (blauwgroene plant, lange 
zwarte doorns)
spegazzinii 20 zpp (blauwgroen, brede en 
vlakke ribben)
sutterianum 20 zpp (grote roze bloemen) 
tilcarense 20 zpp (grote planten, bloemen 
wit, binnenin roze)
triacanthum 20 zpp (lichaam bruingroen, 3 
aanliggende doorns)
tudae 20 zpp (bronskleurig, vlak, bloemen 
witachtig)
vatteri 20 zpp (vlakke plant, rijkbloeiend) 
alboareolatum 20 zpp (klein en vlak, korte 
aanliggende doorns)

30 P ambatoense P22 20 zpp (Sierra Ambato, 
roze-grijs bedoornd)

31 P andreae P199 20 zpp (klein, met grote gele 
bloemen)

32 P bozsingianum P205 20 zpp (zeer variabel, 
roze bloemen, grijze epidermis)

33 P brachypetalum P100 20 zpp (zeer donkere 
epidermis, grote witte bloemen)

34 P brachypetalum P101 20 zpp (van de Rio Ne
gro)

35 P calochlorum OF96-80 20 zpp (klein, vormt 
groepen, grote roze bloemen)

36 P carminanthum P133 20 zpp (Sierra Ambato, 
karmijnrode bloemen)

37 P castellanosii P209 20 zpp (Oostelijke Sierra 
Malanzan, witte bloemen)

38 P castellanosii P80c 20 zpp (habitus als G. 
bozsingianum)

39 P fleischerianum 20 zpp (witte bloem met roze 
keel)

40 P friedrichii moserianum P435 20 zpp (Para
guay, zuidelijk van Cerro Leon, donkerbruin)

41 P gibbosum P94 20 zpp (Abra de la Ventana, 
grote witte bloemen)

42 P gibbosum fenellii P95 20 zpp (grijsgroene 
plant, grote witte bloemen)

43 P glaucum P218 20 zpp (grijsgroene, vlakke 
plant, stevige doorns)

44 P hossei P139 20 zpp (roze bloemen)
45 P kieslingii castaneum P220 20 zpp (La Rioja, 

lange witte bloemen met roze keel)
46 P knollii n.n. WO66 20 zpp
47 P marquezii argentiniense 20 zpp (witte bloem 

met roze keel)
48 P marsoneri P230 20 zpp (platrond, geelwitte 

bloemen)
49 P matoense 20 zpp (platrond met scherpe rib

ben, geelgrijze doorns)
50 P mazanense ferox P30a 20 zpp (zwaarbe- 

doornd en variabel)
51 P megalothelos 20 zpp (platrond en vrij groot, 

grote roze-witte bloemen)
52 P mihanovichii filadelfiense P430 20 zpp (wes

telijk van Filadelfia, lijkt op G.stenogonum)
53 P mostii P201 20 zpp (uit midden Cordoba op 

1200 m hoogte)
54 P mucidum P36a 20 zpp (nieuwe naam, lange 

penwortel)
55 P nidulans P138 20 zpp (wilde bedoorning, 

roze bloemen)
56 P nigriareolatum var. P130 20 zpp (van Cuesta 

de Portezuelo)
57 P obductum P121 20 zpp (uit Salinas Grandes, 

sierlijke bloemen)
58 P occultum P131 20 zpp (donkergroen en veel- 

ribbig, nieuwe doorns zwart)
59 P ochoterenai P31 20 zpp (Sierra de Velasco, 

vuilwitte bloemen)
60 P platygonum P216 20 zpp (platte plant, bruin, 

roze bloemen)
61 P pungens 20 zpp (lang, zwarte, scherpe 

doorns, witte bloemen)
62 P quehlianum P13A20zpp (uit Sierra Tulum- 

ba, kleine veelribbige planten)
63 P ragonesei P18 20 zpp (kleine soort uit de 

Grote Zoutzee, Cordoba)
64 P riograndense 20 zpp (witte bloemen met een 

blauwrode keel)
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65 P ritterianum P219 20 zpp (uit het Famatima 
massief, weinig voorkomend)

ISL ISLAYA
Peruaanse bolcactussen met enorme fraai

66 P

67 P

68 P

69 P

70 P

71 P

72 P

73 P

74 P

HAA

01 N

schickendantzii delaetii P55 20 zpp (platrond 
en blauwgroen, roze bloemen)
spegazzinii P43 20 zpp (variabele, ver ver
spreide soort, fraai bedoomd)
stellatum P76 20 zpp (grijsbruin en platrond 
met variabele bedoorning)
striglianum 15 zpp (donker violetkleurig li
chaam, zeldzaam)
taningaense P212 20 zpp (Cordoba, grijs
groen, lange slanke bloemen)
tillianum 20 zpp (prachtige wijnrode bloe
men)
valnicekianum P83 20 zpp (Cordoba, zeer 
dicht bedoornd, witte bloemen)
vatteri P108 20 zpp (uit Zuid-Cordoba, lange 
bloemen)
wagnerianum 20 zpp

HAAGEOCEREUS
Prachtig bedoornde, niet zeer groot worden
de zuilen. Bloei komt voor bij oudere 
cultuurplanten. De planten zijn niet kouge- 
voelig en niet moeilijk te kweken.

% aureispinus 25 zpp (fraai geel bedoornd)

01 H

02 H

03 H

04 H

05 H 
06 H

07 H

08 H

09 H

10 H

11 H

gekleurde zaadbessen. Op eigen wortel is 
de kweek niet zeer eenvoudig. Ook het op
kweken uit zaad is niet zeer gemakkelijk.
Niet kougevoelig.
bicolor 20 zpp (schedel witwollig, gele bloe
men met rode punt)
copiapoides 20 zpp (blauwgroen, korte dikke 
doorns, geelbloeiend)
copiapoides chalaensis 20 zpp (weinig zwar
te doorns, gele bloemen)
divaricatiflora 20 zpp (Bloemen karmijnvio-
let)
flavida 20 zpp (grijsgroen, wollige schedel) 
grandis 20 zpp (wordt groot, grijze doorns 
met donkere punt)
islayensis 20 zpp (veelribbig, dicht be
doornd, kleine bloemen)
islayensis minor 20 zpp (blijft kleiner, langere 
zwarte middendoorns)
krainziana 20 zpp (wollige schedel, veel 
gele, geurende bloemen)
maritima 20 zpp (dicht geel bedoornd, zeer 
mooi)
unguispina 20 zpp (blijft klein, zwarte gebo

02 N

03 N

04 N

05 N

06 N

07 N

08 M

HIL

01 H

% chosicensis 25 zpp (groepenvormend, rood
achtige bloemen)
chrysacanthus 25 zpp (forse plant, bloemen 
witgroen)

% olowinskianus 25 zpp (bruinrode bedoor
ning, grote witte bloemen) 
pseudoacranthus 25 zpp (rechtop groeiend, 
aan de grond vertakkend)
pseudomelanostele 25 zpp (zeer forse plant 
met goudgele bedoorning)
versicolor 25 zpp (slanke zuil met witte bloe
men)
chrysacanthus 20 zpp (forse plant met wit
groene bloemen)

HILDEWINTERA
Kleine kruipende en/of hangende zuilen. 
Ook wel ingedeeld bij het geslacht Borzicac- 
tus. Rijke bloeier gedurende de gehele 
zomer. Niet kougevoelig.
aureispina 20 zpp (goudgeel bedoornd,

LER

01 N

LOB

01 N

02 N

gen doorns, zeldzaam)

LEUCHTENBERGIA
Monotypisch geslacht van planten met grote 
penwortel en driekantige tepels. Zeer grote 
gele bloem, die willig verschijnt bij oudere 
planten. De planten vragen in de zomer veel 
water en 's winters volkomen droogte. Niet 
kougevoelig.

% principis 20 zpp (zeer lange tepels en papie
rachtige doorns)

LOBIVIA
Zie ook Echinopsis. Pseudolobivia is deels 
hier en deels bij Echinopsis ondergebracht. 
Prachtige bloeiers, maar helaas meestal 
maar zeer kort. Kweek is meestal eenvoudig 
en de planten zijn niet kougevoelig.

% aurea 20 zpp (Ps-lobivia, grote citroengele 
bloemen)

% ferox 20 zpp (Ps-lobivia, forse kogel, wit

HOM

01 N

oranjerode bloemen)

HOMALOPCEPHALA
Nauw aan Ferocactus verwant monotypisch 
geslacht. Niet kou- maar wel vochtgevoelig. 
De kweek vereist 'groene vingers'.

% texensis 20 zpp (zwaarbedoornd, prachtige

03 N

04 N

05 M
06 M

bloeiend)
% ferox longispina 20 zpp (Ps-lobivia, zeer wild 

bedoornd)
% muhriae 20 zpp (rood-oranje bloemen met 

roodbruine keel)
% acanthoplegma 20 zpp (vuurrode bloemen) 

backebergii larae 20 zpp (platronde, roze-

HOR

01 H

02 L

03 L

meerkleurige bloemen)

HORRIDOCACTUS
Zie ook Neochilenia, Neoporteria of Pyrrho- 
cactus. Niet kougevoelig.
choapensis 20 zpp (donkergroene plant met 
bleekgele bloemen)
pamaensis 20 zpp (bruingroene plant, bloe
men fuchsia-rood)

% vallenarensis 20 zpp (grijsgroen, bruingele

07 M

08 M

09 M

10 M

11 M

violette bloemen)
caineana 20 zpp (zeer grote helderviolette
bloemen)
chrysantha 20 zpp (goud- tot oranjegele
bloemen met groene keel)
haematantha 20 zpp (kleinblijvnd, purperen
bloemen)
haematantha kuehnrichii L459 20 zpp (1 ge
bogen zwarte middendoorn, mooie bloemen) 
haematantha rebutioides 20 zpp (vuurrode

04 L
bloemen)
choapensis 20 zpp (donkergroene plant, 
bleekgele bloemen)

12 M
bloemen, vormt groepen)
hertrichiana 20 zpp (rode tot karmijnkleurige 
bloemen met witte keel)
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13 M

14 M

15 M

16 M

17 M
18 M

19 H

20 H

21 H

22 H

23 H

24 H

25 H

26 H

27 H

28 H

29 H

30 H

31 L

32 H

33 L

34 H

35 H

36 H

37 H

38 H

39 H
40 H

41 H

42 H

43 L

44 P

45 P

46 P

47 P

jajoiana 20 zpp (plant vlak, roodachtige 
bloem met violette keel)
marsoneri 20 zpp (gele bloemen met purper
rode keel)
maximiliana westii KK437 20 zpp (vormt 
groepjes van korte zuiltjes)
pentlandii 20 zpp (zeer lang bedoomd, gele 
tot violette bloemen)
pygmaea 20 zpp
wrightiana 20 zpp (lange vervlochten doorns, 
lange lila bloemen)
arachnacantha 20 zpp (dwergsoort met zeer 
grote gele bloemen)
arachnacantha sulphurea 20 zpp (epidermis 
helderder groen, bloemen citroengeel) 
arachnacantha vallegrandensis 20 zpp 
(oranjerode bloemen)
backebergii oxyalabastra 20 zpp (donkerkar- 
mijnkleurige bloemen)
chrysantha hypocyrta 20 zpp (naar boven 
gebogen middendoorns)
cinnabarina 20 zpp (grote karmijnkleurige 
bloemen met donkere keel)
cinnabarina grandiflora 20 zpp (donkerrode 
bloemen met violette keel)
famatimensis 20 zpp (kleine tuberkels, fijne 
aanliggende doorns)
ferox potosina 20 zpp (Ps-lobivia, 1 stevige 
gebogen middendoorn) 
haematantha amblayensis 20 zpp (dwerg
soort met grote gele tot oranje bloemen) 
hertrichiana fa. L154a 20 zpp (Huanoquita/ 
Peru, meestal gele bloemen) 
jajoiana buiningiana 20 zpp (lange doorns, 
rode bloemen met violette keel) 
leucomalla 20 zpp (gele bloemen met witte 
keel)
maximiliana L254 20 zpp (Macusani, mooie, 
meestal driekleurige bloemen)
pampana 20 zpp (loodgrijze plant, lange ge
bogen doorns)
pampana glaucescens 20 zpp (grijsgroen, 
donkerder doorns, driekleurige bloem) 
peclardiana 20 zpp (bloeit gehele zomer met 
violette bloemen)
pugionacantha cornuta 20 zpp (lange prie
mende doorns)
pugionacantha culpinensis 20 zpp (rood of 
geel bloeiend, wild bedoomd)
saltensis nealeana 20 zpp (dwergsoort, rode 
bloemen met donkere keel)
tarabucensis 20 zpp (donkerrode bloemen) 
tiegeliana 20 zpp (dichte door elkaar gewe
ven bedoorning)
wrightiana 20 zpp (lange verweven doorns, 
lila bloemen)
wrightiana winteriana 20 zpp (grote purper
rode bloemen met witte keel)

% arachnacantha 20 zpp (dwergsoort met gro
te gele bloemen)

% aurea cylindrica P207 20 zpp (Ps-lobivia, uit 
La Rioja, slankzuilig)

% aurea fallax P32 20 zpp (Sierra de Velasco, 
lange middendoorns)

% aurea robustior P105 20 zpp (San Luis, bloe
men geel)

% calochrysea P61 20 zpp (lange gele bloe
men, lange middendoorns)

48 P % drijverianaP17920zpp(vandeCachipam- 
pa met fraaie bloemen)

49 P % grandiflora P188 20 zpp (Helianthocereus, 
Sierra Ambato, rode bloemen)

50 P % luteiflora P14 20 zpp (noordelijke var. van L. 
aurea)

51 L % crassicaulis 20 zpp (Helianthocereus, grote 
vuurrode bloemen)

52 L % grandis areiflora 20 zpp (Soehrensia)
53 L purpurea minuata FR526A 20 zpp
54 L % rosariana rubriflora WR528 20 zpp

LOH LOPHOCEREUS
In Mexico groeiende 's nachts bloeiende zui
len. De planten groeien niet erg snel met 
groeien in de natuur uit tot forse struiken. De 
kweek uit zaad is niet moeilijk en de planten 
zijn niet kougevoelig.

01 M schottii 20 zpp (geelgroene zuil met vrij klei
ne bloemen)

LOP LOPHOPHORA
Kleine, soms groepenvormende bolcactus- 
sen met penwortel. De wortelhals bevat in de 
natuur mescaline. De planten zijn onbe- 
doornd en bezitten viltige areolen. Ze zijn 
niet kougevoelig, maar wel soms wat vocht- 
gevoelig.

01 H echinata diffusa 10 zpp (helder grijsgroene 
plant, vlakke ribben)

02 H williamsii 10 zpp (zonder doorns, maar met 
dikke viltige areolen)

03 H williamsii decipiens 10 zpp (grotere, langere,
violetroze bloemen)

LOX LOXANTHOCEREUS
Slanke, niet zeer groot wordende zuilen met 
zygomorfe bloemen, die door Hunt bij Borzi- 
cactus gerekend worden. De kweek verloopt 
eenvoudig want de planten zijn niet kouge
voelig en vaak zeer bloeiwillig.

01 M senilioides 20 zpp
02 H ferrugineus 20 zpp (dichte roestbruine be

doorning, lange rode bloem)

MAL MAMILLARIA
Grootste en meest gekweekte geslacht van 
cactussen. Binnen het geslacht vindt men 
een bonte schakering in vorm, grootte en 
bloemkleur. De bloei meestal plaats in een 
krans om de schedel. Niet kougevoelig, 
maar soms niet gemakkelijk.

001 N % albilanata 20 zpp (wollige axillen, dichte witte 
bedoorning)

002 N % bombycina 20 zpp (wollige areolen, gele of 
witte haakdoorns, mooi)

003 N % collina 20 zpp (rozerode bloemen)
004 N % compressa 20 zpp (zeer lange doorns, pur

peren bloemen)
005 N % magallanii 20 zpp (fijn- en dichtbedoornde 

dwergsoort)
006 N % magnifica 20 zpp (goudgele gehaakte mid

dendoorns, bloem karmijn)
007 N % marksiana 20 zpp (wollige axillen, gele bloe

men en doorns)
008 N % parkinsonii 20 zpp (fraai witbedoornd, deelt 

zich dichotoom)
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009 N % rhodantha 20 zpp (purperrode bloemen; zeer 
variabel doornkleed)

044 H caerulea 20 zpp (blauwgroen, fijne witte zij
doorns)

010 N % spec. L086 20 zpp (Sierra Obscura/Chih., 045 H candida 20 zpp (sneeuwwitte dichte bedoor
verwant met M.hertrichiana) ning, roze bloemen)

011 N % sphaerica 20 zpp (Dolichothele, grote tuber- 046 H capensis 20 zpp (grote roze bloemen)
kels, grote bloemen) 047 H capensis pallida 20 zpp (van Todos Santos/

012 N % spinosissima 20 zpp (klein zuilvormig, zeer B.C., vorm met rechte doorns)
variabele doornkleur) 048 L % carnea cirrosa 25 zpp (lange gedraaide

013N % spinosissima rubrispina 20 zpp (doorns doorns, rijk roze boeiend)
meer rood gekleurd) 049 H casoi 20 zpp (pikzwarte middendoorns)

014 N % wrightii 20 zpp (zwarte gehaakte midden- 050 L % celsiana 20 zpp (roze bloemen)
doorns, purperen bloemen) 051 H coahuilensis 20 zpp (= Porfiria schwartzii,

015M % apozolensis saltensis L1045 20 zpp dwergsoort met penwortel)
016M dioica 20 zpp (roodbruine haakdoorns, wit 052 H Columbiana 20 zpp (dichte geelachtige be

achtige bloemen) doorning, bloem karmijn)
017M fraileana 20 zpp (vormt groepen, grote roze 053 H crinita 20 zpp (gele haakdoorns, rijkbloeiend)

bloemen) 054 L % crocidata 25 zpp (karmijnkleurige bloemen)
018M % insularis 20 zpp (dwergsoort, zwarte haak 055 L % densispina 20 zpp (zwavelgele bloemen)

doorns, dieproze bloemen) 056 L % discolor 25 zpp (witte bloemen met roze mid-
019M laui subducta 15 zpp (dichte stevige gele tot denstreep)

roodbruine bedoorning) 057 L % erectohamata 20 zpp (witte bloemen)
020 M lenta 10 zpp (vormt groepen, fijne dichte wit 058 L % eriacantha 25 zpp (kleine bleekgele bloe

te bedoorning) men)
021 M mathildae 20 zpp (fijne witte zijdoorns en 059 L % eschanzieri 20 zpp (kleine soort met rode

roodbruine middendoorns) bloemen)
022 M microcarpa 20 zpp (zwarte haakdoorns, gro 060 H esperanzaensis 20 zpp (bleekgele zijdoorns,

te purperen bloemen) bruine middendoorns)
023 M mollendorffiana 20 zpp (witte zijdoorns en 061 H estebanensis 20 zpp (purperbruine midden

donkergepunte middendoorns) doorns, witachtige bloemen)
024 M solisioides 10 zpp (dwergsoort met grote 062 H freudenbergeri 20 zpp (grote plant, grote hel

gele bloemen) dergele bloemen)
025 M viescensis 10 zpp (witte haakdoorns met 063 L % fuscata 20 zpp (witte zij- en roodbruine mid

bruine punt, zeldzaam) dendoorns)
026 M weingartiana 20 zpp (kleine groengele bloe 064 H gasseriana 10 zpp (dichtbedoornde dwerg

men) soort)
027 M wrightii wolfii 15 zpp (grote haakdoorns, zui 065 H gasterantha 20 zpp (lichtend karmijnkleurige

ver witte bloemen) bloemen)
028 L % albicans 25 zpp (dicht wit bedoornd, grote 066 H glassii 20 zpp (spruitende dwergsoort, dicht

roze bloemen) wit bedoornd)
029 L albicoma 20 zpp (witte harige borstels die de 067 H goodrichii 10 zpp (grote roze bloemen)

plant verbergen) 068 H hahniana 20 zpp (lang en dicht sneeuwwit
030 H angelensis 20 zpp (grote bleekroze bloe behaard, bloemen karmijn)

men) 069 H heidiae 20 zpp (gele, geurende bloemen)
031 H ascensionis fa. L1186 20 zpp (Cerro del 070 H hemisphaerica fa. 20 zpp (Huasteca

Viejo/N.L., roze bloemen) Canyon/N.L., dichter bedoornd)
032 L % aureoviridis 20 zpp (spruitend, roomwitte 071 L % hidalgensis 20 zpp (karmijnkleurige bloe

bloemen) men)
033 L % aurihamata 25 zpp (1 goudgele haakdoorn, 072 H hubert-muelleri 20 zpp (bloemen karmijn-

bloemen crèmekleurig) roze)
034 H baxteriana 20 zpp (platronde plant, gele 073 H humboldtii 10 zpp (spruitende miniatuurvorm

bloemen) uit Hidalgo)
035 H blossfeldiana 20 zpp (dwergsoort met grote 074 H johnstonii sancarlensis 20 zpp (lange ge

roze bloemen) draaide middendoorns)
036 L % bocasana 25 zpp (vormt groepen, haak 075 L % kuentziana 25 zpp (sterk vertakkend)

doorns en lange haren) 076 H lanata sensu Schwarz 20 zpp (groter en ro
037 L %. bocasana rosea 25 zpp (vorm met roze bloe buuster dan de type-planten)

men) 077 H lasiacantha 10 zpp (dwergsoort, verborgen
038 L % boedekeriana 20 zpp (rozebruine bloemen) onder gevederde doorns)
039 L % bombycina 20 zpp (witgele haakdoorns, wol 078 H lauii 10 zpp (dwergsoort met dichte witte be

lige axillen) doorning)
040 L % bonavitii 25 zpp (wollige axillen, donkerrode 079 H lauii dasyacantha 10 zpp (fijne haarachtige

middendoorns) doorns, purperen bloemen)
041 L % boolii 20 zpp (dwergsoort, hele zomer purpe 080 H lauii subducta 10 zpp (purperen bloemen)

ren bloemen) 081 H lenta 10 zpp (vormt groepen, dichte witte be
042 H brandegeei gabbii 20 zpp (wordt groot, geel doorning)

achtige bloemen) 082 L louisae 20 zpp (dwergsoort, zwarte haak
043 L % bucavensis n.n. 25 zpp doorns, grote bloemen)
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083 L %. magnifica 25 zpp (lange goudgele haak- 
doorns, bloemen karmijn)

120H sempervivi 20 zpp (kleine zij- en 2 zwarte 
middendoorns)

084 L % mainae 25 zpp (geelbruine haakdoorns, gro 121 H simplex 20 zpp (van Curapao, roodbruine
te purperen bloemen) doorns, kleine bloemen)

085 H marksiana 20 zpp (wollige axillen, dooms en 122 H slevinii 20 zpp (grote helderroze bloemen)
bloemen geel) 123 H solisioides 10 zpp (dwergsoort met grote

086 L % matudae 25 zpp (fijn bedoornd, 1 midden- gele bloemen)
doorn omhoog gebogen) 124 H spec. 20 zpp (van Maruata/Mich., roze bloe

087 H mazatlanensis 20 zpp (grote dieppurperen men)
bloemen) 125 L % spinosissima 20 zpp (variabele bedoorning,

088 H meiacantha 20 zpp (penwortel) roodachtige bloemen)
089 L % meyranii 25 zpp (oranjegele doorns, bloe 126H standleyi 20 zpp (4 afstaande roodbruine

men karmijn) middendoorns)
090 L microthele 20 zpp (zuiver witte bloemen) 127 H tayloriorum 20 zpp (wollige axillen, witte
091 H microthele superfina 20 zpp (dichotoom de doorns met rode punten)

lend, dicht witbedoornd) 128 H tepexicensis 10 zpp (fijne witte zij- en korte
092 H miegiana L612 20 zpp (Nacozari/Son., rood bruine haakdoorns)

roze bloemen) 129 H tetrancistra 10 zpp (Phellosperma, zwarte
093 H moelleriana v. L698 20 zpp (Nieves/Dgo., haakdoorns, bloem purper)

mooie dieproze bloemen) 130 H umbrina 20 zpp (witte zij- en roodbruine
094 H moeller-valdeziana 20 zpp kleine plant met haakdoorns, rode bloem)

penwortel) 131 H unihamata 20 zpp (klein met grote bloemen)
095 H monancistracantha chrysacantha 20 zpp 132 H vallensis brevispina 20 zpp (spruit niet)

(vorm met goudgele zijdoorns) 133 H viridiflora 20 zpp (grote bleekroze bloemen)
096 L % muehlenpfordtii 25 zpp (rode bloemen) 134 L % vonwyssiana 25 zpp (karmijnroze bloemen)
097 L % muehlenpfordtii longispina 20 zpp (langere 135L % wiesingeri 25 zpp (karmijnkleurige bloemen)

middendoorns) 136 H wilcoxii 20 zpp (lange rode middendoorns.
098 H multiseta 20 zpp (wollige axillen, karmijn grote purperen bloemen)

kleurige bloemen) 137 L yaquensis 20 zpp (witroze bloemen)
099 H neobertrandiana 10 zpp (lijkt op M.magalla- 138L % zacatecasensis 25 zpp (gele doorns, sommi

nii, kleiner en meer spruitend) ge met rode punt)
100 L % neocoronaria 25 zpp (helder karmijnkleurige 139L % zeilmanniana alba 25 zpp

bloemen) 140 H zephyranthoides 20 zpp (grote witachtige
101 H neopalmeri 10 zpp (mooi geelbruin be bloemen met roze strepen)

doornd, witte bloemen) 141 H zeyeriana 20 zpp (violetbruine doorns, grote
102 H nivosa 20 zpp (witwollige axillen, zwavelgele bloemen)

doorns) 142L % baxteriana 20 zpp (platronde plant, gele
103 H obscura tortulospina L1118 20 zpp (lange bloemen)

dooreen gevlochten bonte doorns) 143 P boelderliana 10 zpp (dwergsoort met pen
104 H pennispinosa 20 zpp (dicht fijnbehaarde wortel, witte bloemen)

oranje doorns, roze bloemen) 144 P cowperae 15 zpp (stevige goudgele haak
105 L % phymatothele 20 zpp (vurig karmijnkleurige doorns, bleekroze bloemen)

bloemen) 145 P denudata P295 20 zpp (Sierra Bola, vuilwit
106 H plumosa fa. 20 zpp (Huasteca Canyon/N.L.) bedoornd)
107 H priessnitzii 20 zpp (dichtwollige axillen, kar 146 P duwei P301 15 zpp (uit Guanojuato, witte ge

mijnkleurige bloemen) vederde zijdoorns)
108 H pringlei 20 zpp (goudgele middendoorns, 147 L % gasterantha 30 zpp (witte zij- en donkere

karmijnkleurige bloemen) middendoorns)
109 H puberula 20 zpp (geelachtige doorns) 148 L % hahniana 20 zpp (lange dichte haarachtige
110H rekoi aureispina 20 zpp (karmijnroze bloe bedoorning)

men) 149 L lasiacantha 15 zpp (dwergsoort, witte geve
111 L % rekoi aureispina L1055 20 zpp (karmijnroze derde doorns)

bloemen) 150L % microthele superfina 20 zpp (deelt dicho
112H rekoi leptacantha 20 zpp (lange vervlochten toom, dicht witbedoornd)

bruine doorns) 151 P muehlenpfordtii 20 zpp (rode bloemen)
113H reppenhagenii 10 zpp (veel witte zij- en pur- 152L % zeyeriana 25 zpp (violetbruine doorns, grote

perbruine middendoorns) bloemen)
114H sartorii 20 zpp (variabele bedoorning, wollige 153L affinis 20 zpp

axillen) 154 blossfeldiana 20 zpp (dwergsoort, grote roze
115L %. schelhasei 30 zpp (witte bloemen met roze bloemen)

rode middenstreep) 155 L duwei 15 zpp (witte gevederde zijdoorns, ge
116H schiedeana 20 zpp (verborgen onder zachte haakt middendoorn)

goudgele doorns) 156L % prolifera 20 zpp (vormt zoden, creme-gele
117H schiedeana plumosa 20 zpp (dichte geelwit bloemen)

te gevederde bedoorning) 157L % pseudoperbella 20 zpp (dicht bedoornd, met
118 L % scrippsiana 20 zpp (wollige axillen, roodbrui zwarte middendoorns)

ne middendoorns) 158L %. schelhasei 25 zpp (witte bloemen met roze
119 L % seitziana 25 zpp (bleekroze bloemen) middenstreep)
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dooms, oranje bloemen)

159L % woodsii 25 zpp (platrond, roze bloemen) MEL MELOCACTUS
Cephaliumvormende bolcactussen. De

MAM

01 M

02 L

MAS

%

MAMILLOPSIS
Monotypisch geslacht. Verwant aan Mamilla
ria. Bloemen oranjerood, die soms niet al te 
vaak verschijnen. Niet kougevoelig. 
senilis 20 zpp (dicht sneeuwwit bedoornd, 
lange rode bloemen) 
senilis 20 zpp (dicht sneeuwwit bedoornd, 
lange rode bloemen)

MARSHALLOCEREUS
Zuilcactussen uit de U.S.A, en Mexico, die in 
de natuur groot worden. Bloei valt in cultuur 
niet snel te verwachten, maar de planten zijn 
zeer attractief.

01 L %

02 H

03 E %
04 E %

05 E

06 E- %
07 E %

meeste soorten zijn afkomstig van dhr. Eer- 
kens uit Suriname. Bij voldoende warmte is 
de kweek van deze planten niet moeilijk, 
canescens 20 zpp (donkergroen, grijsbruine 
gebogen doorns) 
neomontanus 20 zpp (lange rode doorns, 
kleinblijvende soort) 
acispinosus HU258A 25 zpp
bahiensis HU388 20 zpp (van Machado Por- 
tella, de echte I)
bellavistensis 20 zpp (uit Peru, kleinblijvende 
vorm)
brongniartii 20 zpp (uit Honduras) 
caesius 25 zpp (de echte soort)

01 N % thurberi 25 zpp (donkerbruine areolen, don
kere doorns)

08 E %

09 E %

cremnophilus HU223 20 zpp (lange buigza
me doorns)
depressus HU482 25 zpp (blijft klein)

MAT

01 M

MATUCANA
Zuidamerikaanse bolcactussen met grote, 
vaak zygomorfe bloemen. Ook Submatuca- 
na en Eomatucana zijn hieronder geplaatst. 
De soorten zijn meestal niet moeilijk in cul
tuur en ze zijn niet kougevoelig. Over de 
naamgeving bestaat nog verwarring, 
formosa 20 zpp (Submatucana, rode bloem, 
niet zygomorf)

10 E %

11 E %

12 E

13 E %

14 E %

ernestii HU 182 25 zpp (Braziliaanse soort 
met lange bedoorning)
matanzanus 20 zpp (zeer kleine Cubaanse
soort)
neomontanus 20 zpp (door Hovens verz. on
der nr. 81-135)
oreas HU300 20 zpp (dichte naaldvormige
bedoorning)
spec. 25 zpp (onderste randdoorn 7 cm lang)

02 M

03 M

04 M

%

%

haynei KK1037 20 zpp (grote karmijnkleuri
ge bloemen)
haynei perplexa 'herzogiana' KK565 20 zpp
(aanliggende bedoorning)
intertexta 20 zpp (Submatucana, lange zygo
morfe oranje bloemen)

15 E %
16 E %

17 E 14

18 E %

spec. GS31 25 zpp (bij Touyo, Venezuela) 
spec. GS43 20 zpp (van Maracaibo, Vene
zuela)
spec. GS84 20 zpp (schiereiland Paraguana, 
Venezuela)
spec. HU219A20zpp

05 M roseoalba 20 zpp 19 E spec. HU533 20 zpp
06 H aurantiaca 20 zpp (Submatucana, zygomor

fe oranjegele bloemen)
20 E % spec. HU612 25 zpp (verwant met M.diersia- 

nus)
07 H

08 H

09 H

10 H

aurantiaca densispina 20 zpp (Submatuca
na, lange doorns, oranjerode bloemen) 
aureiflora 20 zpp (Submatucana, lijkt op 
Oroya, gele bloemen)
calliantha 20 zpp (Submat., lange gewonden 
doorns, rijke bloeier)
celendinensis 20 zpp (Submatucana, karmij
nkleurige bloemen)

21 E %
22 E %.

23 E %

24 E

25 E %

spec. HU636 25 zpp
spec. Aqua de Dios 25 zpp (Estado Cundina- 
masca, Colombia)
spec. Capitanejo 25 zpp (Estado Santander,
Colombia)
spec. Fusagasuga 20 zpp (Colombia, wordt 
niet groot)
sp. Bucaramanga 25 zpp (Colombia)

11 H comacephala 20 zpp (dicht geel bedoornd, 
bloemen helder karmijn)

26 E "% sp.Feira de Santana 20 zpp (van Hovens on
der nr. 81-157)

12 H

13 H

14 H

15 H

16 H

17 H

18 H

19 H

20 H

21 H

22 L %

huagalensis 20 zpp (Submatucana, grote 
driekleurige bloemen)
hystrix 20 zpp (zeer wild bedoornd, bloem
donkerkarmijn)
madisoniorum 20 zpp (Submatucana, weinig 
doorns, oranjerode bloemen)
oreodoxa 20 zpp (Eomatucana, blijft klein, 
rode bloemen)
paucicostata 20 zpp (Submatucana, slanke
rode bloemen)
purpureoalba 20 zpp (dicht geel bedoornd, 
purperroze bloemen)
spec. L173 20 zpp (Submatucana, Boca del
Rio Crisnejas)
tuberculosa 20 zpp (Submatucana, kleine
opvallende tuberkels)
weberbaueri flammea 20 zpp (Submatuca
na, oranje bloemen)
winteriana 20 zpp (witte zij- en donkergepun- 
te middendoorns)
madisoniorum 25 zpp (Submatucana, weinig

27 E %

MIA

01 H

MIL

01 N
02 N
03 M

04 M

violaceus depressus 20 zpp (zeer zeldzaam, 
geënt kweken)

MICRANTHOCEREUS
Kleinblijvende, mooi behaarde en bedoornde 
zuiltjes. Oudere planten kunnen rijk bloeien 
met kleine bloemen. Warmteminnend. 
densiflorus 20 zpp (dicht geel bedoornd, 
rode bloemen)

Ml LA
Kleine Peruaanse zuiltjes, die groepen vor
men. De soorten zijn niet kougevoelig.
Oudere planten kunnen in verzamelingen 
bloeien met gele bloemen, 
cajamarcensis 20 zpp 
churinensis 20 zpp
caespitosa KK243 20 zpp (max. 15 cm hoog, 
viltige areolen)
fortalezensis KK1405 20 zpp (tot 10 cm 
hoog, penwortel)
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MYR MYRTILLOCACTUS
Geslacht van Mexicaanse zuilen die in de 
natuur struikvormig groeien. De planten zijn 
wat kougevoelig, maar worden toch wel als 
onderstam bij enten gebruikt. De kweek is 
niet moeilijk.

01 N % geometrizans 20 zpp (soort met zwarte 
doorns en grijsgroen)

NBE NEOBESSEYA
Noordamerikaanse bolcactussen die relatief 
weinig in verzamelingen voorkomen. De 
planten zijn niet kou- maar wel vochtgevoe- 
lig-

01 H asperispina 20 zpp (blauwgroene plant met 
groengele bloemen)

02 H missouriensis 20 zpp (grote geelgroene 
bloemen)

03 H similis 20 zpp (gele bloemen, grote vruchten) 
04 L missouriensis 20 zpp (grote geelgroene

bloemen)

NBU NEOBUXBAUMIA
Grote zuilcactussen met meestal veel rib
ben. De soorten komen voor in Mexico. De 
kweek levert weinig problemen op.

01 N % polylopha 20 zpp (enorme veelribbige zuilen, 
groei niet snel)

NCA NEOCARDENASIA
Grote Boliviaanse zuilcactussen, die als jon
ge plant zeer aantrekkelijk zijn. Bloei valt in 
verzamelingen niet te verwachten. Niet kou
gevoelig.

01 N % herzogiana 20 zpp (prachtige bruine viltige 
areolen)

NCH NEOCHILENIA
Zie ook onder Horridocactus, Neoporteria en 
Pyrrhocactus. Vele van deze Chileense bol
cactussen hebben een opvallend gekleurde 
epidermis. Niet kou-, maar op eigen wortel 
wel vochtgevoelig. De meeste soorten ko
men van S. Kooij.

01 L aerocarpa 20 zpp (dwergsoort met grote 
roodachtige bloemen)

02 L % aerocarpa fulva 20 zpp (dichter bij elkaar 
staande kleinere areolen)

03 L aspillagai 10 zpp (frisgroene plant, gele bloe
men buitenkant roze)

04 L cachytaensis 10 zpp (Buiningplant)
05 L carneoflora 20 zpp (Buiningplant, vleeskleu

rige bloemen)
06 H carrizalensis 20 zpp (grijsgroen, stevige ge

bogen middendoorns)
07 L carrizalensis RMF205 20 zpp (van Carrizal) 
08 L chaniarensis RMF266 20 zpp (zwartgroen, 

donkere gebogen doorns, bloem geel)
09 L % chilensis 20 zpp (rozerode bloemen)
10 L chilensis albidiflora RMF092 20 zpp (prachti

ge gele bloemen)
11 L chorosensis HJ125 20 zpp (van Choros, pro

vincie Coquimbo)
12 L % deherdtiana 20 zpp (dwergsoort met pen- 

wortel)
13 L % dimorpha 25 zpp (grote gele bloemen)
14 L dimorpha HJ140 10 zpp (van Coquimbo)
15 L echinus 20 zpp (dwergsoort met wollige 

areolen, roze bloemen)

16 L eriosyzoides 10zpp(dichtbedoornd, met 
omhoog gebogen doorns)

17 L esmeraldana 10 zpp (van Esmeralda, hoog
te 250 m, groengele bloemen)

18 L esmeraldana 10 zpp (Zaden van een plant 
van W. Jung, Chili)

19 L esmeraldana 20 zpp (spruitende vorm)
20 L % floccosa 25 zpp (dwergsoort met veel wollige 

haren)
21 L frankhauseri RMF078 10zpp (van Trapiche, 

zeldzaam)
22 L glabrescens 15 zpp (Zaden van plant van W. 

Jung, Chili)
23 L glaucescens 15 zpp (kleine grijsgroene 

plant, wollige areolen)
24 L gracilis 10 zpp (witte bloemen)
25 L heinrichiana 20 zpp (= N.huascensis)
26 L horrida RMF089 20 zpp (van Pichidangui)
27 L huascensisHJ10210zpp(25kmvanHuas-

ca tussen rotsen)
28 L huascensis 10 zpp (zaden van plant van W. 

Jung, Chili)
29 L % jussieui 20 zpp (donkere plant, bleekroze 

bloemen)
30 L lembckei 20 zpp (dwergsoort met dicht wolli

ge areolen)
31 L malleolata 20 zpp (bruingele bloemen)
32 L napina 15 zpp (dwergsoort met nietige aan

liggende zwarte doorns)
33 L napina HJ115 15 zpp (dwergsoort met nieti

ge aanliggende zwarte doorns)
34 L % neofusca 25 zpp (lijkt op N.deherdtiana, gele 

bloemen)
35 L % neohankeana 20 zpp (zwarte doorns, bleek

gele bloemen)
36 L % neohankeana 20 zpp (groene vorm)
37 L % occulta 20 zpp (kleine, vrijwel doornloos, 

fraaie roze bloemen)
38 L % paucicostata viridis 20 zpp (plant frisgroen, 

zwarte doorns, lila bloemen)
39 L % paucicostata viridis 20 zpp (zaden van plant 

van Lau)
40 L paucicostata RMF057 20 zpp (van Noord 

Paposa, zachtlila bloemen)
41 L % paucicostata 20 zpp (zaden van plant van De 

Herdt)
42 L pilispina 10 zpp (lange zwarte doorns, rijk 

bleekgeel bloeiend)
43 L % pygmaea 20 zpp (plant klein en zwartgroen, 

doorns zwart)
44 L scoparia 20 zpp (klein, zwarte doorns, veel 

witte bloemen)
45 L setosiflora RMF098 15 zpp (van Punta Len- 

gua de Vaca, geelroze bloemen)
46 L simulans 20 zpp (mooie tweekleurige bloe

men)
47 L */o simulans RMF189 20 zpp (van La Serena)
48 l U sp. RMF135 20 zpp (vorm van N. crispa)
49 L spec. 10 zpp (plant van Ferryman)
50 L taltalensis (La Cachina, Taltal) RMF064

10 zpp (van La Cachina, Taltal, bloemen pur
per)

51 L taltalensis FR212? 15 zpp (vlgs. De Herdt: 
N.neohankeana)

52 L transiens 10 zpp
53 L transitensis 20 zpp (roodbruine gebogen 

doorns met zwarte punten)
54 L vexata 10 zpp (zeldzame dwergsoort)
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55 L % wagenknechtii 20 zpp (variabele bloemkleur, 
van geel tot rood)

56 L wagenknechtii 20 zpp (plant van Kuhn)
57 L % carrizalensis 20 zpp (grijsgroen, stevige ge

bogen doorns)
58 L glabrescens 20 zpp (kleine, grijsgroene

plant, kleine doorns)

NEG NEOGOMESIA
Monotypisch geslacht, verwant aan Ariocar- 
pus. Keek is door langzame groei en 
vochtgevoeligheid, vooral buiten de groeipe
riode, moeilijk. De planten zijn niet 
kougevoelig.

01 N $ agavioides 20 zpp (dwergsoort met zeer lan
ge tuberkels)

02 H agavioides 10 zpp (dwergsoort met zeer lan
ge tuberkels)

NEL NEOLLOYDIA
Grootbloemige Noordamerikaanse bolcac- 
tussen. De planten zijn op eigen wortel 
vochtgevoelig, maar niet kougevoelig. Het 
geslacht omvat een beperkt aantal soorten) 

01 H conoidea 20 zpp (ca 5 zwarte rechte midden- 
doorns, bloem purper)

02 H odorata 20 zpp (Cumarinia, forse donker
bruine middendoorns)

NEP NEOPORTERIA
Zie ook Neochilenia, Horridocactus en Pyrr- 
hocactus. Chileense bolcactussen, die vaak 
's winters bloeien. De planten vallen op door 
de vaak opvallend gekleurde epidermis en 
afwisselende bedoorning. Niet kougevoelig.

01 H atrispinosa 20 zpp (veel witte zij-en stevige 
zwarte middendoorns)

02 L atrispinosa 20 zpp (zaad van planten van De 
Herdt)

03 L castaneoides 20 zpp (zaad van planten van 
De Herdt)

04 L cephalophora 20 zpp (dwergsoort, doorns 
eerst geel, dan donkerder)

05 L clavata RMF117 20 zpp (35 km ten Oosten 
van La Serena)

06 L coimasensis RMF105 20 zpp (van Las Coi-
mas, grote bloemen)

07 L coimasensis RMF238 20 zpp (van noordelijk 
Napel op een hoogte van 300 m)

08 L laniceps 15 zpp (zwarte vorm, dwergsoort) 
09 L litoralis intermedia 20 zpp (zaad van planten 

van De Herdt)
10 L litoralis RMF303 20 zpp (van Los Villos)
11 H microsperma 20 zpp (grijsgroen, lange gebo

gen zwarte doorns)
12 L % multicolor 20 zpp (bruinbedoornde vorm)
13 L multicolor 20 zpp (geelbedoornde vorm)
14 L nigrihorrida RMF192 20 zpp (van Herradura, 

Coquimba)
15 L nigrihorrida RMF112 20 zpp (van Las Rojas, 

Lagunillas)
16 L nigrihorrida 15 zpp (zaden van cultuurplant)
17 H sociabilis 20 zpp (priemende donkere 

doorns)
18 L % subgibbosa RMF201 20 zpp (van Zapallar, 

Papudo)
19 L villosa 20 zpp (grijsgroen met violette tint, 

dicht bedoornd)

20 L villosa HJ113A 20 zpp (van het strand bij 
Huasco)

21 L villosa RMF185 20 zpp (van Huaxo)
22 H wagenknechtii 20 zpp (stevige geelbruine

doorns, rijkbloeiend)

NER NEORAIMONDIA
Grote Zuidamerikaanse zuilen, die als zaai
ling al aantrekkelijk zijn door de grote fraaie 
areolen. De planten zijn niet kougevoelig en 
eenvoudig te kweken.

01 N % gigantea 20 zpp
02 N % roseiflora20 zpp (rozerode bloemen, bloeit 

zelden in cultuur)

NOT NOTOCACTUS
Gemakkelijk en schitterend bloeiende bol
cactussen, die meestal niet erg groot 
worden. De planten stellen zich ook met iets 
minder licht tevreden. Soms al bloei in het 
tweede levensjaar. Omvat ook Brasili-, Erio- 
cactus en Wigginsia.

01 H apricus 20 zpp (gemakkelijk bloeiend met 
grote gele bloemen)

02 H buiningii 20 zpp (lichtgroene plant met scher
pe ribben)

03 H crassigibbus 20 zpp (vlak, met ronde ribben, 
zeer grote gele bloemen)

04 H erythracanthus SCHL165 20 zpp (rode be
doorning, grote gele bloemen)

05 H floricomus 20 zpp (grote gele bloemen met 
purperen stamper)

06 H fuscus 20 zpp (dicht donker bedoornd, bloe
men oranje-geel)

07 H herteri 20 zpp (wordt groot, bloemen lilakleu- 
rig)

08 H horstii 20 zpp (wollige schedel, lange rood
bruine doorns)

09 H horstii purpureiflorus 20 zpp (fraaie zuiver 
purperkleurige bloemen)

10 L % leninghausii 25 zpp (Eriocactus, dicht goud
geel bedoornd)

11 H muegelianus 20 zpp (wollige schedel, oran
jerode bloemen)

12 H mueller-moelleri 20 zpp (donkergroen, wolli
ge schedel, gele bloemen)

13 H muricatus 20 zpp (fijne witte zij-en donkere 
rechte middendoorns)

14 H paulus 20 zpp (blijft klein, dichtbedoornd, 
grote gele bloemen)

15 H roseoluteus 20 zpp (forse plant, roze bloe
men met gele keel, mooi)

16 H rudibuenekeri 20 zpp (lage witte bedoorning, 
gele bloem met witte wol)

17 L % rutilans 20 zpp (min of meer roze bloeiend)
18 H schlosseri 20 zpp (dicht roodbruin bedoornd) 
19 H schumannianus 20 zpp (Eriocactus, lange 

zachte goudgele bedoorning)
20 H schumannianus nigrispinus 20 zpp (lange 

donkere borstelige bedoorning)
21 H scopa 20 zpp (dichte bedoorning)
22 H sucineus 20 zpp (dichte goudgele bedoor

ning, rijk geel bloeiend)
23 H sucineus albispinus 20 zpp (sneeuwwit be

doornd)
24 H uebelmannianus 20 zpp (vlakke ribben, vio

lette bloemen)
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25 H vanvlietii 20 zpp (donkere lange en dichte 
bedoorning)

26 H vanvlietii gracilior 20 zpp (doorns lichter en 
gekromd)

27 H warasii 20 zpp (Eriocactus, goudgeel be- 
doornd)

28 H werdermannianus 20 zpp (wordt groot, dich
te lange gele bedoorning)

29 H winkleri20zpp(lijktopN.mueller-melchersii)
30 L % horstii 20 zpp (wollige schedel, oranje bloe

men)
31 P % linkii multiflorus P440 20 zpp (van Cambrye- 

ta, grensgebied Paraguay/Argentinië)
32 P % ottonis paraguayensis P437 20 zpp (zuidelijk 

van Quindy, vlakke plant)
33 L % roseoluteus 20 zpp (fraaie roze bloemen met 

gele keel)
34 L % schumannianus 25 zpp (Eriocactus, zachte 

gele bedoorning)
35 P tureczekianus n.n. P398 20 zpp (Entre Rios, 

afwijkende vorm van N.submammulosus)
36 H orthacanthus 20 zpp (1 stevige rechte mid-

dendoorn, grote bloemen)

OBR OBREGONIA
Monotypisch geslacht van platronde planten. 
De planten zijn wat gemakkelijker te kweken 
dan b.v. Ariocarpus. Ze zijn niet kougevoelig 
en bloeien willig uit de wollige schedel.

01 H denegrii 10 zpp
02 L denegrii 10 zpp

ORE OREOCEREUS
De grijsaards uit de Andes. Onder de dichte 
beharing zit meestal een stevige bedoorning 
verborgen. Bloei is in cultuur zeldzaam. De 
planten groeien langzaam en zijn vele jaren 
een sieraad. Niet kougevoelig.

01 N % fossulatus rubrihornis 25 zpp
02 N % hendriksenianus 25 zpp (vormt later groe

pen, blijft vrij klein)
03 N % magnificus 25 zpp
04 N % maximus 25 zpp (wordt in de natuur groot, 

tot 3 m)
05 N % neocelsianus 25 zpp (bekendste soort)
06 N % trollii 25 zpp (blijft vrij laag en vormt groepen)
07 N % trollii major 25 zpp
08 N % urmiriensis 25 zpp (lange gele doorns)

ORO OROYA
Peruaanse bolcactussen met vaak bijzonder 
fraaie tweekleurige bloemen. De kweek is 
niet moeilijk en de planten zijn niet kouge
voelig.

01 N % borchersii 20 zpp (platrond, citroengele bloe
men)

ORT ORTEGOCACTUS
Monotypisch geslacht van kleinblijvende bol
cactussen. De planten hebben zwarte 
doorns en gele bloemen. De soorten zijn niet 
erg kougevoelig.

01 H macdougalii 10 zpp (zeldzaam)

PAR PARODIA
Vrij groot geslacht van Zuidamerikaanse bol
cactussen. De planten dragen een zeer 
gevarieerd doornkleed en bloeien doorgaans

overvloedig in de zomer. De planten zijn niet 
kougevoelig en dienen niet te warm gezaaid 
te worden.

01 L % ayopayana 20 zpp (kleine plant, bloemen 
goudgeel)

02 H % culpinensis 20 zpp (lange, zware, zwarte 
haakdoorns)

03 H % hausteiniana 20 zpp (rijk geel bloeiend)
04 H % lauii 20 zpp (roodbruine haakdoorns, 

karmijnrode bloemen)
05 H % mairanana 20 zpp (korte zwarte doorns, 

oranje bloemen)
06 H % maxima 20 zpp (grote plant, enorme gebo

gen lichte middendoorns)
07 H % multicostata 20 zpp (bloeit de hele zomer 

met oranje bloemen)
08 H % penicillata 20 zpp (witbedoornde vorm, bloe

men rood)
09 H % schwebsiana 20 zpp (witte wollige schedel, 

karmijnrode bloemen)
10 H % sotomayorensis 20 zpp (wollige schedel, 

donkere doorns, bloem karmijn)
11 H % subterranea 20 zpp (platronde plant, wollige 

schedel, zwarte doorns)
12 H % tarabucina 20 zpp (rijk purperrood bloeiend)
13 H % weberiana 20 zpp (variabel in doornkleur en 

bloemkleur)
14 H % yamparaezii 20 zpp (wollige schedel, bloed

rode bloemen)
15 P % cabracoralensis P235 20 zpp (bosgebieden 

van Saltas, gele bloemen)
16 P % catamarcensis P23 20 zpp (Catamarca, kor

te rode haakdoorns, gele bloemen)
17 P % dextrohamata P44 20 zpp (witwollige sche

del, gele bloemen)
18 P % dichroacantha P44a 20 zpp (bloemen rood 

of geel, weinig wol)
19 P % kilianana P228 20 zpp (blijft klein, nabij 

Cachi, oranje bloemen)
20 P % maassii shaferi 20 zpp
21 P % microsperma cafayatensis P56 20 zpp (gele 

bloemen)
22 P % muhriiP155 20zpp(dikcylindervormig, 

roodbruine middendoorns)
23 P % rauschii 20 zpp (witte wollige schedel, oran

jerode bloemen)
24 P % rubellihamata P253 20 zpp (uit de Quebrada 

El Cebilar/Salta)
25 P % rubriflora P158 20 zpp (platrond, bloemen 

oranje tot donkerrood)
26 P % sanagasta P225 20 zpp (bij Sanagasta)
27 P % setosa P171 20 zpp (grijsblauw, dicht be- 

doornd, rode bloemen)
28 P % spec.nov. P37 20 zpp (uit La Rioja, gele 

bloemen)
29 P % spegazziniana P51 20 zpp (bloemen geel, 

oranje of rood)
30 P % tilcarensis P69 20 zpp (uit de Quebrade de 

Purmamarca, rode bloemen)
31 P % uebelmanniana P153 20 zpp (bij de Rio Ju

ramento, gele bloemen)
32 P % wagneriana P141 20 zpp (Andalgala, donke

re haakdoorns)

PED PEDIOCACTUS
Geslacht van bolcactussen die in de natuur 
winterhard zijn afkomstig uit de Verenigde 
Staten. Het kweken van deze planten vergt 
wel enige deskundigheid.
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02 M

03 M

PEL

01 M

02 H
03 L

PIL

01 H

POL

01 N

PYR

01 H

02 H

03 H

04 H

05 L
06 L

07 L

08 L
09 H

10 H

11 H

RAU

01 M

REB

$ simpsonii minor SB20315 zpp (goudgele be- 
doorning)

$ simpsonii SB58615 zpp (donkergrijze be- 
doorning)

PELECYPHORA
Kleine bolcactussen met korte pectinate be- 
doorning. Niet kougevoelig, maar op eigen 
wortel vochtgevoelig. De kweek uit zaad is 
niet al te gemakkelijk.
pseudopectinata 10 zpp (dichte pectinate 
bedoorning)
aselliformis 10 zpp (bijltjescactus I) 
pseudopectinata rubriflora 10 zpp (grote pur- 
perviolette bloemen)

PILOSOCEREUS
Geslacht van schitterend berijpte en behaar
de zuilcactussen. De meeste soorten zijn 
warmteminnend. Bloei pas op latere leeftijd, 
maar ook zonder dat sieraadjes.

% calcisaxicolus HU393 20 zpp (fraaie blauw 
berijpt, zeer bloeiwillig)

POLASKIA
Grootwordende zuilcactussen, waarvan de 
hier genoemde soort opvalt door zijn fraaie 
witgrijze uiterlijk. De planten zijn langzaam 
groeiend.

% chichipe 20 zpp

PYRRHOCACTUS
Zie ook Horridocactus, Neochilenia en Neo- 
porteria. Het zijn mooie zwaarbedoornde 
planten met fraaie klokvormige bloemen. De 
soorten zijn niet kougevoelig, maar worden 
nogal eens geënt gekweekt, 
andreaeanus 20 zpp (zwartbedoornd, bloe
men rood met gele keel) 
bulbocalyx 20 zpp (stevige bleek-roodbruine 
doorns, omhoog gebogen) 
dubius 20 zpp (priemende naar boven gebo
gen doorns) 
sanjuanensis 20 zpp (stevige bleekroodbrui- 
ne doorns, opwaarts gebogen) 
sp. L815 20 zpp

% sp. (v.d.Hoeven,N-Chili) 20 zpp (zaden van 
planten van v.d.Hoeven, Chili) 
sp.Las Rojas (verm. P.krausii) 15 zpp (ver
moedelijk P. krausii)

% sp. 20 zpp (Mino El Tofo, P. chorosensis ?) 
strausianus20 zpp (opwaarts gebogen, prie
mende doorns) 
umadeave 20 zpp (wordt groot, stevige ge
bogen witte doorns) 
umadeave marayesensis 20 zpp (stevige, 
priemende, blauwgrijze doorns)

RAUHOCEREUS
Grootwordende Peruaanse zuilcactussen, 
die een struikachtige groeiwijze vertonen en 
in velden verdeelde ribben. Niet te koud kwe
ken.

% riosaniensis 20 zpp

REBUTIA
Onder Rebutia zijn ook de geslachten Aylos- 
tera en Mediolobivia geplaatst. De planten

01 H

02 H

03 H

04 H

05 H
06 H

07 H

08 H
09 L

10 H

11 H

12 H

13 H

14 L

15 H

16 H

17 H

18 H

19 H

20 H

21 H

22 H

23 H

24 H

25 H

26 H

27 H

28 H

29 H

30 L
31 H

32 P
33 L

34 L

bloeien vroeg in het voorjaar met relatief 
zeer grote bloemen. In het algemeen is de 
kweek niet moeilijk en bloei treedt snel op. 
Niet kougevoelig.
albipilosa 20 zpp (Aylostera, witte doorns, 
oranjerode bloemen)
archibuiningiana L404 20 zpp (Aylostera, ge
lige bedoorning, oranje bloemen) 
atrovirens haefneriana 20 zpp (Medio
lob.,plant langwerpig, bloemen kersenrood) 
buiningiana 20 zpp (Aylostera, oranje-roze 
bloemen)
cajasensis 20 zpp (Aylostera, rode bloemen) 
donaldiana 20 zpp (Aylostera, kleine, vormt 
groepen, oranje bloemen)
einsteinii 20 zpp (Mediolob., vosbruine bors
tels, oranje bloemen)
fiebrigii 20 zpp (Aylostera, rode bloemen) 
fiebrigii densiseta 20 zpp (Aylostera, nog 
dichter en fijner bedoornd)
flavistylus 20 zpp (Aylostera, kogelvormig, 
oranjerode bloemen)
graciliflora borealis 20 zpp (Aylostera, don
kerrode bloemen)
haagei 20 zpp (Mediolob., fijne witte aanlig
gende doorns)
haagei eos 20zpp (Mediolob., bruine 
doorns, roze bloemen)
heliosa 10 zpp (Aylostera, donker areool, 
zeer korte bedoorning)
jujuyana 20 zpp (Aylostera, rijk oranje 
bloeiend)
kieslingii 20 zpp (Aylostera, witte zij- en 
goudbruine middendoorns)
marsoneri 20 zpp (dicht geelbruin bedoornd, 
grote gele bloemen)
narvaecense 20 zpp (Aylostera, rijk helder 
roze-lila bloemen)
nigricans 20 zpp (Mediolob., vuurrode bloe
men)
pygmaea friedrichiana 20 zpp (Mediolob., 
rood-oranje bloemen)
pygmaea minor 20 zpp 9Mediolob., blijft 
klein, geelachtige bloemen)
senilis breviseta 20 zpp (korte, fijne, witte be
doorning)
senilis kesselringiana 20 zpp (dicht witbe- 
doornd, veel bleekgele bloemen) 
spegazziniana 20 zpp (Aylostera, donkerro
de bloemen)
steinmannii christinae 20 zpp (Mediolob., 
vervlochten gelige doorns)
steinmannii parvula 20zpp (Mediolob., geel
witte borstels, oranjerode bloem) 
supthutiana 20 zpp (Aylostera, bloem van 
binnen rood, buiten roze)
tarvitensis 20 zpp (Aylostera, zeer grote 
oranje-rode bloemen)
violascens 20 zpp (Mediolob., vermiljoenro- 
de bloemen)

% vulpina 20 zpp
xanthocarpa citricarpa 20 zpp (karmijnkleuri
ge bloemen, geelgroene vruchten) 
marsoneri vatteri 20 zpp

% narvaecense 20 zpp (Aylostera, rijk roze-lila 
bloeiend)
kupperiana 20 zpp
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RIT RITTEROCEREUS
Grootwordende zuilcactussen, die vaak 
enigszins kougevoelig zijn. De kweek is ver
der eenvoudig.

01 N % pruinosus 20 zpp (witberijpte zuil)

ROC ROSEOCACTUS
Vaak wordt dit geslacht bij Ariocarpus ge
plaatst. Beide geslachten zijn zeer nauw 
verwant. Zie ook bij Ariocarpus.

01 H fissuratus 10 zpp (de'levende rots'met grote 
purperen bloemen)

02 H fissuratus hintonii 10 zpp (fraaie miniatuur
vorm)

03 H kotschoubeyanus 10 zpp (klein, in de herfst 
grote purperen bloemen)

04 H kotschoubeyanus albiflorus 10 zpp (vorm 
met witroze bloemen)

05 H kotschoubeyanus macdowellii 10 zpp (klein, 
sierlijke purperen bloemen)

06 H lloydii 10 zpp (wollige schedel, purperen
bloemen)

SCL SCLEROCACTUS
Zeldzame, in ons klimaat moeilijk te kweken 
planten uit de V.S. De planten kunnen best 
vorst verdragen en vereisen een maximum 
aan licht. Een uitdaging voor de echte zaai- 
specialist I

04 M $ spinosiorschleseri SB1015 10zpp(roze 
bloemen)

05 M $ spinosior SB74015 zpp
06 N $ whipplei intermedius 20 zpp

SEE SETICEREUS
Vrij klein blijvende zuilen uit Peru die verwant 
zijn met Borzicactus. De planten zijn niet 
kougevoelig en een sieraad in iedere verza
meling.

01 M icosagonus 20 zpp (prachtige korte goudge
le bedoorning)

02 M roezlii 20 zpp (de rode bloemen verschijnen
bij oudere planten)

SET SETIECHINOPSIS
Rijkbloeiende zuiltjes, die in het tweede le
vensjaar al kunnen bloeien. De bloemen zijn 
1 nacht geopend, geuren sterk en zijn zelf- 
fertiel.

01 L % mirabilis 20 zpp

SOL SOLISIA
Lijkt op Pelecyphora. Zeer gewild plantje, dat 
niet kougevoelig is, maar dat op eigen wortel 
zeer moeilijk te kweken is.

01 M $ pectinata 20 zpp

STE STEPHANOCEREUS
Wit bedoornde Braziliaanse zuilen. Volwas
sen planten vormen een cephalium 
waardoor ieder jaar opnieuw de stam groeit. 
Het geslacht is monotypisch. De kweek is 
niet moeilijk, mits de temperatuur voldoende 
is.

01 H leucostele 20 zpp

STI STETSONIA
Zuidamerikaanse grootwordende zuilcactus

sen met zeer stevige donkere doorns. Reeds 
zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. De kweek 
is niet moeilijk en de planten zijn niet kouge
voelig.

01 N % coryne 25 zpp

STO STROMBOCACTUS
Monotypisch geslacht van kleinblijvende bol- 
cactussen. De kweek is niet gemakkelijk. Het 
beste kan men in grotere porties zaaien, 
daarom allen per 100 zaden verkrijgbaar. 
Niet kougevoelig.

01 L % disciformis 10Ozpp (alleen verkrijgbaar in 
porties van 100 zaden I!)

SUL SULCOREBUTIA
Met Rebutia verwante, kleinblijvende bolcac- 
tussen. Niet kougevoelig, maar vanwege 
hun penwortel wel vochtgevoelig. Prachtige 
en gemakkelijke bloeiers. Het zaad blijft 
slechts kort kiemkrachtig.

01 H alba 10 zpp (dwergsoort, witte bedoorning, 
donkerrode bloemen)

02 H candiaealbispinan.n. 10zpp(witbedoornde 
vorm)

03 H canigueralii 10 zpp (nietige aanliggende 
doorns, bloem rood)

04 H flavissima 10 zpp (dicht goudgeel bedoornd, 
purperviolette bloemen)

05 H glomeriseta 10 zpp (gele bloemen)
06 H jolantana HS68 10 zpp (van Laguna, goud

gele tot donkerrode doorns)
07 H mentosa HS104 10 zpp (van Aiquile, magen

ta bloemen, donkerrode doorns)
08 H muschii 10 zpp (goudgele doorns, gelige ge

bogen doorns)
09 H pampagrandensis 10zpp(magentarode 

doorns)
10 H polymorpha 10 zpp (stevige zwarte doorns, 

magentarode doorns)
11 H purpurea fa. HS25 10 zpp (van Reika Pam

pa, purperen bloemen)
12 H steinbachii fa. 10 zpp (van Parque Tunari, 

bleekpurperen bloemen)
13 H steinbachii horrida 10 zpp (krachtig be

doornd, donkermagenta bloemen)
14 H tarijensis 10 zpp (rode bloemen)
15 H verticillacantha 10 zpp (vormt groepen, pur

perviolette bloemen)
16 H verticillacantha minima 10 zpp (mini-cactus,

purperen bloemen, nietige doorns)

THE THELOCACTUS
Noordamerikaanse bolcactussen met knob
belige ribben en vaak grote attractieve 
bloemen. De kweek is meestal gemakkelijk 
en de meeste soorten bloeien gemakkelijk 
en langdurig. Niet kougevoelig.

01 N % bicolor schottii 20 zpp
02 N % flavidispinus 20 zpp (dicht goudgeel be

doornd, grote purperen bloemen)
03 N schwarzii 20 zpp (rijke bloeier)
04 M bueckii CSD15515 zpp (donkerrode bloe

men)
05 M conothele CH237 20 zpp (witte bedoorning, 

purperviolette bloemen)
06 M leucacanthus schmollii CSD305 20 zpp (zij

deachtige karmijnviolette bloemen)
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07 M lloydii SB113 20 zpp (zwaar bedoornd, 
bleekpurperen bloemen)

08 M rinconensis 15 zpp (witte bloemen met 
zachtroze streep op de rug)

09 H bicolor bolansis 20 zpp (wordt groot, dichte 
witte bedoorning)

10 H bicolor fa.Cuencame/Dur. 20 zpp (1 zeer lan
ge afwaarts gebogen middendoorn)

11 H bicolor fa.Huizache/S.L.P. 20 zpp (grote 
planten, lange zware doorns, grote bloemen)

12 H bicolor fa.Monclova/Coah. 20 zpp (slanke 
plant, dicht bedoornd)

13 H bicolor fa.Tanquecillos 20 zpp (kleinere plan
ten, dichtbedoornd)

14 H bicolor fa.mapi n.n. 20 zpp (ribben vaak spi
raalvormig geplaatst)

15 H bicolor tricolor 20 zpp (gele en purperrode
doorns)

16 H conothele macdowellii 20 zpp (dicht, lang, 
wit bedoornd, bloem purperviolet)

17 H heterochromus 20 zpp (stevige kleurrijke 
doorns, purperviolette bloem)

18 L hexaedrophorus 20 zpp (grote witte bloe
men)

19 H hexaedrophorus fossulatus 20 zpp (grote 
zachtroze bloemen)

20 H lophothele 20 zpp (zeer lange priemende 
doorns, grote gele bloemen)

21 H matudae 20 zpp (lange zachte tuberkels, 
purperviolette bloemen)

22 H nidulans 20 zpp (grijsgroen, zeer lange as
bestachtige doorns)

23 L phymatothele 20 zpp (grijsgroen, grote roze 
bloemen)

24 H phymatothelos 20 zpp (grijsgroen, grote roze 
bloemen)

25 H saussier! 20 zpp (platronde plant, purperen 
bloemen)

26 H saussieri v. L1009 20 zpp (Aramberri/N .L.,
vorm met goudgele bloemen)

27 H tulensis 20 zpp (lange grijsbruine doorns, 
grote roze bloemen)

28 H wagnerianus 20 zpp (langwerpige plant,
nieuwe doorns rood, dan geel)

29 P conothelos argenteus 20 zpp

THR THRIXANTHOCEREUS
Met Espostoa verwante zuilen. De planten
hebben een fijne dichte bedoorning, bij 
oudere planten kunnen de nachtelijke 
onaangenaam ruikende bloemen wel ver
schijnen.

01 M blossfeldiorum KK280 20 zpp (in de winter
niet te koud plaatsen)

TRI TRICHOCEREUS
Groot geslacht van uiterlijk zeer verschillen
de Zuidamerikaanse zuilen. De meeste 
soorten groeien gemakkelijk en zijn zeker 
niet kougevoelig. Een aantal soorten wordt 
als entstam gebruikt.

01 N % courantii 20 zpp (blijft klein, spruit aan de ba
sis)

02 N % smrzianus 20 zpp (korte en dikwordende 
plant uit Noord-Argentinië)

03 N % spachianus 20 zpp (uitstekende zeer harde 
entstam)

04 N % terscheckii 25 zpp (langzame groeier met 
zeer forse bedoorning)

05 N % werdermannianus 25 zpp (wordt zeer groot, 
groei vrij traag)

TUR TURBINICARPUS
Kleine, zeer bloeiwillige Mexicaanse bolcac- 
tussen. Ideaal voor mensen met weinig 
ruimte, omdat het geslacht niet zeer groot is. 
Niet kougevoelig. Vaak is enten gewenst, 
omdat de planten vochtgevoelig zijn.

01 N polaskii 20 zpp (bloeit hele zomer met roze 
bloemen)

02 N schwarzii 20 zpp (lijkt op T. polaskii)
03 M gracilis 15 zpp (vervlochten bruine doorns, 

witachtige bloemen)
04 M gracilis dickisoniae 15 zpp (ook wel als apar

te soort beschouwd)
05 M laui 15 zpp (doorns wit met donkere punt, 

grote roze bloemen)
06 M lophophoroides 15 zpp (dwergsoort met wol

lige schedel, bloem zachtroze)
07 H flaviflorus 20 zpp (prominente tuberkels, gele 

bloemen)
08 H hoferi 10 zpp (grijsgroen, karig bedoornd,

lijkt Strombocactus)
09 H klinkerianus 20 zpp (mini-cactus, rijk wit 

bloeiend)
10 H krainzianus 10 zpp (kleinblijvend, bleekgele 

of roze bloemen)
11 H krainzianus minimus 10 zpp (veel kleinere 

vorm met gele bloemen)
12 H lauii 10 zpp (grote roze bloemen)
13 H macrochele 20 zpp (gebogen en vervlochten 

doorns, roze bloemen)
14 H pseudomacrochele 20 zpp (lange zachte 

geelbruine doorns, roze bloemen)
15 L pseudomacrochele 20 zpp (lange zachte 

geelbruine doorns, roze bloemen)
16 H schmiedickeanus 10 zpp (verwarde, gebo

gen doorns)
17 L swobodae 10 zpp (zwarte doorns, witachtige 

bloemen, zeldzaam)
18 H swobodae 10 zpp (zwarte doorns, witachtige

bloemen, zeldzaam)

UEB UEBELMANNIA
Schitterende Braziliaanse bolcactussen.
Geënte planten zijn weinig kougevoelig. De 
planten vallen op door een uitzonderlijk fraai 
gekleurde epidermis. Bloemen verschijnen 
pas bij oudere planten en zijn erg klein.

01 l $ pectiniferapseudopectinata 10zpp

WEB WEBERBAUEROCEREUS
Gemakkelijke te kweken zuilcactussen uit 
Peru. De planten zijn niet kougevoelig en 
hebben de neiging luchtige groepen te vor
men. Bloei komt in verzamelingen niet veel 
voor.

01 N % churinensis 20 zpp (zeer dichtbedoornd)
02 N % johnsonii 20 zpp (de gele strausii, vanwege 

z'n fraaie bedoorning)
03 N % winterianus 20 zpp (zeer dicht en goudgeel 

bedoornd)
04 M % churinensis 20 zpp (zeer dichtbedoornd)

WEI WEINGARTIA
Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen, die 
rijk bloeien gedurende de hele zomer. Pro-
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wortelknol)

bleemloze planten, die niet erg groot worden 
en die ook geschikt zijn voor beginners. De 
planten zijn niet kougevoelig.

03
04

N 
N

shavii goldmannii 20 zpp(vormt groepen) 
toumeyana 20 zpp(vormt groepen, blijft 
klein)

01 H corroana 20 zpp (dikke wollige areolen, prie- 05 N utahensis nevadensis 20 zpp(blad blauw-
mende gele doorns) groen, lange spitse punt)

02 H erinacea 20 zpp (platrond, korte geelwitte 06 M filifera 20 zpp(kleinblijvend, bloeit in verza-
doorns, veel bloemen) melingen)

03 H erinacea catarirensis 20 zpp (platronde plan- 07 M havardiana DJF1326 20 zpp(uit de Davis
ten, bleke bedoorning) Mts., niet zeer groot)

04 H lanata 20 zpp (zeer grote wollige areolen, 08 M neomexicana SB105 15 zpp(uit de Sacra-
stevige gele doorns) mento Mts.)

05 H longigibba 20 zpp (wollige areolen) 09 L % verschaffeltii 25 zpp(ook als var. van A.pota-
06 H multispina 20 zpp (dichte geelbruine bedoor- torum, prachtplant)

ning, bloeit enorm)
07 H neocumingii 20 zpp (rechte strogele doorns Al AEONIUM (CRASSULACEAE)

met donkere punten) Kleine struikjes uit het Middellandse Zee-
08 H neocumingii koehresii 20 zpp (grijsgele gebied en Noord-Afrika. De bladeren zijn in

doorns met donkere punten) rozetten geplaatst. De planten bloeien eind-
09 H neocumingii trollii 20 zpp (geelbruine doorns, standig en vertakken zich na de bloei of

oranje bloemen) sterven af. In het algemeen zijn ze niet kou-
10 H pilcomayensis 20 zpp (dikviltige areolen, ste- gevoelig.

vige priemende doorns) 01 L % arboreum HAJ207 30 zpp(Cap Safi, Marok-
11 H pulquinensis mairanensis L958 20 zpp (geel- ko, bekende soort)

bruine bedoorning) 02 L % glutinosum HAJ237 30 zpp(Ponta do Pargo,
12 L lanata 20 zpp (zeer grote wollige areolen, Madeira, donker groot blad)

stevige gele doorns)
13 H pulquinensis v. 20 zpp (van Saipina/Bol., AL ALOINOPSIS (MESEM)

dicht geelbruin bedoornd) Lage zodevormende planten met gele of
14 H riograndensis 20 zpp (vormt groepen, gele roze bloemen. De planten zijn ultrasucculent

gebogen doorns, rijkbloeiend) en niet kougevoelig.
15 H vorwerkii 20 zpp (Neowerdermannia, helder 01 M orpenii 20 zpp(Postmasburg, geelbloeiend)

lila bloemen)
AN ANACAMPSEROS (PORTULACACEAE)

WIL WILCOXIA Kleine succulente struikjes. De planten
Kleine struikjes met grote wortelknollen, die bloeien de hele zomer, maar per bloem
ook wel bij Echinocereus worden ingedeeld. slechts één dag. De planten zijn niet kouge-
De planten bloeien rijk in het vroege voor- voelig en zaaien zich vaak zelf uit, doordat
jaar De planten zijn niet kougevoelig, maar vele soorten zelffertiel zijn.
worden vaak geënt gekweekt. 01 L australiana 20 zpp(knollige wortel, roze bloe-

01 L % poselgeri 20 zpp (roze-purperen bloemen) men)
02 P kroehnleinii 15 zpp (heeft een dikkere stam 02 L kurtzii DJF365 20 zpp(Argentinië, syn. Xe-

dan de vorige soort) nia, witbloeiend)
03 P nerispina 15 zpp (langer bedoornd ?) 03 L palmeri 20 zpp(Mexico, syn. Talinaria, grote

..... I . ■ ■ roze bloemen)
04 L parviflora SB684 20 zpp(Springbok, klein wit

ZADEN VAN ANDERE (VET)PLANTEN blad, kleine roze bloemen)
05 L % spec. DT2482 25 zpp(Noordwest Calitzdorp)

AB ALBUCA (LILIACEAE) 06 L % telephiastrum 25 zpp(wordt wat groter,
Planten die bloeien in een gesteelde tros. bloem rozekarmijnrood)

01 N $ altissima 30 zpp 07 L albidiflora 20 zpp
08 L albissima 20 zpp (Avonia)

AC AICHRYSON (CRASSULACEAE) 09 L arachnoides 20 zpp
Afkomstig van de Canarische eilanden, de 10 L baeseckei 20 zpp (vorm met dikke wortel-
Azoren en Madeira. De planten zijn niet kou- knol)
gevoelig, maar zeker niet winterhard. 11 L crinita 20 zpp

01 L % divaricatum HAJ251 25 zpp(Casa do Lombo 12 L filamentosa filamentosa 20 zpp
do Mouro, Madeira, gele bloemen) 13 L filamentosa tomentosa 20 zpp

02 L %» villosum HAJ250 30 zpp(Ribeira da Ameta- 14 L herreana 20 zpp (Avonia)
de, Madeira, eenjarig) 15 L lanceolata 20 zpp

16 L namaquensis 20 zpp (gangbare vorm)
AG AGAVE (AGAVACEAE) 17 L namaquensis 20 zpp (zuidelijke vorm, gro-

Bladsucculenten met eindstandige enorme ter)
bloeiwijze. Enkele soorten verdragen inci- 18 L papyracea namaensis 20 zpp (Avonia)
denteel nachtvorst. De kweek van deze 19 L parviflora 20 zpp
planten is meestal niet moeilijk, maar ze ne- 20 L $ quinaria 25 zpp (Avonia, oude naam: A. als-
men na verloop van tijd wel veel plaats in. tonii)

01 N ferdinandi regis 20 zpp(blijft klein, zeer mooi) 21 L retusa 20 zpp
02 N schottii 20 zpp(vormt uitlopers uit dikke wor- 22 L rufescens 20 zpp (gangbare vorm)

telstok) 23 L rufescens 20 zpp (rozetvormig met dikke
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24 L rufescens ssp. nova 20 zpp (een mini- 
rufescens, van NW Kaap-provincie)

25 L subnuda lubbersii 20 zpp
26 L spec. Somalië 20 zpp (doet aan crinita den

ken)

AO ALOE (LILIACEAE)
Groot geslacht van Afrikaanse (blad)succu- 
lenten. De meeste soorten zijn niet moeilijk 
te kweken en ook geschikt voor beginners. 
Sommige soorten kunnen erg groot worden, 
maar bloeien dan toch vaak kleiner. Niet kou- 
gevoelig.

01 N littoralis 20 zpp(struikvormig met koraalrode 
bloemen)

02 N marlothii 20 zpp(dichte rozet, oranjegele 
bloemen)

03 N striata 20 zpp(prachtig kleurig blad)
04 N thraskii 20 zpp(citroengele tot oranje bloe

men)
05 N wickensii 20 zpp(geelbloeiend)
06 M affinis 15 zpp(stamloos, brede rozetten, rode 

bloemen)
07 M ammophila 15 zpp(compacte stamloze ro

zet, rode bloemen)

AR ARGYRODERMA (MESEM)
Stamloze hoogsucculente planten met vrij 
kleine bloemen. De bladeren zijn vaak mooi 
berijpt. De planten zijn niet kougevoelig, 
maar wel vochtgevoelig.

01 M crateriforme 20 zpp(blauwgroen blad, roze 
bloemen)

02 M pearsonii 'luckhoffii' 20 zpp(grote gele bloe
men)

AS ASCLEPIAS (ASCLEPIADACEAE) 
Geslacht van de zijdeplant. De planten zijn 
niet succulent en zeker niet winterhard.

01 L $ aff. brachystephana RM15 10zpp(Riva Pa- 
laciop, Mexico)

BE BERGERANTHUS (MESEM)
Stamloze bladsucculenten met dichte bebla- 
dering. De soorten zijn niet kougevoelig.

01 M artus 20 zpp(geknikte groene bladeren, gele 
bloemen)

02 M spec. Helspoort 20 zpp(zeer klein, grasach
tig)

BM BOMBAX (BOMBACACEAE)
Tropische bomen, die merendeels niet suc
culent zijn.

01 N $ ellipticum 20 zpp(stamsucculent met grote 
3-delige bladeren)

02 N $ palmen 20 zpp

BO BOWIEA (LILIACEAE)
Ui-achtige planten met lange vertakte ranken 
en vrijwel geen blad, de planten zijn eenvou
dig te kweken en ze zijn niet kougevoelig. In 
de winter verdwijnen de bovengrondse de
len, waarna er in de lente nieuwe groei 
plaatsvindt.

01 L % volubilis 25 zpp(zelffertiel)
02 L kilimandscharica 20 zpp

BU BURSERA (BURSERACEAE)
Geslacht van een 40-tal soorten bomen,

waarvan enige stamsucculent zijn, afkomstig 
uit tropisch Afrika.

01 N $ grandifolia 20 zpp

CH CHASMATOPHYLLUM (MESEM)
Kleine als een struikje vertakte plantjes, 
geelbloeiend. Niet kougevoelig.

01 M braunsii 20 zpp(dicht vertakt, kleine blaad
jes)

Cl CHEIRIDOPSIS (MESEM)
Succulente, zodevormende planten. De 
bloemen zijn meestal gesteeld en eindstan- 
dig. De planten zijn niet kougevoelig.

01 M brownii robusta 20 zpp(Swartwater, zeer dik
ke zachte bladeren)

02 M peculiaris 20 zpp(Steinkopf, dikke schelpen) 
03 M vanzylii 20 zpp(roodbruine bladeren, fraaie

bloemen)

CN CONOPHYTUM (MESEM)
Dwergsucculenten die vooral in herfst en 
winter groeien en bloeien. Watergift tijdens 
een koude en lichtarme periode maakt de 
kweek wat moeilijker. De soorten zijn niet 
kougevoelig.

01 M ampliatum 20 zpp(= C.elishae, goudgele 
bloemen)

02 M % bilobum 20 zpp(zodevormend, gele bloe
men)

03 M breve20 zpp(Koornhuis, klein, geelgroen, 
kleine gele bloem)

04 M brevisectum 20zpp(Nakanas, PortNolloth,
= C.bilobum)

05 M brevitubum 20 zpp(Sevenweekspoort, roze
of witte bloemen)

06 M calculus 20 zpp(Knersvlakte, gele bloemen 
met bruine punten)

07 M christiansenianum 20 zpp(Springbok, grote 
gele bloemen)

08 M concavum 20 zpp(Riethuis, witte bloemen) 
09 M cupreatum SB888 20 zpp(Kliprand, met don

kere groene vensters, bloem wit)
10 M densipunctum 20 zpp(kleine witte bloemen)
11 M ectypum 20 zpp(grijsgroene plantjes, kleine 

roze bloemen)
12 M ficiforme 20 zpp(vormt zoden, witte tot roze 

bloemen)
13 M frutescens 20 zpp(tot 10 cm hoge struikjes, 

oranje bloemen)
14 M fulleri 20 zpp(Namies, roze bloemen)
15 M % giftbergense HH5142 20 zpp(nabij Vreden- 

dal, strogele bloemen)
16 M globosum 20 zpp(zacht roze bloemen)
17 M gratum SB112320 zpp(Lorelei, Namibië, 

glanzend rode bloemen)
18 M hians SB951 20 zpp(Kleinzee, roodgele of 

witte bloemen)
19 M koubergense 20 zpp(Kouberg, chocolade

kleurig)
20 M lacteum 20 zpp(Kosies, uitgeselecteerde wit

te vorm, witte bloem)
21 M lambertense SB626 20 zpp(Strandfontein, 

klein, witte bloemen)
22 M lavisianum 20 zpp(Soebatsfontein, gele 

bloemen)
23 M meyerae 20 zpp(Kosies, gele bloemen)
24 M minutum 20 zpp(zo groot als een erwt, rose- 

lila bloemen)
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bloemen)

25 M novicium 20 zpp(Hangpaal, vormt groepen, 
gele bloemen)

01
02

M
M

microspermus 20 zpp(heldergele bloemen) 
microspermus puberulus 20 zpp(Pofadder,

26
27

M 
M

ornatum 20 zpp(grote gele bloemen)
pearsonii 20 zpp(grijsgroene plant, magenta 03 M

grote planten)
pole-evansii 20 zpp(grote glanzend gele

28 M
bloemen)
pellucidum 20 zpp(witte bloemen) 04 M

bloemen)
vanzylii 20 zpp(Pofadder, heeft rode plek

29

30
31
32

33

34
35

M

M
M 
M

M

M 
M

pellucidum neohallii 20 zpp(Mesklip, gespik
kelde rode tot bruine planten)
simplum 20 zpp(Riethuis, gele bloemen)
speciosum 20 zpp(zeer grote roze bloemen) 
subfenestratum 20 zpp(Knersvlakte, met 
vensters en vele spikkels)
uvaeforme 20 zpp(kleine groepjes, witgele 
bloemen)
variabile 20 zpp(gele bloemen)
wettsteinii 20 zpp(dieproze bloemen)

05

DN

01

M

L %

ken, oranjegele bloemen) 
wilmotianus impunctatus 20 zpp(witgrijze 
plant)

DISPHYMA (MESEM)
Zodevormende struikvormpjes. De aangebo
den soort is de meest winterharde Mesem, 
die echter bij harde vorst beschut moet wor
den.
crassifolium HAJ257 25 zpp(Lizard Point,

CP

01

02

M

M

CEPHALOPHYLLUM (MESEM)
Lage zodevormende succulente struikjes. 
Prachtige bloeiers. In de zomer goed buiten 
te kweken, in de winter niet kougevoelig. 
caespitosum 20 zpp(roze-koperkleurige 
bloemen) 
diversiphyllum 20 zpp(rietachtige bladeren,

DO

01
02

M
M

Cornwall, roze-rode bloemen)

DRACOPHILUS (MESEM)
Zodevormende planten die wel wat op 
Pleiospilos lijken. De soorten zijn niet kouge
voelig.
dealbatus 20 zpp(roze of witte bloemen) 
delaetianus 20 zpp(dikbladig met grove tan

03 M
roze en gele bloemen) 
fulleri SB1380 20 zpp(Achab, Namiesberg, 03 M

den, bloem violetroze)
montis-draconis 20 zpp(Sperrgebiet, grijs

04 M
zeer klein, gele bloemen)
gracile 20 zpp(rood-oranje bloemen) 04 M

groen blad, bloem wit of roze) 
proximus 20 zpp(Namus Kloof, Namibië,

05

06

07

08
09

M

M

M

M 
M

loreum 20 zpp(Gifberg, goudkleurige bloe
men)
parvibracteatum 20 zpp(korte gepoederde 
bladeren)
pillansii 20 zpp(bloem met gele petalen en 
rood hart)
purpureo-album 20 zpp(rijkelijk bloeiend)
regale 20 zpp(geel-purperen bloemen)

DY

01 M

roze bloemen)

DYCKIA (BROMELIACEAE)
Stamloze, zodevormende planten. De blade
ren zijn in dichte rozetten geplaatst. De 
planten zijn niet kougevoelig. In feite zijn 
deze planten niet succulent.
distachia 20 zpp

10
11

CR

01

M 
M

M

% spissum 20 zpp(zalmroze bloemen) 
subulatoides 20 zpp(vormt zoden, purperen 
bloemen)

CEROCHLAMYS (MESEM)
Laagblijvende hoogsucculente planten uit 
Zuid-Afrika. Niet kougevoelig.
pachyphylla 20 zpp(Aneysberg, Karoo, pur

EU

01 L

/

$

EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE) 
Soortenrijk geslacht met veel stamsucculen- 
te soorten. Het (melk)sap van deze planten 
is giftig. Veel soorten zijn tweehuizig. De cul
tuur is niet moeilijk, hoewel sommige soorten 
wat vochtgevoelig zijn.
obesa 15 zpp(prachtige symmetrische bol)

DA

01

DE

01
02

N

M
M

perrode bloemen)

DATURA (SOLANACEAE)
Niet succulente planten met enorme klokvor- 
mige bloemen. De planten zijn giftig. Worden 
veel gekweekt als kuipplant.
metaloides 20 zpp

DELOSPERMA (MESEM)
Zodevormende compacte of luchtig vertakte 
planten. De planten zijn niet kougevoelig. 
bosseranum H2909 20 zpp(witte bloemen) 
bosseranum 'madagascariensis' 20 zpp(klei-

FC

01

Fl

01

N

N

$

%

FOCKEA (ASCLEPIADACEAE) 
Succulenten van de steppen van Afrika. De 
stam is aan de voet verdikt tot een knol, 
waaruit klimmende ranken verschijnen, 
angustifolia 10 zpp(grote knol, klimmende 
ranken)

FICUS (MORACEAE)
Geslacht met weinig succulente soorten. 
Deze weinige soorten zijn stamsucculent ter
wijl de bladeren niet succulent zijn.
petiolaris 20 zpp

03
04

Dl

M 
M

ne witte bloemen)
hirtum 20 zpp(helder purperen bloemen) 
lydenburgense 20 zpp(grote roze-purperen 
bloemen)

DINTERANTHUS (MESEM)
Stamloze hoogsucculente planten, die zo
den vormen. Meestal hebben ze grote gele 
bloemen. De planten zijn vaak nog mooier 
als Argyroderma. Ook zijn ze weinig kouge
voelig.

Gl

01
02

03

04

M 
M

M

M

GIBBAEUM (MESEM)
Zodevormende planten met dikke bladeren.
Vaak korte stammetjes of liggend. Niet kou
gevoelig.
austricolum 20 zpp(lichtgrijze plant) 
dispar 20 zpp(Vanwyksdorp, langzame 
groeier, lilarode bloemen) 
esterhuyseniae 20 zpp(purperkleurige bla
deren, bloemen roze)
pilosulum 20 zpp(lichtgroen en harig, lilarode
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GL GLOTTIPHYLLUM (MESEM)
Laagblijvende hoogsucculente planten met 
zeer grote gele bloemen. De soorten zijn niet 
kougevoelig.

01 M jacobseniana 20 zpp(gele geurende bloe
men)

02 M oligocarpum 20 zpp(Steytlerville, gepoeder
de witte bladeren)

HA HAWORTHIA (LILIACEAE)
Bladsucculenten met dikke vlezige wortels. 
Zeer gewilde planten. Niet kougevoelig.

01 N $ comptoniana 15zpp(kleinblijvend, stamloos) 
02 N $ truncata 20 zpp(bladeren met vlak uiteinde 

en venster)

HE HEREROA (MESEM)
Zodevormende planten met korte stamme
tjes, soms kleine struikjes. De soorten zijn 
niet kougevoelig.

01 M calycina 20 zpp(struikje, gele bloemen met 
rode schijn)

02 M incurva 20 zpp(grote goudgele bloemen)
03 M puttkameriana 20 zpp(blad sikkelvormig en 

grijsgroen, bloemen oranje)
04 M stanfordiae 20 zpp(geelbloeiend)
05 M teretifolia SB1400 20 zpp(Ceres Karoo, gele 

geurende bloemen)

IP IPOMOEA (CONVOLVULACEAE)
Knolvormende planten met bebladerde ran
ken en grote bloemen, die meestal één dag 
bloeien.

01 N $ arborescens 15zpp

LE LEWISIA (PORTULACACEAE)
Op niet te vochtige plaatsen winterharde 
Amerikaanse rozetten met fraaie bloemen.
Vaak sterven de bladeren na een korte groei
periode af. Vaak hebben de planten een 
penwortel.

01 M Columbiana BLM224 15 zpp(witroze bloe
men)

02 M cotyledon heckneri BLM22 15 zpp(roze 
bloem, soms met bleekroze strepen)

03 M nevadensis 15 zpp(dikke penwortel, witte
bloemen)

04 M pygmaea 15 zpp(rozerode bloemen)

LI LITHOPS (MESEM)
De echte levende steentjes. Deze stamloze 
bladsucculenten zijn niet kou- maar wel 
vochtgevoelig. De meeste soorten bloeien in 
de late zomer of vroege herfst. Zeer geliefd 
vanwege de fraaie kleuren en de beperkte 
ruimte die ze innemen.

01 M % aucampiae C257 20 zpp(grote rode vens
ters, gele bloemen)

02 M % bromfieldii glaudinae C116 20 zpp(geel- 
bloeiend)

03 M comptonii weberi C347 20 zpp(gele bloe
men)

04 M % dinteri brevis C84 20 zpp(geelbloeiend)
05 M % dorotheae C300 20 zpp(lichtgrijs, gele bloe

men)
06 M % francisci C140 20 zpp(vormt zoden, geel- 

bloeiend)
07 M % fulviceps C266 20 zpp(bloem geel aan de 

onderkant wit)

08 M % fulviceps'lydiae'C219 20 zpp(roze-achtig 
grijs)

09 M % geyeri C274 20 zpp(blijft klein)
10 M % geyeri'hillii'C232 20 zpp(groene planten)
11 M % gracilidelineata C373 20 zpp(witte planten, 

gele bloemen)
12 M % halliiCI 58 20 zpp(donkerbruine tekening, 

witte bloemen)
13 M % hallii ochracea C98 20 zpp(venster rood ge

lijnd)
14 M herrei C234 20 zpp(bleekgrijs met groene lij

nen, gele bloemen)
15 M % herrei'translucens'C237 20 zpp
16 M hookeri C51 20 zpp(donkerrode lijnen, stro

gele bloemen)
17 M % hookeri elephina C93 20 zpp(donkergrijze 

plant)
18 M hookeri marginata C137 20 zpp(roze-achtig 

groen)
19 M hookeri 'vermiculate' C23 20 zpp(fijne ge

punte tekening)
20 M % juliiCI 83 20 zpp(witte bloemen)
21 M % julii fulleri C121 20 zpp(rooadachtig grijze 

plant, witte bloemen)
22 M % karasmontana C225 20 zpp(grijsgroene top, 

glanzend witte bloemen)
23 M karasmontana bella C285 20 zpp(lichtgrijze, 

grote vensters, witbloeiend)
24 M % karasmontana eberlanzii C82 20 zpp(melk- 

achtig bruine plant)
25 M karasmontana 'mickbergensis'C169

20 zpp(plant oranje-grijs)
26 M lesliei hornii C15 20 zpp(gepunt roestbruin 

venster)
27 M marmorata C214 20 zpp(grijze plant met ge

punt venster)
28 M % marmorata elisae C252 20 zpp(witte bloe

men)
29 M % marmorata 'framesii' SB1377 20 zpp(Smo- 

renskadu, grijze planten)
30 M % meyeriC212 20 zpp(gele bloemen)
31 M % naureeeniae C304 20 zpp(transparante zo

nes)
32 M % olivaceanebrowniiC162B20zpp(roze- 

achtige heldere vensters)
33 M % optica C292 20 zpp(witgrijze planten, witte 

bloemen)
34 M $ optica cv.RubraC287 20 zpp(plant bleek

rood, witbloeiend)
35 M $ opticacv.RubraC81A20zpp(roodpurperen 

planten, witte bloemen)
36 M optica 'maculate' C293 20 zpp(grijs met een 

roze zweem)
37 M otzeniana C350 20 zpp(goudgele bloemen)
38 M % pseudotruncatella dendritica C73

20 zpp(oranjegrijs met lijnen)
39 M % pseudotruncatella groendrayensis C244

20 zpp(blauwwitte top)
40 M % ruschiorumC10320zpp(melkachtiggrijs 

met korte rode lijnen)
41 M salicola C34 20 zpp(gelijnde vensters, witte 

bloemen)
42 M schwantesii gebseri C165 20 zpp(lijkt op her

senen)
43 M % schwantesii marthae C249 20 zpp(gele bloe

men)
44 M % schwantesii urikosensis C83 20 zpp(lichtgrijs 

met rode lijnen)
45 M terricolor C132 20 zpp(veel stippels, top 

blauwgrijs)
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46 M verruculosa C129 20 zpp(bruingrijze top, OX OXYPETALUM (ASCLEPIADACEAE)
rode stippen, oranjegele bloem) De aangeboden soort is een niet-succulente

47 M verruculosa glabra 0177 20 zpp(roze-achtig tuinplant. Rankende klimplant met witbe
groen, rode stippen) haarde stengels met kleine lichtblauwe

48 M villetii deboeri C230A 20 zpp(grijsgroen met bloemen in zomer en herfst. Synoniem :
roodbruine tint) Tweedia c.

49 M % villetii kennedyi C199 20 zpp 01 L % caeruleum 20 zpp
50 M % werneri C188 20 zpp(heel klein met rode lij

nen, gele bloemen) PD PEDILANTHUS (EUPHORBIACEAE)
51 L $ gracilidelineata brandbergensis C383 25 zpp Amerikaanse, vanaf de bodem spruitende

(met subtiele oranje tinten) struiken.
52 L werneri 20 zpp 01 N $ macrocarpus 10 zpp

LM LAMPRANTHUS (MESEM) PO PORTULACA (PORTULACACEAE)
Kleine struiken met succulente bladeren. Geslacht van deels éénjarige, deels overblij
Zeer geschikt om in de zomer buiten te kwe vende plantjes, waarvan een aantal soorten
ken. Zeker niet kougevoelig, maar wel niet succulent is. De planten blijven klein en vele
winterhard. soorten bloeien prachtig.

01 M roseus 20 zpp(fraaie rode bloemen) 01 M grandiflora 20 zpp(schitterende rode, gele en
02 M spectabilis 20 zpp(grote purperen bloemen) oranje bloemen)
03 M stayneri 20 zpp(grijze bladeren, rijk purper 02 M marginata 20 zpp(geelbloeiend)

bloeiend) 03 M mundula 20 zpp(Santa Rosa)
04 M oleracea cv Sativa 20 zpp(Balearen, Mallor

LP LEIPOLDTIA (MESEM) ca, éénjarig, geelbloeiend)
Kale struikjes, die meest rechtop groeien. De 05 M philippii 20 zpp(harige bladeren, purperen
planten kunnen 's zomers uitstekend buiten, bloemen)
en verlangen in de winter weinig warmte. 06 M pilosa 20 zpp(stengel overdekt met haren,

01 M britteniae 20 zpp(veel roze-purperen bloe kruiper)
men) 07 M pusilla 20 zpp(kleine gele bloemen)

08 M retusa DJF1496 20 zpp(Cedar Mt.)
ME MESTOKLEMA (MESEM) 09 M suffrescens DJF905 20 zpp(Black Range,

Geslacht van kleine struikjes met knolvormi NM., kleine oranje bloemen)
ge wortelstok. Niet kougevoelig. 10 L cryptopetala 20 zpp(kleine gele bloemen)

01 L %. spec. 30 zpp 11 L % spec. 20 zpp (soort met rode bloemen)
12 L % spec. 25 zpp (soort met gele bloemen)

MR MARLOTHISTELLA (MESEM)
Dichte bosjes van rechtop staande dunne RO RHOMBOPHYLLUM (MESEM)
bladeren. Kleine struiken of zodevormende hoogsuc-

01 M % uniondalensis 15 zpp(mooie gestreepte culente planten. Niet kougevoelig.
bloemen) 01 M dolabriforme 20 zpp(Graaff-Reinet, lange 

dikke bladeren)
OP OPHTHALMOPHYLLUM (MESEM)

Zeer kleine stamloze planten die veel op Li-
02 M nelii 20 zpp(gele bloemen)

thops lijken. Ze bloeien in de late zomer of in SC SCHWANTESIA (MESEM)
de herfst. De planten zijn niet kougevoelig. Veelkoppige zodevormende hoogsucculente

01 M aff. verrucosum CM142 20 zpp(mooi) planten. Niet kougevoelig.
02 M australe CM47 20 zpp(Kliprand, laag met 01 M acutipetala 20 zpp(dikke blauwgroene blade

glazige vensters) ren, gele bloemen)
03 M dinteri 20 zpp(roze bloemen) 02 M loeschiana 20 zpp(korte dikke ronde blade
04 M friedrichiae 20 zpp(epidermis bruingrijs, witte ren, gele bloemen)

bloemen) 03 M loeschiana minor ? SB810 20 zpp(Lorelei,
05 M haramoepense SB1103 20 zpp(heldergroen, kleine geknikte bladeren)

purperroze bloemen) 04 M. pillansii 20 zpp(lange blauwgroene bladeren,
06 M herrei 20 zpp(Breekpoort, groengrijze vens gele bloemen)

ters, roze bloemen) 05 M ruededuschii 20 zpp(op het eind getande
07 M longum SB1066 20 zpp(Eenriet, Steinkopf, bladeren, heldergele bloemen)

groene cylinders) 06 M % triebneri 20 zpp(blauwgrijze bladeren, gele
08 M praesectum 20 zpp(zeer grote roze bloe

men)
bloemen)

09 M triebneri 20 zpp(epidermis purpergrijs, grote SE SEDUM (CRASSULACEAE)
witte bloemen) Groot geslacht van bladsucculenten ver

10 M verrucosum 20 zpp(Kouberg, glanzende wit spreidt over vrijwel de hele wereld. De
te bloemen) meeste soorten zijn niet kougevoelig en een 

aantal soorten is winterhard.
OS OSCULARIA (MESEM) 01 M aizoon 20 zpp(stengel rechtop, geel/oranje

Ministruikjes met roodachtige bloemen. De bloem, winterhard)
planten zijn zeker niet kougevoelig. 02 M annuum 20 zpp(kleine gele bloemen, éénja

01 L deltoides 20 zpp(blauwgrijze driekantige 
blaadjes)

rig)
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M dasyphyllum 20 zpp(kleine blauwgroene bla
deren, winterhard)

M % ewersii 20 zpp(roze bloemen, winterhard)
M kamtschaticum 20 zpp(lage rozet met oran

jegele bloemen, winterhard)
M kamtschaticum ellacombianum 20 zpp(gele 

bloemen, getande bladeren, winterhard)
M % reflexum glaucum 20 zpp(blauwgroene bla

deren, goudgele bloem, winterhard)
M % spurium 20 zpp(bloemen karmijn, winter

hard)
M stelliforme 20 zpp(cylindervormige bladeren, 

kruipend, winterhard)

SPERGULARIA (SCROPHULARIACEAEA) 
Op kustkliffen groeiende vetplantjes, ge
schikt voor de rotstuin.

L %. rupicola HAJ256 30 zpp(Portreath, Cornwall, 
rijk lilakleurig bloeiend)

TAUNUM (PORTULACACEAE)
Struikjes met knollige wortels. De bloemen 
verschijnen aan lange stengels en zijn vaker 
zelffertiel. Meestal eendagsbloemen. Niet 
kougevoelig.

M angustissimum DJF1353 20 zpp(knol tot 
30 cm lang)

M spathulatum BLM0443 20 zpp(Metztitlan, Hi
dalgo, roze bloemen)

M triangulare 20 zpp(lijkt wel witbloeiende sla)
M whitei DJF1393 20 zpp(Hidalgo Co., NM.)
L appelachianum 20 zpp(kleine purperen bloe

men)
L caffrum 20 zpp(met knollen, grote gele bloe

men)
L calycinum 20 zpp(Bartlesville, grote purpe

ren bloemen)
L confertiflorum DJF1338 20 zpp(Coconino

Co., Az.)
L napiforme 20 zpp(Mexico, kleine witte bloe

men)
L parviflorum 20 zpp(kleine witte bloemen)
L parvulum 20 zpp(kleine knol, kleine gele 

bloemen)
L pulchellum 10 zpp(knolwortel, grote roze 

bloemen)
L sediforme 10 zpp(kruiper met grote witte 

bloemen)
L spinescens 10 zpp(Washington, lage plan

ten, grote roze bloemen)
L teretifolium 20 zpp(grote purperen bloemen)
L % spec. 30 zpp

TITANOPSIS (MESEM)
Korte stammetjes. Vormt zoden. Groeiend in 
de zomer. De planten zijn niet erg kougevoe
lig-

M calcarea 20 zpp(blauwgrijze bladeren met 
grijswitte wratjes)

M hugo-schlechteri 20 zpp(rode bladeren met 
grote grijze wratten)

M luederitzii 20 zpp(dwergvorm, fijne korrelige 
bladeren)

M primosii 20 zpp(grijsgroene bladeren met 
witte wratten)

M schwantesii 20 zpp(grote witachtige blade
ren)

TR TRICHODIADEMA (MESEM)
Kleine struikjes die kunnen uitgroeien tot een 
zode. Zeker niet kougevoelig.

01 M densum 20 zpp(Willowmore, rijke bloeier)
02 M stellatum 20 zpp(lage plant overdekt met

roze bloemen)

TY TYLECODON (CRASSULACEAE)
Vormt vaak dikke stammen en heeft vlezige 
bladeren. Vroeger werden de planten van dit 
geslacht ingedeeld bij Cotyledon. Van een 
aantal soorten is het sap giftig.

01 L % orbiculata 25 zpp(dikke stam, witgrijs berijpte 
bladeren)

VA VANHEERDEA (MESEM)
Hoogsucculente platen die op Gibbaeum lij
ken en zoden vormen. Groei in het voorjaar.

01 M angusta 20 zpp(smalle bladeren, gele bloe
men)

02 M primosii 20 zpp(Gamoep, Bushmanland)
03 M roodiae 20 zpp(rechtop groeiend, oranjegele 

bloemen)

GEMENGDE ZADEN
MIX AST Astrophytum gemengd 0,60 (Bfrs.12)/25 of 

2,509Bfrs.49)/125 zaden.
MIX CAC Cactuszaden gemengd 2,50 (Bfrs.49)/150 of

10,- (Bfrs.195)/1500 zaden. Mengsel van 
vele soorten. Van dit mengsel zijn geen por
ties van 0,60 (Bfrs. 12) verkrijbaar.

MIX COP Copiapoa gemengd 0,60 (Bfrs.12)/20 of 2,50
(Bfrs.49)/100 zaden.

MIX ECF Echinofossulocactus gemengd 0,60 
(Bfrs. 12)/25 of 2,50 (Bfrs.49)/125 zaden.

MIX FER Ferocactus gemengd 0,60 (Bfrs.12)/25of 
2,50Bfrs.49)/125 zaden.

MIX FRA Frailea gemengd 0,60 (Bfrs.12)/25 zaden.
MIX GYM Gymnocalycium gemengd 0,60 (Bfrs.12)/25; 

2,50 (Bfrs 49)/125 of 10,- (Bfrs. 195)/1000 
zaden.

MIX LOB Lobivia gemengd 0,60 (Bfrsl 2)/20 zaden. 
Zeer beperkt verkrijgbaar in porties van 100 
zaden 2,50 (Bfrs.49)

MIX LOP Lophophora gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/10 za
den. Zeer beperkte voorraad.

MIX MAL Mamillaria gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/30; 2,50 
(Bfrs.49)/150 en 10,- (Bfrs.195)/1500 zaden.

MIX MEL Melocactus gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/25; 2,50 
(Bfrs.49)/125 en 10,- (Bfrs. 195)/1250 zaden.

MIX NCH Chileense bolcactssen gemengd 0,60 
(Bfrs.12)/25 en 2,50 (Bfrs.49)/125 zaden.

MIX NOT Notocactus gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/25; 2,50 
(Bfrs.49)/125 en 10,- (Bfrs 195)/1250 zaden.

MIX PAR Parodia gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/25 ; 2,50 
(Bfrs.49)/125 en 10,- (Bfrs. 195)/1000 zaden.

MIX REB Rebutia, Aylostera en Mediolobivia gemengd 
0,60 (Bfrs.12)/25; 2,50 (Bfrs.49)/125 en 10,- 
(Bfrs.195)/1000 zaden.

MIX SUL Sulcorebutia gemengd 0,60 (Bfrs.12)/10 za
den.

MIX TUR Turbinicarpus gemengd 0,60 (Bfrs.12)/20 
zaden en zeer beperkt 2,50 (Bfrs.49)/100 za
den.

MIX WEI Weingartia gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/25; 2,50
(Bfrs.49)/125 en beperkt 10,- (Bfrs 
195)/1000 zaden.

MIX LI Lithops gemengd 0,60 (Bfrs. 12)/20; 2,50
(Bfrs.49)/100 en 10,- (Bfrs. 195)/1000 zaden.
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